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:مقدمة
ھذا الدلیل لغرض احتساب مؤشرات اھداف التنمیة المستدامة ,فھو یعتبر مرجعیة یستخدم

لتوحید المفاھیم والمنھجیات وطرق احتساب المؤشرات وتعتبر ھذه المؤشرات من الموضوعات 

الحیویة والھامة لتحدید مسار عملیة التنمیة في العراق  والتي تخدم كافة المجاالت والقطاعات 

تتصل بحیاة االنسان بصورة وطیدة ,لذا تم تبسیط بعض المعلومات واالفكار وطبیعة الخدمات

التي من خاللھا یمكن ان توحد ھذه المؤشرات وترتیبھا بما ینسجم مع واقع مجتمعنا في العراق 

ان ھذا الدلیل یتناول مواضیع علمیة تعكس كل جزء من االھداف والمؤشرات بصورة تفصیلیة 

العالقة ویبین االھمیة العظمى للدلیل من اجل رصد المؤشرات وعكس تخدم كافة الجھات ذات

.واقع الحال وتسریع عملیة التنمیة
البد من التأكید على أھمیة توفیر بیانات عالیة الجودة وفي الوقت المحدد وسھل الوصول ألیھا 

التنفیذ الناجح وموثوقة ومفصلة .فبدون ھذه البیانات الیكون أي استعراض كامالً او الیسھم في

. وعادة مایقوم الجھاز المركزي لالحصاء بمھام جمع البیانات عن مواضیع 2030ألجندة 

محددة مثل (الصحة, التعلیم,الطاقة,النقل ,البیئة ..الخ) من وزارت مختلفة وفي بعض الحاالت 

ر بیانات عن قد تأتي البیانات عن نفس المؤشر من دوائر متعددة فعلى سبیل المثال یمكن أن تتوف

االقتصاد من (الجھاز المركزي لالحصاء ,وزارة المالیة ,البنك المركزي ..الخ) في ضوء ذلك 

تم تحدید المفاھیم والتعاریف لغرض توحید منھجیة جمع البیانات وخاصة السجالت االداریة 

التي تدار من قبل جھات معنیة لیس لھا صلة بالجھاز االحصائي .



البیانات الوصفیة 

ھي وصف شامل لمؤشرات أھداف التنمیة المستدامة ، وتعتبر مفیدة لیس فقط -البیانات الوصفیة :
لالحصائیین الذین یقومون باعداد وتدقیق وتحلیل البیانات بل ایضاً لمستخدمي البیانات بأختالف المؤسسات 

في العالم.وغیر االحصائیة االحصائیة 

نوعیة وواآللیاتالمنھجیاتاق وتجمیع وتوثیق المعلومات تعتبر مطلوبة لمستخدمي البیانات لفھم ان اتس
المفاھیم ، (البیانات للمؤسسات االحصائیة العاملة في اعداد ھذه االحصاءات وفي نفس الوقت توثیق 

انب الرئیسة المستخدمة في جمع البیانات ووصف الجو) التعاریف ، المصطلحات ، التصانیف ، المنھجیات 
بما یساعد على ادارة فَعالة لمصادر االحصاءات لالحصائیین واالجھزة االحصائیة وتسلیط الضوء تھا لنوعی

والضعف في نظام االحصاءات الوطنیة على تصمیم وتطبیق برامج فعالة للتعاون وبالتالي ةعلى نقاط القو
ستكون لالجھزة االحصائیة ادوات داعمة لعملھا .

الھدف من البیانات الوصفیة

ھاز .جتیسیر وصول الباحثین والمستفیدین للبیانات والمعلومات التي ینفذھا ال

المبذولة لخدمة العمل االحصائي .ابراز الجھود االحصائیة والعلمیة 

التعریف باالنتاجیة االحصائیة كمیة ونوعیة وشمولیة.

.لجھاز المركزي لإلحصاءلالتعریف ونشر المعلومات التعریفیة 

تحلیل البیانات احصائیاً واستخراج الدالالت والمؤشرات االحصائیة.

معرفة وتوحید التصانیف االحصائیة المعتمدة في الجھاز.

التعریف بالمنھجیات االحصائیة المتبعة في جمع واحتساب المؤشرات في الجھاز.

ھیئة الملف المتوفر .التعریف بشكل ھذه البیانات وھل ھي مطبوعة ام رقمیة واذا كانت رقمیة ما 

3

التي تحتویھا البیانات الوصفیة المعاییر

مصدر البیانات : یحتوي على وصف عام ویكون اسم التقریر (المسح او تعداد ) المدیریة المنفذة لھ  و 
المنظمات او الجھات االخرى المساعدة في انجازه، نبذة تاریخیة عن التقریر ( المسح او تعداد ) والھدف 

یر ( المسح او التعداد).من التقر

-وتكون  بثالث أنواع :-المنھجیة :
طریقة العد في التعداد، وصف بسیط عن االستمارة ، مدة العد ، تاریخ/فترة المصدر ، طریقة جمع -:تعداد

البیانات. 

وصف مبسط عن عینة المسح ومنھجیة العمل والتصمیم ، عدد وحدات العینة (حسب المنطقة) ، -:مسح
اخطاء العینة ، معدل االستجابة ،عدد االسرواالفراد الذین تمت مقابلتھم .

وصف بسیط لعملیة جمع البیانات ، نبذة تاریخیة ، الجھة المسؤولة ، والفترة -:السجالت اإلداریة
المستخدمة للعمل في انجاز التقریر.

طرق احتساب المؤشرات : وصف الطریقة المستخدمة الحتساب المؤشرات.

المستدامة التنمیة مفھوم
لمستدامة ھي عملیة تطویر األرض والمدن والمجتمعات وكذلك األعمال التجاریة بشرط ان تلبي التنمیة ا

.احتیاجات الحاضر بدون المساس بقدرة األجیال القادمة على تلبیة حاجاتھا
ویواجھ العالم خطورة التدھور البیئي الذي یجب التغلب علیھ مع عدم التخلي عن حاجات التنمیة االقتصادیة 

.مساواة والعدل االجتماعيوكذلك ال
تتطلب التنمیة المستدامة تحسین ظروف المعیشة لجمیع الناس دون زیادة استخدام الموارد الطبیعیة إلى ما 

.یتجاوز قدرة كوكب األرض على التحمل
وتجرى التنمیة المستدامة في ثالثة مجاالت رئیسة ھي النمو االقتصادي، وحفظ الموارد الطبیعیة والبیئة، 

.التنمیة االجتماعیة
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 أدوات القیاسات 

(count)العدد االجمالي 

رافي یقع في منطقة محدودة وفي وقت محدد وتعتبر االعداد الخام غالرقم المطلق للسكان او أي حدث دیمو
یة اساس كل التحلیالت االحصائیة االخرى .المتعلقة باألحداث الدیموجراف

)(Ratesالمعدالت 

تبین المعدالت مدى تكرار وقوع الحدث ومدى شیوعھ  والمعدالت الخام ھي تلك التي تحسب بالنسبة 
لمجموع السكان . اما المعدالت الخاصة فھي تلك النسبة لمجموعة فرعیة محددة ، ھي في العادة مجموع 

ن لوقوع الحدث (مثالً ،معدل الخصوبة العام ھو عدد الموالید لكل الف من النساء الالتي الذین یتعرضو
سنة ) وھكذا المعدالت یمكن ان تكون معدالت خاصة بالعمر خاصة بالنوع 45-15تتراوح اعمارھن بین 

الخ .... او خاصة بالمھنة 

:(Ratio)النسبة 

ة فرعیة من السكان ومجموعة فرعیة اخرى من نفس السكان ویعني ھذا ھي العالقة الحسابیة بین مجموع
) سنة مقسومة على 49-15(على سبیل المثال مجموع النساء بعمر قسمة مجموعة فرعیة على اخرى .

100مجموع النساء من السكان مضروبة في 

:(Proportion)التناسب 

ھو العالقة بین مجموعة فرعیة من السكان وبین اجمالي السكان وھذا یعني قسمة مجموعة سكانیة فرعیة 
مثال ذلك مجموع االطفال بعمر خمس سنوات فأكثر مقسومة على مجموع السكان على مجموع السكان .

100في 

(Constant)الرقم الثابت 

) یمكن للمعدالت او النسب التعبیر عن 100000او حتى 1000او 100ھو رقم اختیاري ال یتغیر (مثالً، 
 .ھذه المقاییس بطریقة تجعلھا تفھم بدرجة اكبر. وتنسب معظم المعدالت لكل الف من السكان 

المفاھیم األساسیة 
ولم یسبق لھ الزواج أبداً وفقاً للعرف السائد سواء سنة فأكثر12فرد الذي یبلغ عمره ھو ال-أعزب :

.كان ذكراً أو أنثى

5

-متزوج :

والمتزوج زواجاً فعلیاً وفقاً للعرف السائد سواء كان الزوجان ثرسنة فأك12فرد الذي یبلغ عمره ال
مقیمان معاً ام  ال وقت اإلسناد الزمني .

-مطلق:

سنة فأكثر  وسبق لھ الزواج فعالً وانفصل ( انحل ) أخر زواج  بالطالق 12الفرد الذي یبلغ عمره 
المسجل شرعاً ولم یتزوج مرة أخرى ولیس لھ زوجة أخرى على قید الحیاة .

-أرمل:

سنة فأكثر وسبق لھ الزواج فعالً ولكن انفصل ( انحل ) آخر زواج لھ 12الفرد الذي یبلغ عمره 
خرى على قید الحیاة.بوفاة الطرف اآلخر ولم یتزوج مرة أخرى ولیس لھ زوجة أ

-منفصل:

سنة فأكثر وسبق لھ الزواج فعالً وانفصل آخر زواج لھ لسبب ما دون أي 12الفرد الذي یبلغ عمره 
یاً ولم یتزوج مرة أخرى ولیس لھ زوجة أخرى على قید الحیاة.إثبات مسجل رسمیاً وقانون

األسرة:

االعتیادیة بأنھا فرد أومجموعة أفراد تربطھم أو ال تربطھم صلة قرابة، ویقیمون في تعرف األسرة
ره من ضروریات الحیاة.وحدة سكنیة واحدة أوجزء منھا ویشتركون في المأكل وغی

حجم األسرة:

.عدد األفراد المقیمین في األسرة إقامة معتادة وقت تنفیذ المسح

الحضر :
.یقصد بھ المناطق (األحیاء) الواقعة ضمن حدود البلدیات أو ضمن حدود أمانة بغداد

الـریــف :
.یقصد بھ المناطق الواقعة خارج حدود البلدیات أو خارج حدود أمانة بغداد
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تعریف االھداف 

:نبذة عن اھداف التنمیة المستدامة 

،احتراما لشعبھ وللعالم 2030التزم العراق طوعیا بتحقیق اھداف التنمیة المستدامة المعروفة عالمیا بأجندة 
الذي یعیش فیھ، ونظرا ألھمیتھا في السیطرة على نوعیة الحیاة في بیئة سلیمة ومستدامة مع الحفاظ على 

ھدف 17( طموحة وذات 2030صوال إلى األجیال القادمة .كما ان اجندة استمراریة ثروات بلدنا ودیمومتھ و
ھدف ثانوي ) تسعى من خاللھا الى تحقیق الرفاه والعدالة واالمن والتقدم االقتصادي في ظل 169رئیس  و

 حمایة البیئة والحفاظ على حقوق االجیال القادمة.
 

: القضاء على الفقر بجمیع أشكالھ في كل مكانالھدف األول

حالیاُیقاسوھو،2030عامبحلولكانواأینماأجمعینللناسالمدقعالفقرعلىالقضاء:1-1الغایة
الیومفيدوالر1.25منبأقلیعیشونالذیناألشخاصبعدد

والوضعوالعمر،الجنس،بحسبالدولي،الفقرخطدونیعیشونالذینالسكاننسبة:1-1-1المؤشر 
)ریفي/حضري(الجغرافيوالموقعالوظیفي،
:التعریف

الذینللسكانالمئویةالنسبةأنھعلىالدوليالفقرخطدونیعیشونالذینالسكاننسبةمؤشرتعریفیتم

الفقرخطتحدیدتمفقد 2011للعامالدولیةاألسعاربحسببالیومأمیركيدوالر 1.90منبأقلیعیشون

2011للعامالدولیةاألسعاربحسببالیومامیركيدوالر 1.90بالحاليالدولي
:المفاھیم

إجمالي تكلفة سلة السلع المطلوبة لسد االحتیاجات االستھالكیة األساسیة من موادھو-خط الفقر المطلق :-

.ویعتبر خط الفقر المطلق ھو األنسبغذائیة ومالبس وسكن وتعلیم وصحة واالحتیاجات األساسیة األخرى 

فھو یمتاز بدرجة عالیة من الثبات ألنھ یستند على معیار الحد األدنى المطلوب من مستویات االستھالك

الالزمة لسد االحتیاجات األساسیة.

فمثال یحدد خط الفقر بنصف متوسط، یمكن أن تتغیر عبر البلدان أو بمرور الزمن -خط الفقر النسبي :-

دخل الفرد (ذكور، إناث) ,وھذا یشیر ضمنا إلى أن ھذا الخط یمكن أن یرتفع بارتفاع الدخل .

الحراریة المتمثلة بعدد معین من السعرات الذي یمثل كلفة تغطیة الحاجات الغذائیة-خط الفقر المدقع :-

المعني وبحدود معینة.وفق النمط الغذائي السائد في المجتمع ،سواء للفرد (ذكور، إناث) أو لألسرة ،
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وھو المؤشر الذي یقیس األھمیة النسبیة للفقراء (ذكور، إناث) في المجتمع ویعكس نسبة -نسبة الفقر:-

الفقراء إلى مجموع السكان . 

حجم الفجوة اإلجمالیة الموجودة بین دخول الفقراء وخط الفقر ویتم حسابھ بالوحدات یقیس -فجوة الفقر:-

ثل إجمالي المبلغ الالزم لرفع مستویات استھالك الفقراء إلى مستوى خط الفقر .النقدیة كونھ یم

:النسبة المئویة لمن ھم دون خط الفقر الوطني 
ھي النسبة المئویة للسكان الذین یعیشون تحت الخط المحدد للفقر (أي النقطة التي یعتبر الناس فقراء دون 

بلدان وتستند إلى التقدیرات المستمدة من مسوح أحوال األسر مستواھا) وتختلف التقدیرات الوطنیة بین ال

المعیشیة. ویقیس ھذا المؤشر األھمیة النسبیة للفقراء في المجتمع ویعكس نسبة الفقراء إلى مجموع السكان، 

وبغض النظر عن مستوى دخول ھؤالء الفقراء.

: معادلة حساب المؤشر
.x100خط الفقراء / مجموع عدد السكان) نسبة األفراد الفقراء = (عدد األفراد تحت

كما یمكن قیاسھ على مستوى األسر وبالصیغة التالیة

. x100نسبة األسر الفقیرة = (عدد األسر تحت خط الفقر / مجموع عدد األسر) 
یشیر إلى نسبة السكان (ذكور، إناث) -نسبة السكان دون خط الفقر العالمي (دوالر واحد / أو دوالرین:

باألسعار الدولیة) /أو یقل 1993دوالر عام 1.08یقل دخلھم عن دوالر واحد في الیوم (ما یعادل الذین

باألسعار الدولیة) معدلة حسب تعادل 1993دوالر عام 2.15دخلھم عن دوالرین في الیوم (ما یعادل 

القوة الشرائیة

نسبة فجوة الفقر  :

دخول الفقراء ومستوى خط الفقر ، وتحسب بشكل مطلق یقصد بھ حجم الفجوة اإلجمالیة الموجودة بین 

بالوحدات النقدیة الكافیة لرفع مستویات استھالك الفقراء كافة إلى مستوى خط الفقر.  وتحسب كنسبة مئویة 

من القیمة الكلیة الستھالك كافة السكان عندما یكون مستوى استھالك كل منھم مساویاً لخط الفقر، وإن عمق 

فرق بین دخول الفقراء وخط الفقر.الفقر یوضح ال

معادلة حساب المؤشر: 

عدد حاالت الفقر مضروبة في عمق الفقر ( أي البعد عن خط الفقر).
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االحتسابطریقة
المحلیةالعملةإلىالشرائیةالقوةمماثلعندالدوليالفقرخطتحویلیتمما،لبلدالدوليالفقرقیاسعند
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أواالستھالكمسحبیاناتعناالعرابیتموبالمثل،(  االستھالك ألسعارمتوّفرمؤشرأفضلباستخدام

إلىتحویلھایتمثماألساسیةاالستھالكأسعارمؤشربأسعارالمسحفیھاأُجريالتيللسنةاألسريالدخل

)الشرائیةالقوةمماثالت
تقییمھایتمأنھبماحقیقیة،ھياألزمانبینالمقارناتكافةإننفسھ.المسحمنالفقرمستوىاحتسابیتمثم

أجلمناالستقراء/االستكمالوسائلاستخدامویتم.بالبلدالخاصةاالستھالكأسعارمؤشرباستخدام

تلك.المرجعیةالسنواتمعالمسحعلىالمبنیةالتقدیراتاصطفاف

البیاناتمصادر
التحلیلیةواألنشطةالتقنیةالمساعدةبرامجفیھابمابالبلدخاصةبرامجخاللمنالبیاناتعلىالحصولیتم

علماءوینخرطللبیاناتوتحلیلاحصائیةأنظمةتشملعملبرامجالدوليوللبنكالقدراتوبناءالمشتركة

حولواسعبشكلالقومیةاالحصاءاتمكاتبمعالدوليالبنكمنالفقربموضوعاالختصاصیوناالقتصاد

. التقنیةالمساعدةأنشطةمنكجزءوتحلیلھالفقرقیاس
أبعادهبجمیعالفقریعانونالذیناألعمارجمیعمنواألطفالوالنساءالرجالنسبةتخفیض:2-1الغایة 

2030عامبحلولاألقل،علىالنصفبمقدارالوطنیةللتعاریفوفقا
والعمرالجنسبحسبالوطني،الفقرخطدونیعیشونالذینالسكاننسبة:1-2-1المؤشر 
:التعریف

          .الوطنيالفقرخطدونیعیشونالذینالسكانلمجموعالمئویةالنسبةھوالوطنيالفقرمعّدلإن
فيأو(الوطنيالفقرخطدونیعیشونالذینالریفیینللسكانالمئویةالنسبةھوالفقر الریفيّدلومع

.)حینھااستخدامھفیتممنفصلریفيفقرُیوجد خطحیثالحاالت
فيأو(الوطنيالفقرخطدونیعیشونالمدینة الذینلسكانالمئویةالنسبةفھوالحضريالفقرمعّدلأما

حینھا .استخدامھ فیتممنفصلحضريفقرخطیوجدحیثالحاالت
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:المفاھیم
أنعلیناالقومیة،للتعاریفوفقااألفضلبالشكلالفقرتقلیصكیفیةوفيما،بلدفيالفقرتقییمعملیةفي

قوتھایخصفیماالبلدانبینالفقرخطوطتختلفإذ.البلدلذلكمالئماُیعدّ فقرخطعلىالحالنرّكز بطبیعة

معاییراعتمادإلىتمیلاألغنىالبلدانأنبمعنىاالقتصادياالنحدارفيكبیرتفاوتالشرائیة، وھناك

وقد.الریففيمنھاأعلىالمدنفيالمعیشةتكلفةالواحد،البلدضمنوحتى.الفقرتعریفأعلى فيمعیشیة

.مختلفةشرائیةقوىلتمثیلوالریفالمدینةبینمنفصلةفقرخطوطلبعض البلدانیكون

:االحتسابطریقة
المؤشرأوالوطنيالفقرخطدونیعیشونالذینوالریفالمدینةسكانمجموعنسبةاحتسابمعادلةإن

التاليالشكلعلىھيالعددي،

𝐏𝐏𝐏𝐏 = 𝟏𝟏/𝐍𝐍� 1(𝐲𝐲𝐲𝐲 < 𝐳𝐳) = 𝐍𝐍𝐍𝐍/𝐍𝐍𝑁𝑁
𝑖𝑖

=1   :أنحیث
𝐼𝐼𝐼𝐼ذلكغیركانتإذا 0وصحیحةقوَسینبینالجملةكانتماإذا 1قیمتھتبلغالذيالمؤشروظیفة(.) ھو

یكونقدالمطلقبالمعنى(مثالً 𝑧𝑧𝑧𝑧القوميالفقرخطمنأقل𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖الدخلأوالفردياالستھالككانماوإذا

 1) تساوي0(𝐼𝐼𝐼𝐼ثم،)الدخلتوزیعمنمئویةنسبةالخاصوبالمعنىاالستھالكاتمنمجموعةالخط  ثمن
وُیعتبر

.فقیراً الفرد 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝والریففيأوالمدینةفيالفقراءعددمجموعھي𝑁𝑁𝑁𝑁أوالمدینةفيالسكانمجموعھي

.في  الریف
اجاباتتشملالتيقومیاالممثلةاألُسریةالمسوحمنبالدخلأوباالستھالكالمتعلقةالبیاناتجمعیتم

مناالستھالكفیھبمااالستھالكاحتسابویتم .الدخلوبمصدراالنفاقبعاداتالمتعلقةاالسئلةمفّصلة  عن

الفعليالحجممنالفعالاألسرةحجماحتسابیتمالحاالتبعضفي .األسرةلكلالدخلأواإلنتاج  الذاتي

رةالكفاءاتلالسرة  لتعكس  .األسرةفياألطفالعددلتعكسالتعدیالتإجراءیتموقداالستھالك؛فيالمقدَّ
.الفقراءاألشخاصعددلتقدیراألُسرھذهفياألشخاصجمع عددیتم

البیاناتمصادر
   .وملكھا البلدحكوماتإنتاجمنالوطنيالفقرتقدیرات-1تكون ماعادةً 

  .بالفقرالخاصةالدوليالبنكتقییمات-2                
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وبحلوللھا،دنیاحدودووضعللجمیعوتدابیراالجتماعیةللحمایةمالئمةوطنیةنظمتنفیذ:3-1الغایة 
والضعفاءللفقراءواسعةتغطیةتحقیق،2030عام

الجنس،بحسباالجتماعیة،للحمایةنظم/دنیاحدودتشملھمالذینالسكاننسبة(أ)1-3-1المؤشر 
الحوامل،اإلعاقة،ذوياألشخاصالمسنین،العمل،عنالعاطلینكاألطفال،السكانیة،الفئاتوبحسب
والضعفاءالفقراءالعمل،إصاباتضحایاالوالدة،حدیثياألطفال

:التعریف
من یشملھومااالجتماعيالحمایةنظامفيفّعالبشكلتغطیتھمتتمالذیناألشخاصنسبةالمؤشرھذایعكس

الذین لألشخاصالدعمواألم،الطفلمصالح :االجتماعیةللحمایةاألساسيالمكّونیعكسأنھكما .دنیاحدود

.المسّنینواألشخاصالعملإصاباتوضحایااإلعاقاتذوياألشخاصلدیھم،عملال
مخططفيفعليبشكلیساھمونإماالذیناألشخاصبعدداالجتماعیةللحمایةالفّعالةالتغطیةقیاسیتم

.)المحسوبةغیرأوالمحسوبة(االستحقاقاتیتلقونأوتأمین اجتماعي
:المفاھیم

الوالدة حدیثيواألطفالوالحوامللألطفالاسھامیةوغیراسھامیةخططاالجتماعیةالحمایةأنظمةتشمل

الدنیا  الحدودوتؤمن.االعاقاتذويولألشخاصالعملوإلصاباتسناواألكبرالعملسنّ فيواألشخاص

.االجتماعیةللحمایة
           .اإلسھامياالجتماعيالتأمین-1بینالتمییزیجبفیھا،الحاصلةوالنواقصالتغطیةتقییموعند

األسلوبالمدروسةالخطط-3معّینة   فئةفيالسكانكافةأوالسكانكافةتغطيالتيالخطط  الشاملة-2

  .األصولأو/وللدخلالمطلوبالتحلیلفيینجحونالذیناألشخاصكافةأساسيتغطي بشكلالتي
طریقة االحتساب :

والمسّنینالعملعنوالعاطلینلألطفالالفّعالةالتغطیةتمییزبغیةمنفصلةمؤشراتالحساباتتشمل

عملإصابةأيحصلتحالفيالمضمونینوالعمالالوالدةوحدیثيوالحواملاالعاقاتذويواألشخاص

.المعنیینالسكانعددمنكحّصةالتغطیةعنالتعبیریتمحالةولكلوالضعفاءوالفقراء
:التاليالنحوعلىالمؤشراتعلىالحصولیتم

للتقاعدالعادیةالسنتخّطواالذیناألشخاصمعّدل:تعویضایتلقونالذيسنااألكبراألشخاصنسبة

.للتقاعدالعادیةالسنفوقلألشخاصنسبةً للشیخوخةتعویضاویتلقون
اإلعاقةعنتعویضایتلقونالذیناألشخاصمعدل:تعویضایتلقونالذیناإلعاقةذوواألشخاصنسبة
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           .اإلسھامياالجتماعيالتأمین-1بینالتمییزیجبفیھا،الحاصلةوالنواقصالتغطیةتقییموعند

األسلوبالمدروسةالخطط-3معّینة   فئةفيالسكانكافةأوالسكانكافةتغطيالتيالخطط  الشاملة-2
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.حاّدةإعاقةمنیعانونالذینلألشخاصنسبةً 
األمومةتعویضاتمنینتفعنالالتيالنساءمعّدل:األمومةتعویضاتوتغطیھنّ یلدنالالتيالنساءنسبة

الوالداتعددبحسبأوالخصوبةعمرمعدالتبحسبوالمقّدرة(نفسھاالسنةفيیلدنالالتيللنساءنسبةً 

.)التوائممنالوالداتعددتصحیحمعالحّیة
علىتحصلالتياألُسر /األطفالمعّدلاالجتماعیة؛الحمایةتعویضاتتغطیھمالذیناألطفالنسبة

.أطفاللدیھاالتياألُسر/األطفالعددلمجموعنسبةً األطفالعلىتعویضات
العملعنالعاطلینمنمنتفعاتیتلقونمنمعّدل:تعویضاتعلىیحصلونالذینالعملعنالعاطلیننسبة

.العملعنالعاطلیناألشخاصلعددنسبةً 
العملإصاباتتأمینیشملھمالذینالعاملینمعّدل:العملحوادثتعویضاتتغطیھمالذینالعاملیننسبة

.العمالةلمجموعنسبةً 
المساعدةیتلقونالذیناألشخاصمعّدل:المنتفعاتعلىیحصلونالذینالضعفاءاألشخاصنسبة

مجموعمناختزالھمعبراألخیرھذااحتسابویتم.الناسمنالضعیفةالفئاتلمجموعنسبةً االجتماعیة

علىیحصلوناواجتماعيتأمینمخططفيیساھمونوالذینالعاملةالعمریةالفئةذيالناسمنالسكان

.اسھامیةمنتفعاتعلىیحصلونوالذینالتقاعدسنتخطواالذیناألشخاصكافةوأیضااسھامیةمنتفعات
المتلقینواألشخاصاسھامیةبمخططاتالمحمییناألشخاصمجموعكمعّدلالكلّيالمؤشراحتسابویتم

  .السكانلمجموعنسبةً اسھامیةغیرأواسھامیةلمنتفعات
مصادر البیانات :
للبیانات من الوزارات الوطنیة للعمل والضمان االجتماعي والرعایة والمالیة وغیرھا.المصدر االساسي 

وبحلوللھا،دنیاحدودووضعللجمیعوتدابیراالجتماعیةللحمایةمالئمةوطنیةنظمتنفیذ:3-1الغایة 
والضعفاءللفقراءواسعةتغطیةتحقیق،2030عام

الجنس،بحسباالجتماعیة،للحمایةنظم/دنیاحدودتشملھمالذینالسكاننسبة: )ب(1-3-1المؤشر 
الحوامل،اإلعاقة،ذوياألشخاصالمسنین،العمل،عنالعاطلینكاألطفال،السكانیة،الفئاتوبحسب
والضعفاءالفقراءالعمل،إصاباتضحایاالوالدة،حدیثياألطفال

:التعریف
الضمانفيیشاركونالذینللسكانالمئویةالنسبةھيالعملوبرامجاالجتماعیةالحمایةبرامجتغطیةإن

التقدیراتوتشمل.الفاعلةالعملسوقوبرامجالبطالةمنتفعاتواالجتماعياألمانوشبكةاالجتماعي

.سواءحدعلىالمباشرةوغیرالمباشرةالمنتفعةالجھات

12

:المفاھیم
قبلالرعایةتوزیعخمسیاتوبحسببالكاملللسكانبالنسبةالبرنامجنوعبحسبالمؤّشرھذاتقدیریتم

العملوسوقاالجتماعيوالتأمیناالجتماعیةالمساعدةمعالبرامججمعیتم.سواءحدّ علىوبعدهالتحویل

المرونةمؤشرات:االجتماعیةالحمایةاطلس(االجتماعیةالحمایةأطلسمؤشراتلتصنیفوفقا

المساعدةأرقامخالصاتمجامیعوالعملاالجتماعیةالحمایةبرامجكافةمؤشراتوتؤّمن)واالنصاف

.العملوسوقاالجتماعيوالضماناالجتماعیة
:االحتسابطریقة

مؤشرات-االجتماعیةالحمایةأطلسباستخداملألُسرالممثلةالقومیةالمسوحمنالبیاناتاحتسابیتم

.الدوليالبنكواالنصاف،المرونة
)المجموعة أو(السكان/ مجموع)المجموعةأو(السكانمجموعمنالمستفیدینعددتساويالتغطیة

سرياألالمسحلبیاناتاألولىالدرجةمنتحلیلعلىاالجتماعیةالحمایةأطلسمؤشراتترتكزعامبشكل

وعمقبالبلدالخاصةالمعارفبالضرورةتعكسالالتيموّحدةمنھجیةوعلى)إسناد دونمن(األساسي

)االداريالمستوىعلىالبیانات(مختلفةبیاناتمصادرعلىالمعتمدالبلدتحلیل
البیاناتمصادر

للبلد .الممّثلةاألُسرمسوحإلىالبیاناتتستند

بالظواھروتأّثرھمتعرضھممنوالحدالصمود،علىالضعیفةوالفئاتالفقراءقدرة: بناء5-1الغایة
عامبحلولوالبیئیة،واالجتماعیةاالقتصادیةوالكوارثالھزاتمنوغیرھابالمناخالمتصلةالمتطرفة

2030
كلبینمنالكوارثبسببمباشرةتضررواومنوالمفقودینالمتوفیناألشخاصعدد:1-5-1المؤشر

السكانمنشخص100000
:التعریف

كنتیجةحدوثھا،بعدمباشرةً أوالكارثةخاللحتفھمالقواالذیناألشخاصعدد :المتوّفوناألشخاص-

.الخطیرللحدثمباشرة
الذیناألشخاصالفئةھذهوتشمل.الخطیرالحدثمنذمصیرھمالمعروفغیراألشخاصعدد:المفقودون-

بیاناتھيالمفقودینوعددالوفیاتعددبیاناتإن.حّسيدلیلوجودعدممنبالرغممتوفونیعتبرون

.متبادلبشكلحصریة
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مجموعمناختزالھمعبراألخیرھذااحتسابویتم.الناسمنالضعیفةالفئاتلمجموعنسبةً االجتماعیة

علىیحصلوناواجتماعيتأمینمخططفيیساھمونوالذینالعاملةالعمریةالفئةذيالناسمنالسكان

.اسھامیةمنتفعاتعلىیحصلونوالذینالتقاعدسنتخطواالذیناألشخاصكافةوأیضااسھامیةمنتفعات
المتلقینواألشخاصاسھامیةبمخططاتالمحمییناألشخاصمجموعكمعّدلالكلّيالمؤشراحتسابویتم

  .السكانلمجموعنسبةً اسھامیةغیرأواسھامیةلمنتفعات
مصادر البیانات :
للبیانات من الوزارات الوطنیة للعمل والضمان االجتماعي والرعایة والمالیة وغیرھا.المصدر االساسي 

وبحلوللھا،دنیاحدودووضعللجمیعوتدابیراالجتماعیةللحمایةمالئمةوطنیةنظمتنفیذ:3-1الغایة 
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.خطیربحدثٍ مباشرغیرأومباشربشكلالمتأثروناألشخاص:المتأثرون-
أوالصحیة؛التداعیاتمنغیرھاأومرضأوإصابةمنیعانونالذیناألشخاص:مباشربشكلالمتأثرون-

أصولھمطالمباشرضررٍ منعانواالذینأوموقعھمتغییرأونقلھمأوإجالؤھمتمالذیناألشخاص

.والبیئیةوالثقافیةواالجتماعیةوالعینیةواالقتصادیةالمعیشیة
باإلضافةأوالمباشرةالتأثیراتغیرظروفمنیعانونالذیناألشخاص:مباشرغیربشكلالمتأثرون-

والتجارةاألساسیةوالخدماتالدقیقةتحتیةالُبنىفيأواقتصادي،تغّیرأوخللجّراءالوقتمرورمعإلیھا،

.أوالفیزیولوجیةوالصحیةاالجتماعیةالظروفأووالعمل
:المفاھیم
(نفس التعاریف) والتي ھي المفقودون والمتاثرون والمتاثرون بشكل مباشر وغیر المباشر الواردالتعاریف

:االحتسابطریقة
المؤشراتھذهمنالعدیداحتسابسیتمكما.الثانویةللمؤشراتكمجموعالمتأثریناالشخاصاحتسابسیتم

الزراعةمنھكتارلكلالعّمالوعددالواحدة،لألسرةالسكانمنالبلدمعّدلمتوسطعلىبناءً الثانویة

.وللتجارةوللصناعةوللماشیة
البیاناتمصادر
الوطنیة .الكوارثبخسائرالخاصةالبیاناتقاعدة

بالظواھروتأّثرھمتعرضھممنوالحدالصمود،علىالضعیفةوالفئاتالفقراءقدرةبناء:5-1الغایة 
عام بحلولوالبیئیة،واالجتماعیةاالقتصادیةوالكوارثالھزاتمنوغیرھابالمناخالمتصلةالمتطرفة

2030
اإلجماليالمحليالناتجمقابلالكوارثإلىمباشرةتعزىالتياالقتصادیةالخسائر:2-5-1المؤشر 
العالمي
:التعریف
الموجودةالمادیةاألصولیصیبالذيالجزئيأوالكليللتدمیرالنقدیةالقیمة:المباشرةاالقتصادیةالخسائر

.الماديللضررمعادلةالمباشرةاالقتصادیةالخسائرتكونتكاد.المتأثرةالمنطقةفي
عادة ما تسجل قاعدة بیانات خسائر الكوارث الوطنیة االصلیة قیمة االضرار المادیة :االحتسابطریقة

(الخسائر في الوحدات السكنیة او في البنیة التحتیة وما الى ذلك ) ، التي تحتاج الى التحویل الى القیمة 

14

تنقسم القیمة العالمیة المحولة الى الناتج المحلي االجمالي العالمي (معدل التضخم ، ثابت الدوالر .النقدیة

االمریكي) محسوبا من مؤشرات التنمیة للبنك المركزي .

البیاناتمصادر
الوطنیة . الكوارثبخسائرالخاصةالبیاناتقاعدة

مكانكلفيأشكالھبجمیعالفقرعلىالقضاء:۱الھدف
بالظواھروتأّثرھمتعرضھممنوالحدالصمود،علىالضعیفةوالفئاتالفقراءقدرةبناء:5-1الغایة 

عام بحلولوالبیئیة،واالجتماعیةاالقتصادیةوالكوارثالھزاتمنوغیرھابالمناخالمتصلةالمتطرفة
2030

تمشیا مع الكوارثمخاطرمنللحدوطنیةاستراتیجیاتوتنفذتعتمدالتيالبلدانعدد:3-5-1المؤشر 
2030-2015للفترةالكوارث مخاطرمنللحدسندايإطار

:التعریف
منبالحدالمتعلقةوالمصطلحاتبالمؤشراتمعنيالعضویةمفتوحدوليحكوميعاملفریقیقوم]أ[

لقیاسالمؤشراتمنمجموعة)  بوضع69/284العامة  (القرار الجمعیةشّكلتھوالذيمخاطر الكوارث،

علىاالتفاقیاتالنھایةفيتعكسأنالمؤشراتھذهشأنومن.سندايإطارتنفیذفيالتقدم  العالمي

منللحدسندايوإطارالمستدامةالتنمیةأھدافبینجسرببناءالمؤشرسیقوم.إطار سنداي مؤشرات

الكوارث مخاطر

:االحتسابطریقة
مفّصلةمنھجیةتؤمنالتيالدوليالحكوميالعاملالفریقمخرجاتإلىالكوارث اإلشارةمخاطرمنللحد

.مؤشر ثانويولكلمؤشرلكلوكاملة
:التاليالرابطعلىالمنھجیاتھذهمننسخةأحداثعلىالحصولیمكن

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical%20Collection%
20of%20Concept%20Notes%20on%20Indicators.pdf 

البیاناتمصادر
سنداي . لمرصدالوطنيالتقریر
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.خطیربحدثٍ مباشرغیرأومباشربشكلالمتأثروناألشخاص:المتأثرون-
أوالصحیة؛التداعیاتمنغیرھاأومرضأوإصابةمنیعانونالذیناألشخاص:مباشربشكلالمتأثرون-

أصولھمطالمباشرضررٍ منعانواالذینأوموقعھمتغییرأونقلھمأوإجالؤھمتمالذیناألشخاص

.والبیئیةوالثقافیةواالجتماعیةوالعینیةواالقتصادیةالمعیشیة
باإلضافةأوالمباشرةالتأثیراتغیرظروفمنیعانونالذیناألشخاص:مباشرغیربشكلالمتأثرون-

والتجارةاألساسیةوالخدماتالدقیقةتحتیةالُبنىفيأواقتصادي،تغّیرأوخللجّراءالوقتمرورمعإلیھا،

.أوالفیزیولوجیةوالصحیةاالجتماعیةالظروفأووالعمل
:المفاھیم
(نفس التعاریف) والتي ھي المفقودون والمتاثرون والمتاثرون بشكل مباشر وغیر المباشر الواردالتعاریف

:االحتسابطریقة
المؤشراتھذهمنالعدیداحتسابسیتمكما.الثانویةللمؤشراتكمجموعالمتأثریناالشخاصاحتسابسیتم

الزراعةمنھكتارلكلالعّمالوعددالواحدة،لألسرةالسكانمنالبلدمعّدلمتوسطعلىبناءً الثانویة

.وللتجارةوللصناعةوللماشیة
البیاناتمصادر
الوطنیة .الكوارثبخسائرالخاصةالبیاناتقاعدة

بالظواھروتأّثرھمتعرضھممنوالحدالصمود،علىالضعیفةوالفئاتالفقراءقدرةبناء:5-1الغایة 
عام بحلولوالبیئیة،واالجتماعیةاالقتصادیةوالكوارثالھزاتمنوغیرھابالمناخالمتصلةالمتطرفة

2030
اإلجماليالمحليالناتجمقابلالكوارثإلىمباشرةتعزىالتياالقتصادیةالخسائر:2-5-1المؤشر 
العالمي
:التعریف
الموجودةالمادیةاألصولیصیبالذيالجزئيأوالكليللتدمیرالنقدیةالقیمة:المباشرةاالقتصادیةالخسائر

.الماديللضررمعادلةالمباشرةاالقتصادیةالخسائرتكونتكاد.المتأثرةالمنطقةفي
عادة ما تسجل قاعدة بیانات خسائر الكوارث الوطنیة االصلیة قیمة االضرار المادیة :االحتسابطریقة

(الخسائر في الوحدات السكنیة او في البنیة التحتیة وما الى ذلك ) ، التي تحتاج الى التحویل الى القیمة 

14

تنقسم القیمة العالمیة المحولة الى الناتج المحلي االجمالي العالمي (معدل التضخم ، ثابت الدوالر .النقدیة

االمریكي) محسوبا من مؤشرات التنمیة للبنك المركزي .

البیاناتمصادر
الوطنیة . الكوارثبخسائرالخاصةالبیاناتقاعدة

مكانكلفيأشكالھبجمیعالفقرعلىالقضاء:۱الھدف
بالظواھروتأّثرھمتعرضھممنوالحدالصمود،علىالضعیفةوالفئاتالفقراءقدرةبناء:5-1الغایة 

عام بحلولوالبیئیة،واالجتماعیةاالقتصادیةوالكوارثالھزاتمنوغیرھابالمناخالمتصلةالمتطرفة
2030

تمشیا مع الكوارثمخاطرمنللحدوطنیةاستراتیجیاتوتنفذتعتمدالتيالبلدانعدد:3-5-1المؤشر 
2030-2015للفترةالكوارث مخاطرمنللحدسندايإطار

:التعریف
منبالحدالمتعلقةوالمصطلحاتبالمؤشراتمعنيالعضویةمفتوحدوليحكوميعاملفریقیقوم]أ[

لقیاسالمؤشراتمنمجموعة)  بوضع69/284العامة  (القرار الجمعیةشّكلتھوالذيمخاطر الكوارث،

علىاالتفاقیاتالنھایةفيتعكسأنالمؤشراتھذهشأنومن.سندايإطارتنفیذفيالتقدم  العالمي

منللحدسندايوإطارالمستدامةالتنمیةأھدافبینجسرببناءالمؤشرسیقوم.إطار سنداي مؤشرات

الكوارث مخاطر

:االحتسابطریقة
مفّصلةمنھجیةتؤمنالتيالدوليالحكوميالعاملالفریقمخرجاتإلىالكوارث اإلشارةمخاطرمنللحد

.مؤشر ثانويولكلمؤشرلكلوكاملة
:التاليالرابطعلىالمنھجیاتھذهمننسخةأحداثعلىالحصولیمكن

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical%20Collection%
20of%20Concept%20Notes%20on%20Indicators.pdf 

البیاناتمصادر
سنداي . لمرصدالوطنيالتقریر
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بالظواھروتأّثرھمتعرضھممنوالحدالصمود،علىالضعیفةوالفئاتالفقراءقدرةبناء:5-1الغایة 
عام بحلولوالبیئیة،واالجتماعیةاالقتصادیةوالكوارثالھزاتمنوغیرھابالمناخالمتصلةالمتطرفة

2030
الكوارثمخاطرمنللحدمحلیةاستراتیجیاتوتنفذتعتمدالتيالمحلیةالحكوماتنسبة:4-5-1المؤشر 

الكوارث . مخاطرمنللحدالوطنیةاالستراتیجیاتمعتمشیا
:التعریف

منبالحدالمتعلقةوالمصطلحاتبالمؤشراتمعنيالعضویةمفتوحدوليحكوميعاملفریقیقوم]أ[

لقیاسالمؤشراتمنمجموعةبوضع،)69/284القرار (العامة الجمعیةشّكلتھمخاطر الكوارث والذي

علىاالتفاقیاتالنھایةفيتعكسأنالمؤشراتھذهشأنومن .سندايإطارتنفیذفيالتقدم العالمي

.إطار  سندايمؤشرات

:االحتسابطریقة
مفّصلةمنھجیةتؤمنالتيالدوليالحكوميالعاملالفریقمخرجاتإلىالكوارث اإلشارةمخاطرمنللحد

.مؤشر ثانويولكلمؤشرلكلوكاملة
:التاليالرابطعلىالمنھجیاتھذهمننسخةأحداثعلىالحصولیمكن

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical%20Collection%
20of%20Concept%20Notes%20on%20Indicators.pdf 

البیاناتمصادر
سنداي . لمرصدالوطنيالتقریر

لھدف األول المفاھیم الوطنیة ل

رئیس األسرة :
في العراق والذي عرف بأنھ یحمل ھذه الصفة ھو الشخص المقیم إقامة معتادة مع األسرة والموجود

) 12من قبل باقي أفراد األسرة بغض النظر عن جنسھ مع مراعاة أن ال یقل عمره /عمرھا عن (
سنة، وعادة ما یكون ھذا الشخص صاحب السلطة والمسؤول عن تدبیر الشؤون االقتصادیة لألسرة

16

یكون اكبر أفراد األسرة سناً أو أكثرھم دخال"، وقد یشاركھ اآلخرون في ذلك. ولیس بالضرورة أن 
كما ال یشترط أن تربطھ صلة قربى ببعض أو جمیع أفرادھا.

الحیــــازة :

األرض تستخدم كلیاً أو جزئیاً ألغراض اإلنتاج الزراعي وتدار شؤونھا الفنیة واإلداریة مساحة من 
كوحدة زراعیة مستقلة بواسطة شخص واحد بمفرده أو مع آخرین بغض النظر عن الملكیة أو 
الكیان القانوني أو المساحة أو الموقع وتعتبر أیضاً حیازات زراعیة المنشآت والوحدات التي تنتج 

حیوانات أو منتجات حیوانیة.فیھا

الحائــــــز :
ھو شخص طبیعي أو شخصیة اعتباریة یمارس سیطرة إداریة على تشغیل الحیازة الزراعیة ویتخذ 
القرارات باستخدام الموارد المتاحة وتقع على عاتقھ المسؤولیات الفنیة واالقتصادیة الخاصة 

بالحیازة، وقد یتولى المسؤولیات مباشرة أو بواسطة وكیل ویعتبر حائزاً كل من:  
زراعیة سواء أكانت (ملك أو إیجار أو إدارة) نباتیة فقط أو حیوانیة فقط أو االثنین معاً یدیر حیازة

واقعة في منطقة سكنھ أو منطقة أخرى ویدیرھا بنفسھ.
.استأجر أرضا ویقوم باستغاللھا لألغراض الزراعیة
ستغاللھا ألغراض یستغل أرضا ال یملكھا وال یدفع عنھا إیجارا رغم انھ یحتفظ بحق االنتفاع من ا  

.اإلنتاج الزراعي
.في حوزتھ عدد من األشجار حتى ولو لم یكن لھ حق التصرف
االنتفاع منھا أو من منتجاتھا ألغراض في حوزتھ عدد من الحیوانات یكون الغرض من حیازتھا

تجاریة أو بیعھا أو بیع منتجاتھا من اللحوم أو الحلیب ومشتقاتھ أو الجلود أو الصوف أو في حوزتھ 
عدد من خالیا النحل او عدد من الدواجن أو حقول الدواجن أو معامل تفقیس.

    وتعتبر المؤسسات الحكومیة والشركات والجمعیات التعاونیة حائزاً زراعیا" أن قامت بإدارة
وقد یكون تحت إدارة الحائز أرضا" زراعیة أو حیوانات أو مناحل وقد ،وتشغیل حیازة زراعیة

إدارة حیازة نوعین أو أكثر من أنواع اإلنتاج الزراعي في آن واحد، وتعتبر ألغراض التعداد یقوم ب
حیازة واحدة إذا كانت تدار كوحدة زراعیة مستقلة لھا نفس اإلدارة ووسائل اإلنتاج مثل القوى 

العاملة والمكائن واآلالت والحیوانات.

حیازة زراعیة :
ي تخضع إلدارة واحدة وتشمل جمیع الحیوانات الموجودة وكل ھي وحدة اقتصادیة لإلنتاج الزراع

األراضي المستعملة كلیا أو جزئیا ألغراض اإلنتاج الزراعي ، بغض النظر عن الملكیة أو الشكل 
القانوني أو الموقع الجغرافي أو الحجم وقد تكون اإلدارة الواحدة بید شخص أوأكثر وقد تتكون 

ر في منطقة واحدة أو أكثر من المناطق المنفصلة بشرط أن تشترك الحیازة من قطعة واحدة أو أكث
جمیع القطع في نفس وسائل اإلنتاج .
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بالظواھروتأّثرھمتعرضھممنوالحدالصمود،علىالضعیفةوالفئاتالفقراءقدرةبناء:5-1الغایة 
عام بحلولوالبیئیة،واالجتماعیةاالقتصادیةوالكوارثالھزاتمنوغیرھابالمناخالمتصلةالمتطرفة

2030
الكوارثمخاطرمنللحدمحلیةاستراتیجیاتوتنفذتعتمدالتيالمحلیةالحكوماتنسبة:4-5-1المؤشر 

الكوارث . مخاطرمنللحدالوطنیةاالستراتیجیاتمعتمشیا
:التعریف

منبالحدالمتعلقةوالمصطلحاتبالمؤشراتمعنيالعضویةمفتوحدوليحكوميعاملفریقیقوم]أ[

لقیاسالمؤشراتمنمجموعةبوضع،)69/284القرار (العامة الجمعیةشّكلتھمخاطر الكوارث والذي

علىاالتفاقیاتالنھایةفيتعكسأنالمؤشراتھذهشأنومن .سندايإطارتنفیذفيالتقدم العالمي

.إطار  سندايمؤشرات

:االحتسابطریقة
مفّصلةمنھجیةتؤمنالتيالدوليالحكوميالعاملالفریقمخرجاتإلىالكوارث اإلشارةمخاطرمنللحد

.مؤشر ثانويولكلمؤشرلكلوكاملة
:التاليالرابطعلىالمنھجیاتھذهمننسخةأحداثعلىالحصولیمكن

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical%20Collection%
20of%20Concept%20Notes%20on%20Indicators.pdf 

البیاناتمصادر
سنداي . لمرصدالوطنيالتقریر

لھدف األول المفاھیم الوطنیة ل

رئیس األسرة :
في العراق والذي عرف بأنھ یحمل ھذه الصفة ھو الشخص المقیم إقامة معتادة مع األسرة والموجود

) 12من قبل باقي أفراد األسرة بغض النظر عن جنسھ مع مراعاة أن ال یقل عمره /عمرھا عن (
سنة، وعادة ما یكون ھذا الشخص صاحب السلطة والمسؤول عن تدبیر الشؤون االقتصادیة لألسرة

16

یكون اكبر أفراد األسرة سناً أو أكثرھم دخال"، وقد یشاركھ اآلخرون في ذلك. ولیس بالضرورة أن 
كما ال یشترط أن تربطھ صلة قربى ببعض أو جمیع أفرادھا.

الحیــــازة :

األرض تستخدم كلیاً أو جزئیاً ألغراض اإلنتاج الزراعي وتدار شؤونھا الفنیة واإلداریة مساحة من 
كوحدة زراعیة مستقلة بواسطة شخص واحد بمفرده أو مع آخرین بغض النظر عن الملكیة أو 
الكیان القانوني أو المساحة أو الموقع وتعتبر أیضاً حیازات زراعیة المنشآت والوحدات التي تنتج 

حیوانات أو منتجات حیوانیة.فیھا

الحائــــــز :
ھو شخص طبیعي أو شخصیة اعتباریة یمارس سیطرة إداریة على تشغیل الحیازة الزراعیة ویتخذ 
القرارات باستخدام الموارد المتاحة وتقع على عاتقھ المسؤولیات الفنیة واالقتصادیة الخاصة 

بالحیازة، وقد یتولى المسؤولیات مباشرة أو بواسطة وكیل ویعتبر حائزاً كل من:  
زراعیة سواء أكانت (ملك أو إیجار أو إدارة) نباتیة فقط أو حیوانیة فقط أو االثنین معاً یدیر حیازة

واقعة في منطقة سكنھ أو منطقة أخرى ویدیرھا بنفسھ.
.استأجر أرضا ویقوم باستغاللھا لألغراض الزراعیة
ستغاللھا ألغراض یستغل أرضا ال یملكھا وال یدفع عنھا إیجارا رغم انھ یحتفظ بحق االنتفاع من ا  

.اإلنتاج الزراعي
.في حوزتھ عدد من األشجار حتى ولو لم یكن لھ حق التصرف
االنتفاع منھا أو من منتجاتھا ألغراض في حوزتھ عدد من الحیوانات یكون الغرض من حیازتھا

تجاریة أو بیعھا أو بیع منتجاتھا من اللحوم أو الحلیب ومشتقاتھ أو الجلود أو الصوف أو في حوزتھ 
عدد من خالیا النحل او عدد من الدواجن أو حقول الدواجن أو معامل تفقیس.

    وتعتبر المؤسسات الحكومیة والشركات والجمعیات التعاونیة حائزاً زراعیا" أن قامت بإدارة
وقد یكون تحت إدارة الحائز أرضا" زراعیة أو حیوانات أو مناحل وقد ،وتشغیل حیازة زراعیة

إدارة حیازة نوعین أو أكثر من أنواع اإلنتاج الزراعي في آن واحد، وتعتبر ألغراض التعداد یقوم ب
حیازة واحدة إذا كانت تدار كوحدة زراعیة مستقلة لھا نفس اإلدارة ووسائل اإلنتاج مثل القوى 

العاملة والمكائن واآلالت والحیوانات.

حیازة زراعیة :
ي تخضع إلدارة واحدة وتشمل جمیع الحیوانات الموجودة وكل ھي وحدة اقتصادیة لإلنتاج الزراع

األراضي المستعملة كلیا أو جزئیا ألغراض اإلنتاج الزراعي ، بغض النظر عن الملكیة أو الشكل 
القانوني أو الموقع الجغرافي أو الحجم وقد تكون اإلدارة الواحدة بید شخص أوأكثر وقد تتكون 

ر في منطقة واحدة أو أكثر من المناطق المنفصلة بشرط أن تشترك الحیازة من قطعة واحدة أو أكث
جمیع القطع في نفس وسائل اإلنتاج .
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الدخل :
( األجور ویقصد بھ مجموع قیمة الدخل المتحصل من أي نشاط وذلك بعد استبعاد التكالیف

الضرائب المباشرة ) .وئد المدفوعة ، تكالیف االستھالك الوسیط ، الفوا

سیاسة التخفیف من الفقر :
تعتبر إستراتیجیة التخفیف من الفقر وثیقة وطنیة تعكس التزامات الدولة إمام مواطنیھا لتحقیق 
التنمیة والتخفیف من الفقر وتمثل برنامج الحكومة وإطار عملھا مع الدول المانحة والمنظمات 

ة وتحقیق أھداف التنمیة األلفیة.القتصادیة والمالیة واإلداریلمرحلة اإلصالحات  ا

الحمایة االجتماعیة :مشروع شبكة 
مساعدة شرائح مختلفة في المجتمع ھي بحاجة ماسة إلى الرعایة عن طریق تقدیم العون المادي 

، األرامل، المطلقات، الیتیم القاصر، العاجزین (رجال، نساء)، المعوقینوھم فئات واالجتماعي
.العاطلین عن العمل من المتزوجینوسجینأسرة ال،الطالب المتزوج

فجوة الفقر :
یقصد بھ متوسط المسافة التي تفصل السكان عن خط الفقر .

حصة أفقر خمس من االستھالك الوطني:
دخل أدنى خمس من السكان بنسبة مئویة من إجمالي ترتیب السكان درجات حسب دخلھم ویمثل

دخل األسرة المعیشة.

 :السكان الذین ال یحصلون على الحد األدنى من استھالك الطاقة الغذائیة
عدد السكان الذین یستھلكون طاقة غذائیة اقل من خط الفقر الغذائي / مجموع السكان الكلي مضروبا 

. 100في 

طرق اإلحتساب الوطنیة لمؤشرات الھدف األول

𝑷𝑷𝑷𝑷معدل فجوة الفقر      =             = 𝟏𝟏
𝑵𝑵
∑ �𝐙𝐙−𝐘𝐘𝐢𝐢

𝐙𝐙
�𝐪𝐪

𝐢𝐢=𝟏𝟏 

Yi  تمثل متوسط اإلنفاق الشھري للفرد :i
Z اإلنفاق أقل من دوالرین ونصف :
q األفراد الذین یقل إنفاقھم عن :z
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100 =            السكان الذین یقل دخلھم × نسبة السكان الذین یقل انفاقھم دخلھم الیومي عن دوالر او دوالرین
مجموع عدد السكان

الیومي عن دوالر 

   .100×عدد األفراد تحت خط الفقراء= نسبة األفراد الفقراء
مجموع عدد السكان

.100×عدد األسر تحت خط الفقر= نسبة األسر الفقیرة
مجموع عدد األسر

المستدامةالزراعةوتعزیزالمحسنةوالتغذیةالغذائياألمنوتوفیرالجوععلىالقضاء:الھدف الثاني
المتفقاألھدافتحقیقذلكفيبما، 2030عامبحلولالتغذیة،سوءأشكالجمیعإنھاء:2-2الغایة
التغذویةاالحتیاجاتومعالجةالخامسة،سندوناألطفاللدىوالھزالالنموتوقفبشأندولیاعلیھا

2025عامبحلولالسن،وكباروالمراضعوالحواملللمراھقات
االنحرافمننقطة2-< أو2> +للطولبالنسبةالوزن(التغذیةسوءانتشارمعدل(أ) 2-2-2المؤشر 
الخامسة،سندوناألطفالبین)العالمیةالصحةلمنظمةالطفلنمومعاییرمتوسطعنالمعیاري
)الوزنوزیادةالھزال(النوعحسبمصنفین

 :التعریف

 الطفل نمو معاییر متوسط عن المعیاري االنحراف من نقطة2> + للطول بالنسبة الوزن(الزائد الوزن انتشار

 .الخامسة سن دون االطفال بین)العالمیة الصحة لمنظمة الخاصة

 :المفاھیم

 قیاس خالل من تقییمھ یتم الذي الزائد الوزن ھو لأللفیة االنمائیة االھداف في رسمیا معتمد كان المؤشرھذا  إن

 الجسم كتلة مؤشر من أخرى مؤشرات مع أیضا الزائد الوزن تقییم الممكن من أنھ إال .للطول نسبةالوزن

.عام بشكل للسنبالنسبة
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100 =            السكان الذین یقل دخلھم × نسبة السكان الذین یقل انفاقھم دخلھم الیومي عن دوالر او دوالرین
مجموع عدد السكان

الیومي عن دوالر 

   .100×عدد األفراد تحت خط الفقراء= نسبة األفراد الفقراء
مجموع عدد السكان

.100×عدد األسر تحت خط الفقر= نسبة األسر الفقیرة
مجموع عدد األسر

المستدامةالزراعةوتعزیزالمحسنةوالتغذیةالغذائياألمنوتوفیرالجوععلىالقضاء:الھدف الثاني
المتفقاألھدافتحقیقذلكفيبما، 2030عامبحلولالتغذیة،سوءأشكالجمیعإنھاء:2-2الغایة
التغذویةاالحتیاجاتومعالجةالخامسة،سندوناألطفاللدىوالھزالالنموتوقفبشأندولیاعلیھا

2025عامبحلولالسن،وكباروالمراضعوالحواملللمراھقات
االنحرافمننقطة2-< أو2> +للطولبالنسبةالوزن(التغذیةسوءانتشارمعدل(أ) 2-2-2المؤشر 
الخامسة،سندوناألطفالبین)العالمیةالصحةلمنظمةالطفلنمومعاییرمتوسطعنالمعیاري
)الوزنوزیادةالھزال(النوعحسبمصنفین

 :التعریف

 الطفل نمو معاییر متوسط عن المعیاري االنحراف من نقطة2> + للطول بالنسبة الوزن(الزائد الوزن انتشار

 .الخامسة سن دون االطفال بین)العالمیة الصحة لمنظمة الخاصة

 :المفاھیم

 قیاس خالل من تقییمھ یتم الذي الزائد الوزن ھو لأللفیة االنمائیة االھداف في رسمیا معتمد كان المؤشرھذا  إن

 الجسم كتلة مؤشر من أخرى مؤشرات مع أیضا الزائد الوزن تقییم الممكن من أنھ إال .للطول نسبةالوزن

.عام بشكل للسنبالنسبة
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 :االحتساب طریقة

العالمیة الصحة لمنظمة التابعة االطفال نمو معاییر باستخدام المعیاریة المنھجیة إلى المسوح تقدیرات تستند

 العالمیة الصحة ومنظمة الیونیسف منظمةحددتھا التي المنھجیة إلى واالقلیمیة العالمیة التقدیرات وتستند

والتوجھاتالمستویات – الطفل تغذیة لسوء المشتركة التقدیرات :الدولي والبنك

 

 البیانات مصادر

 البیانات استخدامیتم البلدان من محدود ولعدد للبیانات مصدراً البلدان لغالبیة بالنسبة األُسریة المسوح تشكل

 البیانات لمصدريوبالنسبة %)80(حوالي  السكان لتغطیة كافٍ  توثیق ھناك كان ما إذا المراقبة أنظمة من

.بھا موصى معیاریة قیاس لتقنیات وفقا ووزنھ الطفل طول قیاسات جمع یتم أن یجب المذكورین،
 

المستدامةالزراعةوتعزیزالمحسنةوالتغذیةالغذائياألمنوتوفیرالجوععلىالقضاءالثاني :الھدف
فیھمبمنالضعیفةوالفئاتالفقراءسیماوالالجمیع،حصولوكفالةالجوععلىالقضاء: 1-2الغایة 

2030عامبحلولالعام،طوالوالمغّذيالمأمونالغذاءمنیكفیھمماعلىالرضع،
التغذیةنقصانتشارمعدل:1-1-2المؤشر 

 :التعریف

 یكفي بما المعتاد الغذائياستھالكھم یتمتع ال الذین السكان لنسبة تقدیر ھوالتغذیة نقص حاالت انتشار معدل إن

 بالنسبة عنھ االعراب ویتموصحیة ناشطة طبیعیة حیاة على للحفاظ المطلوبة التغذویة الطاقة مستویات لتأمین

 .المئویة

 :المفاھیم

من كمیات إلى دائم وبشكل النفاذ ما لشخص یكون خاللھ من الذي الظرف أنھ على التغذیة نقص تعریف یتم

التغذویة الطاقة لمتطلبات نظراً  وصحیة، وناشطة طبیعیة حیاة لقیادة الالزمة الطاقة لتأمین كافیةال غیر الغذاء

.الشخص لھذا

20

 

 :االحتساب طریقة

أن احتمال مع "الفرد كمتوسط"السكان تمثیل یتم الھدف، ولھذا السكان مستوى على المؤشر ھذا احتساب یتم

.االحتماالت كثافة دالة خالل من المعتاد الیومي التغذویة الطاقة مدخول مستویات توزیع تشكیل یتم

بأن التراكمي االحتمال أنھ على المؤشر على الحصول یتم االحتماالت، كثافة دالة ممیزات تحدید یتم أن وما

المعتادة التغذویة الطاقة متطلبات لمتوسط األدنى الحد من أقل ھو) X(المعتاد ةالیومی التغذویة الطاقة مدخول

 .للفرد التغذویة الطاقة متطلبات أدنى لمتوسط أو الممثل لھذا
 البیانات مصادر

مصمم للفرد الغذائي للنظام مسح إجراء ھو التغذیة نقص حاالت انتشار لتقدیر للبیانات المثالي المصدر إن

فرد لكل والوزن الطول مع جنب إلى جنبا للغذاء، الفعلي الیومي االستھالك قیاس یتم حیث ومھارة، بعنایة

 نادرة االستطالعات ھذه مثل لكن .المستھدفین السكان تمثل عینة على متكرر بشكل االستطالع،یشملھ

 .تكلفتھا إلى نظراً الحدوث

االستحواذ عملیات عن المعلومات تجمع والتي جید بشكل المصممة األسریة المسوح تكون قد المبدأ، حیث من

التوقیت ومع معقولة بتكلفة السكان، بین التغذیة نقص حاالت النتشار موثوق تقدیر إلعطاء كافیة األغذیة على

 :أن بشرط المستدامة التنمیة أھداف مراقبة عملیة إلبالغ الالزم

وجھعلى ذلك في بما سلیم، بشكل المعیشیة األسر أفراد لجمیع األغذیة استھالك مصادر جمیع احتساب یتم)أ(

 .المنزل خارج المستھلكة األغذیة الخصوص،
مساھمتھا إلى األغذیة على اإلنفاق أو األغذیة باستھالك المتعلقة البیانات لتحویل كافیة معلومات تتوافر)ب(

 .الغذائیة الطاقة استھالك في
في الزائدة التقلبات في للتحكم التغذیة نقص معدالت انتشار وحدات الحتساب المناسبة الطرق تستخدم)ج(

توزیع في طبیعیة تغیرات بوجود یسمح مما األسر، جمیع في المعتاد األغذیة الستھالك التقدیریة المستویات

 .السكان ألعضاء الطاقة متطلبات في االختالفات بسبب األفراد، عبر األغذیة استھالك

فیھمبمنالضعیفة،والفئاتالفقراءسیماوالالجمیع،حصولوكفالةالجوععلىالقضاء:1-2الغایة 
2030عامبحلولالعام،طوالوالمغذيالمأمونالغذاءمنیكفیھمماعلىالرضع،
مقیاسإلىاستناداالسكان،وسطالشدیدأوالمتوسطالغذائياألمنانعدامانتشارمعدل:2-1-2المؤشر 
الغذائياألمنانعداممنالمعاناة
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 :االحتساب طریقة

أن احتمال مع "الفرد كمتوسط"السكان تمثیل یتم الھدف، ولھذا السكان مستوى على المؤشر ھذا احتساب یتم

.االحتماالت كثافة دالة خالل من المعتاد الیومي التغذویة الطاقة مدخول مستویات توزیع تشكیل یتم

بأن التراكمي االحتمال أنھ على المؤشر على الحصول یتم االحتماالت، كثافة دالة ممیزات تحدید یتم أن وما

المعتادة التغذویة الطاقة متطلبات لمتوسط األدنى الحد من أقل ھو) X(المعتاد ةالیومی التغذویة الطاقة مدخول

 .للفرد التغذویة الطاقة متطلبات أدنى لمتوسط أو الممثل لھذا
 البیانات مصادر

مصمم للفرد الغذائي للنظام مسح إجراء ھو التغذیة نقص حاالت انتشار لتقدیر للبیانات المثالي المصدر إن

فرد لكل والوزن الطول مع جنب إلى جنبا للغذاء، الفعلي الیومي االستھالك قیاس یتم حیث ومھارة، بعنایة

 نادرة االستطالعات ھذه مثل لكن .المستھدفین السكان تمثل عینة على متكرر بشكل االستطالع،یشملھ

 .تكلفتھا إلى نظراً الحدوث

االستحواذ عملیات عن المعلومات تجمع والتي جید بشكل المصممة األسریة المسوح تكون قد المبدأ، حیث من

التوقیت ومع معقولة بتكلفة السكان، بین التغذیة نقص حاالت النتشار موثوق تقدیر إلعطاء كافیة األغذیة على

 :أن بشرط المستدامة التنمیة أھداف مراقبة عملیة إلبالغ الالزم

وجھعلى ذلك في بما سلیم، بشكل المعیشیة األسر أفراد لجمیع األغذیة استھالك مصادر جمیع احتساب یتم)أ(

 .المنزل خارج المستھلكة األغذیة الخصوص،
مساھمتھا إلى األغذیة على اإلنفاق أو األغذیة باستھالك المتعلقة البیانات لتحویل كافیة معلومات تتوافر)ب(

 .الغذائیة الطاقة استھالك في
في الزائدة التقلبات في للتحكم التغذیة نقص معدالت انتشار وحدات الحتساب المناسبة الطرق تستخدم)ج(

توزیع في طبیعیة تغیرات بوجود یسمح مما األسر، جمیع في المعتاد األغذیة الستھالك التقدیریة المستویات

 .السكان ألعضاء الطاقة متطلبات في االختالفات بسبب األفراد، عبر األغذیة استھالك

فیھمبمنالضعیفة،والفئاتالفقراءسیماوالالجمیع،حصولوكفالةالجوععلىالقضاء:1-2الغایة 
2030عامبحلولالعام،طوالوالمغذيالمأمونالغذاءمنیكفیھمماعلىالرضع،
مقیاسإلىاستناداالسكان،وسطالشدیدأوالمتوسطالغذائياألمنانعدامانتشارمعدل:2-1-2المؤشر 
الغذائياألمنانعداممنالمعاناة
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 :التعریف

أو معتدلة مستویات عند الغذائي األمن انعدام من عانوا الذین السكان من لألفراد المئویة النسبة المؤشر یقیس

 .المرجعیة الفترة خالل حادة

 :المفاھیم

 یؤديالغذاء إلى الوصول على القدرة عدم أن عاما 25 من أكثر مدار على أجریت التي المكثفة األبحاث أثبتت

 تتراوحوالتي واالقتصادیة االجتماعیة والسیاقات الثقافات بین المشتركة والظروف التجارب من سلسلة إلى

 یتم التياألغذیة نوعیة عن التنازل إلى تحتاج الغذاء من یكفي ما على الحصول على القدرة بشأن القلق من

 أوالحصص أحجام خفض طریق عن الطعام تناول من الحد على إجبارھا یتم بحیث تنوعھا، أو استھالكھا

 لیومطعام أي إلى للوصول وسائل وجود وعدم بالجوع للشعور القصوى الحالة إلى وصوالالوجبات، تخطي

وعند .الخبرة على القائم الغذائي األمن انعدام لقیاس األساس ھذه مثل النموذجیة الظروفوتشكل .كامل

 أساساً  توفر النطاقات ھذه خاللمن جمعھا یتم التي البیانات فإن سلیمة إحصائیة أسالیب خالل من تحلیلھا

 فإن ثم، ومن .الغذائي األمنانعدام ینتشر بھا والتي البلدان بین والمتشابھة نظریاً  المتشابھة القیاسات لحساب

 أو المعیشیة األسر قدرة عدممدى مباشرة تعكس المؤشر ھذا یقیسھا التي الشدیدة الغذائي األمن انعدام حالة

 .إلیھا یحتاجون التي األغذیة إلى بانتظام الوصول على األفراد

 :االحتساب طریقة

 الخبرةعلى القائم الغذائي األمن مقیاس استبیان تطبیق خالل من األسرة أو الفرد مستوى على البیانات جمع یتم

 حدوثعن باإلبالغ المستجیبین تطالب التي األسئلة على أجوبة الغذائي األمن مسح وحدة تجمع .المسح ضمن

 نموذج باستخدام البیانات تحلیل یتم .الغذائي األمن بانعدام المرتبطة النمطیة والظروف التجارب من العدید

 مراقبةاحتمال أن یفترض والذي ،)PL-1، الواحدة المعلمة ذو اللوجستي النموذج باسم أیضا المعروف(راش

 بین القائمالوضع حدة نطاق على للمسافة لوجیستیة دالة ھو ، j للسؤال i المستجیب قبل من اإلیجابیة اإلجابة

  𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗 البند، ووضع ، 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 المستجیب، وضع

1+exp(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑗𝑗𝑗𝑗−𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗)/Prob{𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗=Yes}=exp(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗) 
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 یتمالخصوص وجھ على المعلمات .المحتملة األقصى الحد إجراءات باستخدام 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗 و 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 المعلمات تقدیر یمكن

 انعداممن فئات إلى لتصنیفھا استخدامھا ویتم مستجیب لكل الغذائي األمن حالة لشدة مقیاس أنھا على تفسیرھا

 .الغذائي األمن

الغذائي األمن انعدام أو الغذائي األمن )أ( من الثالث الفئات الغذائي االمن انعدام من المعاناة مقیاس یعتبر

احتمال وتقدیر ، الحاد الغذائي األمن انعدام )ج( ، الحاد أو المعتدل الغذائي األمن انعدام )ب(. طفیف بشكل

بشكل الغذائي األمن النعدام التعرض واحتمال  𝑝𝑝𝑝𝑝mod+sev  حاّدة أو معتدلة بصورة الغذائي األمن انعدام

أو المعتدل الغذائي االمن انعدام < الحاد الغذائي االمن انعدام احتمال <صفر مع مستجیب، لكل  𝑝𝑝𝑝𝑝sev  حادّ 

 للصیغة وفقا طفیف بشكل الغذائي االمن انعدام أو الغذائي االمن تحقیق احتمال على الحصول یمكن 1 < الحاد

 :التالیة

𝑝𝑝𝑝𝑝fs=1−𝑝𝑝𝑝𝑝mod+sev 

      حادة أو معتدلة مستویات عند الغذائي األمن انعدام انتشار مدى احتساب یتم تمثیلیة عینة إلى بالنظر

FImod + sev  ، حادة مستویات وعند  FIsev  انعدامفئة إلى االنتماء الحتمالیة مرجح كمجموع السكان بین 

 منالمستجیبین لجمیع  التوالي على  الحادة الغذائي األمن انعدام فئة وإلى ، الحاد أو المعتدل الغذائي األمن

 :ماینة ع من األسر أو األفراد

 (1) FImod+sev= Σ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖mod+sev×𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

(2) FIsev= Σ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖sev×𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 بكل الممثلة السكان من األسر أو األفراد نسبة إلى تشیر التي الطبقي التقسیم بعد ما ترجیحات 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 تشكل حیث

 .العینة من عنصر

إلى الغذائي األمن انعدام انتشار یشیر فحینھا الفردیة العینات ترجیحات ھي 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 إذا أنھ نالحظ أن المھم من

السكان إلى حینھا یشیر فھو األسریة، العینات ترجیحات تمّثل كانت إذا أنھ حین في األفراد من السكان مجموع

 :أنیعني  وھذا .األفراد بین االنتشار مدى إنتاج في الھدف یكمن 2-1-2من االسر ومن اجل حساب المؤشر 

العینات ترجیحات إلى تحویلھا فیجب األسریة، العینات بترجیحات ویزود األسرة مستوى على المسح كان إذا

 الفردي الترجیح نظام استخدام ذلك بعد یمكن .المعیشیة األسرة حجم حسب األوزان ضرب طریق عن الفردیة

 ).2) و(1(الصیغتین في الفردیة االنتشار معدالت لحساب

) 1( الصیغتین في االحتماالت على تنطبق التي البالغین ترجیحات فإن فقط البالغین یشمل المسح كان وإذا

 إجمالي لدى االنتشار معدل لحساب الحالة ھذه في 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠  البالغین لدى االنتشار معدالت توفر) 2و(
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 :التعریف

أو معتدلة مستویات عند الغذائي األمن انعدام من عانوا الذین السكان من لألفراد المئویة النسبة المؤشر یقیس

 .المرجعیة الفترة خالل حادة

 :المفاھیم

 یؤديالغذاء إلى الوصول على القدرة عدم أن عاما 25 من أكثر مدار على أجریت التي المكثفة األبحاث أثبتت

 تتراوحوالتي واالقتصادیة االجتماعیة والسیاقات الثقافات بین المشتركة والظروف التجارب من سلسلة إلى

 یتم التياألغذیة نوعیة عن التنازل إلى تحتاج الغذاء من یكفي ما على الحصول على القدرة بشأن القلق من

 أوالحصص أحجام خفض طریق عن الطعام تناول من الحد على إجبارھا یتم بحیث تنوعھا، أو استھالكھا

 لیومطعام أي إلى للوصول وسائل وجود وعدم بالجوع للشعور القصوى الحالة إلى وصوالالوجبات، تخطي

وعند .الخبرة على القائم الغذائي األمن انعدام لقیاس األساس ھذه مثل النموذجیة الظروفوتشكل .كامل

 أساساً  توفر النطاقات ھذه خاللمن جمعھا یتم التي البیانات فإن سلیمة إحصائیة أسالیب خالل من تحلیلھا

 فإن ثم، ومن .الغذائي األمنانعدام ینتشر بھا والتي البلدان بین والمتشابھة نظریاً  المتشابھة القیاسات لحساب

 أو المعیشیة األسر قدرة عدممدى مباشرة تعكس المؤشر ھذا یقیسھا التي الشدیدة الغذائي األمن انعدام حالة

 .إلیھا یحتاجون التي األغذیة إلى بانتظام الوصول على األفراد

 :االحتساب طریقة

 الخبرةعلى القائم الغذائي األمن مقیاس استبیان تطبیق خالل من األسرة أو الفرد مستوى على البیانات جمع یتم

 حدوثعن باإلبالغ المستجیبین تطالب التي األسئلة على أجوبة الغذائي األمن مسح وحدة تجمع .المسح ضمن

 نموذج باستخدام البیانات تحلیل یتم .الغذائي األمن بانعدام المرتبطة النمطیة والظروف التجارب من العدید

 مراقبةاحتمال أن یفترض والذي ،)PL-1، الواحدة المعلمة ذو اللوجستي النموذج باسم أیضا المعروف(راش

 بین القائمالوضع حدة نطاق على للمسافة لوجیستیة دالة ھو ، j للسؤال i المستجیب قبل من اإلیجابیة اإلجابة

  𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗 البند، ووضع ، 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 المستجیب، وضع

1+exp(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑗𝑗𝑗𝑗−𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗)/Prob{𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗=Yes}=exp(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗) 
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 یتمالخصوص وجھ على المعلمات .المحتملة األقصى الحد إجراءات باستخدام 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗 و 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 المعلمات تقدیر یمكن

 انعداممن فئات إلى لتصنیفھا استخدامھا ویتم مستجیب لكل الغذائي األمن حالة لشدة مقیاس أنھا على تفسیرھا

 .الغذائي األمن

الغذائي األمن انعدام أو الغذائي األمن )أ( من الثالث الفئات الغذائي االمن انعدام من المعاناة مقیاس یعتبر

احتمال وتقدیر ، الحاد الغذائي األمن انعدام )ج( ، الحاد أو المعتدل الغذائي األمن انعدام )ب(. طفیف بشكل

بشكل الغذائي األمن النعدام التعرض واحتمال  𝑝𝑝𝑝𝑝mod+sev  حاّدة أو معتدلة بصورة الغذائي األمن انعدام

أو المعتدل الغذائي االمن انعدام < الحاد الغذائي االمن انعدام احتمال <صفر مع مستجیب، لكل  𝑝𝑝𝑝𝑝sev  حادّ 

 للصیغة وفقا طفیف بشكل الغذائي االمن انعدام أو الغذائي االمن تحقیق احتمال على الحصول یمكن 1 < الحاد

 :التالیة

𝑝𝑝𝑝𝑝fs=1−𝑝𝑝𝑝𝑝mod+sev 

      حادة أو معتدلة مستویات عند الغذائي األمن انعدام انتشار مدى احتساب یتم تمثیلیة عینة إلى بالنظر

FImod + sev  ، حادة مستویات وعند  FIsev  انعدامفئة إلى االنتماء الحتمالیة مرجح كمجموع السكان بین 

 منالمستجیبین لجمیع  التوالي على  الحادة الغذائي األمن انعدام فئة وإلى ، الحاد أو المعتدل الغذائي األمن

 :ماینة ع من األسر أو األفراد

 (1) FImod+sev= Σ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖mod+sev×𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

(2) FIsev= Σ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖sev×𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 بكل الممثلة السكان من األسر أو األفراد نسبة إلى تشیر التي الطبقي التقسیم بعد ما ترجیحات 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 تشكل حیث

 .العینة من عنصر

إلى الغذائي األمن انعدام انتشار یشیر فحینھا الفردیة العینات ترجیحات ھي 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 إذا أنھ نالحظ أن المھم من

السكان إلى حینھا یشیر فھو األسریة، العینات ترجیحات تمّثل كانت إذا أنھ حین في األفراد من السكان مجموع

 :أنیعني  وھذا .األفراد بین االنتشار مدى إنتاج في الھدف یكمن 2-1-2من االسر ومن اجل حساب المؤشر 

العینات ترجیحات إلى تحویلھا فیجب األسریة، العینات بترجیحات ویزود األسرة مستوى على المسح كان إذا

 الفردي الترجیح نظام استخدام ذلك بعد یمكن .المعیشیة األسرة حجم حسب األوزان ضرب طریق عن الفردیة

 ).2) و(1(الصیغتین في الفردیة االنتشار معدالت لحساب

) 1( الصیغتین في االحتماالت على تنطبق التي البالغین ترجیحات فإن فقط البالغین یشمل المسح كان وإذا

 إجمالي لدى االنتشار معدل لحساب الحالة ھذه في 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠  البالغین لدى االنتشار معدالت توفر) 2و(
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على واحد بالغ شخص یكون حیث معیشیة أسر في یعیشون الذین األطفال نسبة حساب أیًضا یجب السكانعدد

عدد طریق عن البالغین ترجیحات قسمة طریق عن بذلك القیام ویمكن .الغذائي األمن انعدام من یعاني األقل

وبمجرد .األسرة في األطفال بعدد التقریبیة االسریة الترجیحات ھذه وضرب األسرة في البالغین األشخاص

 أسرفي یعیشون الذین األطفال لدى الغذائي األمن انعدام انتشار فإن التقریبیة األطفال ترجیحات على الحصول

من حسابھا یمكن  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛  الغذائي األم انعدام من األقل على واحد بالغ شخص فیھا یعاني معیشیة

النھایة في ویتم) 2) و(1ن (الصیغتی في الغذائي األمن انعدام احتماالت على الترجیحات ھذه تطبیق خالل

 :التالي النحو على السكان مجموع في الغذائي األمن انعدام انتشار مدى احتساب

FImod+sev = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑+𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠∗𝑁𝑁𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠+𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑+𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛∗𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠+𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛/ 

 و

FIsev = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠∗𝑁𝑁𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠+𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛∗𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠+𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛/ 

 .واألطفال البالغین من البلد سكان إلى 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 و 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 یشیر حیث

یوفر السكان عدد إجمالي في الغذائي األمن انعدام انتشار فإن البلد، في السكان عدد إجمالي على تطبیقھ عند

شخص فیھا یعاني التي األسر في أو( الغذائي األمن انعدام من تعاني التي األسر في یعیشون الذین األفراد عدد

االمن انعدام .الحدة من مختلفة مستویات على ما، بلد في)الغذائي األمن انعدام من األقل على واحد بالغ

 األشخاص عدد عن التعبیر یتم  Nsev الحاد الغذائي االمن وانعدام Nmod+sev والحاد المعتدل الغذائي

 .باآلالف البیانات قاعدة في الغذائي االمن انعدام من یعانونالذین

 البیانات مصادر

وضعتھ الذي  FIES-SM  الغذائي األمن انعدام من المعاناة مقیاس مسح نموذج باستخدام البیانات جمع یمكن

 .الخبرة إلى تستند الغذائي األمن مقیاس بشأن أخرى استبیانات أي أو والزراعة األغذیة منظمة

المتفقاألھدافتحقیقذلكفيبما،2030عامبحلولالتغذیة،سوءأشكالجمیعإنھاء:2-2الغایة 
التغذویةاالحتیاجاتومعالجةالخامسة،سندوناألطفاللدىوالھزالالنموتوقفبشأندولیاعلیھا

2025عامبحلولالسن،وكباروالمراضعوالحواملللمراھقات

24

عنالمعیارياالنحرافمننقطة2-< للعمربالنسبةالطول(النموتوقفانتشارمعدل:1-2-2المؤشر 
.الخامسةسندوناألطفالبین)العالمیةالصحةلمنظمةالطفلنمومعاییرمتوسط

 :التعریف

الطفل نمو معاییر متوسط عن المعیاري االنحراف من نقطة2-<  للعمر بالنسبة الطول(النمو توقف انتشار

.الخامسة سن دون األطفال بین )العالمیة الصحة لمنظمة

 :االحتساب طریقة

العالمیة. الصحة لمنظمة التابعة االطفال نمو معاییر باستخدام المعیاریة المنھجیة إلى المسوح تقدیرات تستند

 البیانات مصادر

 أنظمة من البیاناتاستخدام یتم البلدان، من محدود ولعددللبیانات مصدراً  للبلد الممثلة االسریة المسوح تشكل

 الصحة منظمة( بھا موصى معیاریة قیاس لتقنیات وفقا والوزن الطول قیاسات جمعیتم أن یجب ، المراقبة

).2008 العالمیة
المتفقاألھدافتحقیقذلكفيبما،2030عامبحلولالتغذیة،سوءأشكالجمیعإنھاء:2-2الغایة 
التغذویةاالحتیاجاتومعالجةالخامسة،سندوناألطفاللدىوالھزالالنموتوقفبشأندولیاعلیھا

2025عامبحلولالسن،وكباروالمراضعوالحواملللمراھقات
مننقطة2-< أو2> +للطولبالنسبةالوزن(التغذیةسوءانتشارمعدل:)ب(2-2-2المؤشر 
سندوناألطفالبین)العالمیةالصحةلمنظمةالطفلنمومعاییرمتوسطعنالمعیارياالنحراف
)الوزنوزیادةالھزال(النوعحسبمصنفینالخامسة،

 :التعریف

الطفل نمو معاییر متوسط عن المعیاري االنحراف من نقطة 2-< للطول بالنسبة الوزن( الھزال انتشار

 .الخامسة سن دون االطفال بین )العالمیة الصحة لمنظمة الخاصة

 :المفاھیم

 الوزن قیاس باستخدام تقییمھ یتم الذي الھزال ھو لأللفیة االنمائیة األھداف في رسمیا معتمد كانالمؤشرھذا  إن

 إلى المستندة الھزال تقدیرات لكن .الذراع منتصف محیط قیاس خالل من الھزال تقییم یمكن كما .للطولنسبة

 حین في ذلك، إلى باإلضافة .المشتركة البیانات مجموعة في اعتمادھا یتم ال الذراع منتصف محیطقیاس

25
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على واحد بالغ شخص یكون حیث معیشیة أسر في یعیشون الذین األطفال نسبة حساب أیًضا یجب السكانعدد

عدد طریق عن البالغین ترجیحات قسمة طریق عن بذلك القیام ویمكن .الغذائي األمن انعدام من یعاني األقل

وبمجرد .األسرة في األطفال بعدد التقریبیة االسریة الترجیحات ھذه وضرب األسرة في البالغین األشخاص

 أسرفي یعیشون الذین األطفال لدى الغذائي األمن انعدام انتشار فإن التقریبیة األطفال ترجیحات على الحصول

من حسابھا یمكن  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛  الغذائي األم انعدام من األقل على واحد بالغ شخص فیھا یعاني معیشیة

النھایة في ویتم) 2) و(1ن (الصیغتی في الغذائي األمن انعدام احتماالت على الترجیحات ھذه تطبیق خالل

 :التالي النحو على السكان مجموع في الغذائي األمن انعدام انتشار مدى احتساب

FImod+sev = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑+𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠∗𝑁𝑁𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠+𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑+𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛∗𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠+𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛/ 

 و

FIsev = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠∗𝑁𝑁𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠+𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛∗𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠+𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛/ 

 .واألطفال البالغین من البلد سكان إلى 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 و 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 یشیر حیث

یوفر السكان عدد إجمالي في الغذائي األمن انعدام انتشار فإن البلد، في السكان عدد إجمالي على تطبیقھ عند

شخص فیھا یعاني التي األسر في أو( الغذائي األمن انعدام من تعاني التي األسر في یعیشون الذین األفراد عدد

االمن انعدام .الحدة من مختلفة مستویات على ما، بلد في)الغذائي األمن انعدام من األقل على واحد بالغ

 األشخاص عدد عن التعبیر یتم  Nsev الحاد الغذائي االمن وانعدام Nmod+sev والحاد المعتدل الغذائي

 .باآلالف البیانات قاعدة في الغذائي االمن انعدام من یعانونالذین

 البیانات مصادر

وضعتھ الذي  FIES-SM  الغذائي األمن انعدام من المعاناة مقیاس مسح نموذج باستخدام البیانات جمع یمكن

 .الخبرة إلى تستند الغذائي األمن مقیاس بشأن أخرى استبیانات أي أو والزراعة األغذیة منظمة

المتفقاألھدافتحقیقذلكفيبما،2030عامبحلولالتغذیة،سوءأشكالجمیعإنھاء:2-2الغایة 
التغذویةاالحتیاجاتومعالجةالخامسة،سندوناألطفاللدىوالھزالالنموتوقفبشأندولیاعلیھا

2025عامبحلولالسن،وكباروالمراضعوالحواملللمراھقات

24

عنالمعیارياالنحرافمننقطة2-< للعمربالنسبةالطول(النموتوقفانتشارمعدل:1-2-2المؤشر 
.الخامسةسندوناألطفالبین)العالمیةالصحةلمنظمةالطفلنمومعاییرمتوسط

 :التعریف

الطفل نمو معاییر متوسط عن المعیاري االنحراف من نقطة2-<  للعمر بالنسبة الطول(النمو توقف انتشار

.الخامسة سن دون األطفال بین )العالمیة الصحة لمنظمة

 :االحتساب طریقة

العالمیة. الصحة لمنظمة التابعة االطفال نمو معاییر باستخدام المعیاریة المنھجیة إلى المسوح تقدیرات تستند

 البیانات مصادر

 أنظمة من البیاناتاستخدام یتم البلدان، من محدود ولعددللبیانات مصدراً  للبلد الممثلة االسریة المسوح تشكل

 الصحة منظمة( بھا موصى معیاریة قیاس لتقنیات وفقا والوزن الطول قیاسات جمعیتم أن یجب ، المراقبة

).2008 العالمیة
المتفقاألھدافتحقیقذلكفيبما،2030عامبحلولالتغذیة،سوءأشكالجمیعإنھاء:2-2الغایة 
التغذویةاالحتیاجاتومعالجةالخامسة،سندوناألطفاللدىوالھزالالنموتوقفبشأندولیاعلیھا

2025عامبحلولالسن،وكباروالمراضعوالحواملللمراھقات
مننقطة2-< أو2> +للطولبالنسبةالوزن(التغذیةسوءانتشارمعدل:)ب(2-2-2المؤشر 
سندوناألطفالبین)العالمیةالصحةلمنظمةالطفلنمومعاییرمتوسطعنالمعیارياالنحراف
)الوزنوزیادةالھزال(النوعحسبمصنفینالخامسة،

 :التعریف

الطفل نمو معاییر متوسط عن المعیاري االنحراف من نقطة 2-< للطول بالنسبة الوزن( الھزال انتشار

 .الخامسة سن دون االطفال بین )العالمیة الصحة لمنظمة الخاصة

 :المفاھیم

 الوزن قیاس باستخدام تقییمھ یتم الذي الھزال ھو لأللفیة االنمائیة األھداف في رسمیا معتمد كانالمؤشرھذا  إن

 إلى المستندة الھزال تقدیرات لكن .الذراع منتصف محیط قیاس خالل من الھزال تقییم یمكن كما .للطولنسبة

 حین في ذلك، إلى باإلضافة .المشتركة البیانات مجموعة في اعتمادھا یتم ال الذراع منتصف محیطقیاس
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 یتم وال حاد تغذیة سوء من یعانون أطفال ھناك الحاد، أو المعتدل التغذیة لسوء األبرز الشكل الھزالیشكل

 الوذمة من یعانون الذین االطفال وھم الذراع، منتصف محیط لقیاس وال للطول الوزن لقیاساختیارھم

 للمسوح وبالنسبة .واألطراف والوجھ الساقین تورم االودیما عوارض ومن .األودیما أو الثنائیةاالنطباعیة

 نقص انتشار ضمن المشتركة البیانات مجموعة في المؤشر ھذا ادراج فیتم األودیما، حاالتعن تبلغ التي

.للطولنسبة الوزن

 

 :االحتساب طریقة

.العالمیة الصحة لمنظمة التابعة االطفال نمو معاییر باستخدام المعیاریة المنھجیة إلى المسوح تقدیرات تستند
 البیانات مصادر

 من البیانات استخدامیتم البلدان من محدود ولعدد للبیانات مصدراً  البلدان لغالبیة بالنسبة األُسریة المسوح تشكل

 .المراقبة أنظمة
وماواأللیفةالمدجنةوالحیواناتالمزروعةوالنباتاتللبذورالجینيالتنوععلىالحفاظ:5-2الغایة 
علىسلیمةإدارةتدارالتيالمتنوعةوالنباتاتالبذوربنوكتشملبوسائلالبریة،األنواعمنبھایتصل
الموارداستخدامعنالناشئةالمنافعوتقاسمإلیھا،الوصولوكفالةوالدولیة،واإلقلیمیةالوطنیةالصعد
عامبحلولدولیا،علیھالمتفقالنحوعلىوإنصافبعدلتقلیدیةمعارفمنبھایتصلوماالجینیة
2020

للحفظمرافقفيالمودعةوالزراعةلألغذیةوالحیوانیةالنباتیةالجینیةالمواردعدد:1-5-2المؤشر 
الطویلأوالمتوسطالمدىعلى

 :التعریف

الطویل أو المتوسط المدى على للحفظ مرافق في والزراعة لألغذیة والحیوانیة النباتیة الجینیة الموارد حفظ إن

العالم في الجینیة المصادر لحفظ مصداقیة األكثر الوسیلة یمثل )الجینات بنوك في الموقع خارج كالحفظ(

التولید برامج في بسھولة والزراعة لألغذیة والحیوانیة النباتیة الجینیة الموارد استخدام أیضا ویمكن.أجمع

.مباشر بشكل المزارع في حتى
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زیادة أو/و الحفاظ على قدرتنا لمدى شامالً  تقییما یؤمن الموقع خارج المحفوظة المواد توجھات قیاس إن

التي الجیني للتنوع دائمة خسارة أي من المحمي وبالتالي المستقبلي لالستخدام المتاح الجیني التنوع اجمالي

.المزرعة في أو الموقع داخل الطبیعیة الموائل في تحصل أن یمكن

 .منفصل بشكل والحیواني النباتي والزراعة لألغذیة الجیني المصدر أي المؤشر عنصري احتساب یتم

 النباتیة الجینیة الموارد

المدى على للحفظ مرافق في المؤمنة النباتیة الجینیة الموارد ضمّ  عدد أنھ على النباتي المكون احتساب یتم

النباتات أو الزراعیة المواد أو البذور من منفصلة عینة أنھ على "الضمّ " تعریف یتم حیث والطویل، المتوسط

 .الجیني البنك في حفظھا یتم التي

 الحیوانیة الوراثیة الموارد

 من كمیة مع الجینات بنك مجموعة ضمن المخزن المحلي النسل عدد أنھ على الحیواني المكون احتساب یتم

.النسل بناء إلعادة والمطلوبة المخزنة الجینیة المواد
 :المفاھیم

 لھا یكون نباتي أصل من جینیة مادة أي :والزراعة لألغذیة النباتیة یةثالورا الموارد:النباتیة الوراثیة الموارد

.والزراعة الزراعیة لألغذیةمحتملة أو فعلیة قیمة

خطا أو أصلیا نوعا أو بریا شعبا إما تمثل التي النباتات أو الزراعیة األدوات أو البذور من عینة ھو :الملحق

من مختلف، ملحق كل یكون أن ویجب .الجینات بنك في حفظھا یتم والتي ومحسنة مستنبتة أنواع أو تناسلیا

 .األساس في تأمینھا تم التي ینةعال إلى یمكن ما وأقرب الوراثیة المصداقیة ناحیة

تستخدم  التي المنفصلة المالحق من مجموعة أنھا على الناشطة المجموعة تعریف یتم :الناشطة المجموعة

إلى قصیرة لمدة الناشطة المجموعة حفظ ویتم .والتقییم الخصائص وتحدید والتوزیع والتكاثر التولید إلعادة

 . االساسیة المجموعة في استنساخھا یتم ما وعادةً  األمد، متوسطة

إلى متوسطة لفترة حفظھا یتم التي الفریدة المالحق من مجموعة أنھا على تعریفھا یتم :االساسیة المجموعة

 .االمد طویلة

موئلھا خارج أي الموقع خارج االحیائي التنوع حفظ یتم ما غالبا :األمد القصیرة إلى المتوسطة الحفظ منشآت

المجموعات الجینات بنوك تحفظ النباتیة الوراثیة الموارد حالة وفي. الجینات بنوك تدعى منشآت في الطبیعي،

الحقول في النباتات باردة غرف في بذور شكل على األمد، طویلة إلى متوسطة حفظ ظروف ضمن األساسیة

 .المنخفضة بالحرارة التخزین عبر أو/و أنابیب في والخالیا

27

الدليل الوطني للبيانات الوصفية ألهداف التنمية المستدامة

قسم إحصاءات التنمية البشرية - الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق 26



 یتم وال حاد تغذیة سوء من یعانون أطفال ھناك الحاد، أو المعتدل التغذیة لسوء األبرز الشكل الھزالیشكل
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وماواأللیفةالمدجنةوالحیواناتالمزروعةوالنباتاتللبذورالجینيالتنوععلىالحفاظ:5-2الغایة 
علىسلیمةإدارةتدارالتيالمتنوعةوالنباتاتالبذوربنوكتشملبوسائلالبریة،األنواعمنبھایتصل
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عامبحلولدولیا،علیھالمتفقالنحوعلىوإنصافبعدلتقلیدیةمعارفمنبھایتصلوماالجینیة
2020

للحفظمرافقفيالمودعةوالزراعةلألغذیةوالحیوانیةالنباتیةالجینیةالمواردعدد:1-5-2المؤشر 
الطویلأوالمتوسطالمدىعلى

 :التعریف

الطویل أو المتوسط المدى على للحفظ مرافق في والزراعة لألغذیة والحیوانیة النباتیة الجینیة الموارد حفظ إن

العالم في الجینیة المصادر لحفظ مصداقیة األكثر الوسیلة یمثل )الجینات بنوك في الموقع خارج كالحفظ(

التولید برامج في بسھولة والزراعة لألغذیة والحیوانیة النباتیة الجینیة الموارد استخدام أیضا ویمكن.أجمع

.مباشر بشكل المزارع في حتى
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زیادة أو/و الحفاظ على قدرتنا لمدى شامالً  تقییما یؤمن الموقع خارج المحفوظة المواد توجھات قیاس إن

التي الجیني للتنوع دائمة خسارة أي من المحمي وبالتالي المستقبلي لالستخدام المتاح الجیني التنوع اجمالي

.المزرعة في أو الموقع داخل الطبیعیة الموائل في تحصل أن یمكن

 .منفصل بشكل والحیواني النباتي والزراعة لألغذیة الجیني المصدر أي المؤشر عنصري احتساب یتم

 النباتیة الجینیة الموارد

المدى على للحفظ مرافق في المؤمنة النباتیة الجینیة الموارد ضمّ  عدد أنھ على النباتي المكون احتساب یتم

النباتات أو الزراعیة المواد أو البذور من منفصلة عینة أنھ على "الضمّ " تعریف یتم حیث والطویل، المتوسط

 .الجیني البنك في حفظھا یتم التي

 الحیوانیة الوراثیة الموارد

 من كمیة مع الجینات بنك مجموعة ضمن المخزن المحلي النسل عدد أنھ على الحیواني المكون احتساب یتم

.النسل بناء إلعادة والمطلوبة المخزنة الجینیة المواد
 :المفاھیم

 لھا یكون نباتي أصل من جینیة مادة أي :والزراعة لألغذیة النباتیة یةثالورا الموارد:النباتیة الوراثیة الموارد

.والزراعة الزراعیة لألغذیةمحتملة أو فعلیة قیمة
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 .األساس في تأمینھا تم التي ینةعال إلى یمكن ما وأقرب الوراثیة المصداقیة ناحیة

تستخدم  التي المنفصلة المالحق من مجموعة أنھا على الناشطة المجموعة تعریف یتم :الناشطة المجموعة

إلى قصیرة لمدة الناشطة المجموعة حفظ ویتم .والتقییم الخصائص وتحدید والتوزیع والتكاثر التولید إلعادة
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إلى متوسطة لفترة حفظھا یتم التي الفریدة المالحق من مجموعة أنھا على تعریفھا یتم :االساسیة المجموعة
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موئلھا خارج أي الموقع خارج االحیائي التنوع حفظ یتم ما غالبا :األمد القصیرة إلى المتوسطة الحفظ منشآت

المجموعات الجینات بنوك تحفظ النباتیة الوراثیة الموارد حالة وفي. الجینات بنوك تدعى منشآت في الطبیعي،

الحقول في النباتات باردة غرف في بذور شكل على األمد، طویلة إلى متوسطة حفظ ظروف ضمن األساسیة

 .المنخفضة بالحرارة التخزین عبر أو/و أنابیب في والخالیا
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اإلبالغ  یتم أن یجب القومي، المستوى على المزدوج االحتساب تفادي أجل ومن المؤشر، ھذا خدمة وبغرض

غیاب حال في فقط الناشطة المجموعة عن االبالغ استثنائیا ویمكن .األولیة االساسیة المجموعات عن

 .االساسیة المجموعة وظیفة تخدم أنھا كما االساسیة، المجموعة

 الحیوانیة الوراثیة الموارد

 المحددة الخارجیة الخصائص ذات المحلیة المواشي من محددة شبھ مجموعة إما ھو النسل إن :النسل

 وإما نفسھا، الفصیلة ضمن ومشابھة محددة أخرى مجموعات عن بصریا تمییزھا من تمكن التيوالمطابقة

 قبولھا إلى ظاھري، كنمط المشابھة المجموعات عن الثقافي أو /و الجغرافي التمییز بھا أدى مجموعةیكون

 .منفصلة فصیلة ذات أنھاعلى

 :األمد الطویلة أو المتوسطة الحفظ منشآت

.الجینات بنوك تدعى منشآت في الطبیعي، موئلھا خارج أي الموقع، خارج االحیائي التنوع حفظ یتم ما غالبا

)الحي الجسم في( الحیة الحیوانات على الحفاظ الموقع، خارج الحفظ یشمل المحلي، الحیواني التنوع حالة في

 منالعمیق وتجمیدھا الخالیا أو األجنة أو البویضة أو المني جمع وھو .المنخفضة الحرارة درجة عیر والحفظ

.تولیدھا إعادة أو الحیوانات تأصیل عملیات في المستقبلي استخدامھا أجل

 :االحتساب طریقة

الموارد من الفریدة الملحقة المواد كمجموع للمؤشر النباتي العنصر احتساب یتم :النباتیة الوراثیة الموارد

في الملحقات كافة یشمل الذي األمر .األمد والطویلة المتوسطة الحفظ منشآت في المحفوظة النباتیة الوراثیة

الناشطة، كالمجموعات األمد المتوسطة الحفظ منشآت في المخزنة الفریدة والملحقات األساسیة المجموعات

.القومیة االساسیة المجموعات من جزءً  الملحقات ھذه اعتبار یتم أن یفترض عندما فقط

المحلیة السالالت أنواع كعدد المؤشر احتساب یتم الحیواني، للعنصر بالنسبة :الحیوانیة الوراثیة الموارد

 تعیدأن المفترض من والتي المخزنة الوراثیة المواد من معینة نسبة مع الجینات بنوك مجموعة ضمن المخزنة

 الحیوانیة، الوراثیة للموارد المنخفضة بالحرارة بالحفظ المتعلقة التوجیھیة الخطوط إلى استناداً ( الساللة بناء

 ).2012 والزراعة، األغذیة منظمة

28

 البیانات مصادر

 الموارد حول المبكر واالنذار لالعالم العالمي النظام في البلد بیانات تخزین یتم:النباتیة الوراثیة الموارد

 تبادل تسھیل على الفاو منظمة معلومات نظام عمل وقد WIEWS  والزراعةلألغذیة  النباتیة الوراثیة

 .العالم في والزراعة لألغذیة النباتیة الوراثیة الموارد لوضع الدوري التقییمتأمین وعلى المعلومات،

من تعیینھم یتم والذین الحیوانیة الوراثیة الموارد إلدارة القومیون المنسقون یقوم :الحیوانیة الوراثیة الموارد

 ویمكن )DAD-IS(الداجنة الحیوانات بتنّوع المتعلق المعلومات لنظام البیانات بتأمین الخاصة، حكوماتھم قبل

 بتنوع المتعلق المعلومات نظامتطویر على العمل حالیا ویتم .المطلوبة المعلومات لجمع النظام ھذا تعدیل

 الوراثیة بالموارد المتعلقةالبیانات بتخزین للبلدان تسمح أن المحدثة النسخة شأن ومن الداجنة الحیوانات

.المشروع إلیھیحتاج ما بحسب األمد وطویلة متوسطة حفظ منشآت في تأمینھا یتم التي الحیوانیة

وماواأللیفةالمدجنةوالحیواناتالمزروعةوالنباتاتللبذورالجینيالتنوععلىالحفاظ:5-2الغایة 
علىسلیمةإدارةتدارالتيالمتنوعةوالنباتاتالبذوربنوكتشملبوسائلالبریة،األنواعمنبھایتصل
الموارداستخدامعنالناشئةالمنافعوتقاسمإلیھا،الوصولوكفالةوالدولیة،واإلقلیمیةالوطنیةالصعد
عامبحلولدولیا،علیھالمتفقالنحوعلىوإنصافبعدلتقلیدیةمعارفمنبھایتصلوماالجینیة
2020

للخطر،معرضةغیرأوللخطر،معرضةأنھاعلىتصنفالتيالمحلیةالسالالتنسبة:2-5-2المؤشر 
انقراضھالخطرمعروفغیرمستوىعندتقفأو

 :التعریف

أو للخطر معرضة غیر أو للخطر معرضة أنھا على المصنفة الماشیة لسالالت المئویة النسبة المؤشر یقدم

 .المئویة النسب ھذه توجھات إلى باإلضافة الزمن من معین وقت في باالنقراض مھددة

 :المفاھیم

 للحیوانات الوراثي التنّوع"13 للغایة كمؤشر یخدم أنھ كما ،5-15للغایة مقترحا المؤشر ھذا كان البدایة في

 .  (CBD)  البیولوجي بالتنوع المتعلقة االتفاقیة ضمن "المدجنة األرضیة
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اإلبالغ  یتم أن یجب القومي، المستوى على المزدوج االحتساب تفادي أجل ومن المؤشر، ھذا خدمة وبغرض

غیاب حال في فقط الناشطة المجموعة عن االبالغ استثنائیا ویمكن .األولیة االساسیة المجموعات عن

 .االساسیة المجموعة وظیفة تخدم أنھا كما االساسیة، المجموعة

 الحیوانیة الوراثیة الموارد

 المحددة الخارجیة الخصائص ذات المحلیة المواشي من محددة شبھ مجموعة إما ھو النسل إن :النسل

 وإما نفسھا، الفصیلة ضمن ومشابھة محددة أخرى مجموعات عن بصریا تمییزھا من تمكن التيوالمطابقة

 قبولھا إلى ظاھري، كنمط المشابھة المجموعات عن الثقافي أو /و الجغرافي التمییز بھا أدى مجموعةیكون

 .منفصلة فصیلة ذات أنھاعلى

 :األمد الطویلة أو المتوسطة الحفظ منشآت

.الجینات بنوك تدعى منشآت في الطبیعي، موئلھا خارج أي الموقع، خارج االحیائي التنوع حفظ یتم ما غالبا

)الحي الجسم في( الحیة الحیوانات على الحفاظ الموقع، خارج الحفظ یشمل المحلي، الحیواني التنوع حالة في

 منالعمیق وتجمیدھا الخالیا أو األجنة أو البویضة أو المني جمع وھو .المنخفضة الحرارة درجة عیر والحفظ

.تولیدھا إعادة أو الحیوانات تأصیل عملیات في المستقبلي استخدامھا أجل

 :االحتساب طریقة

الموارد من الفریدة الملحقة المواد كمجموع للمؤشر النباتي العنصر احتساب یتم :النباتیة الوراثیة الموارد

في الملحقات كافة یشمل الذي األمر .األمد والطویلة المتوسطة الحفظ منشآت في المحفوظة النباتیة الوراثیة

الناشطة، كالمجموعات األمد المتوسطة الحفظ منشآت في المخزنة الفریدة والملحقات األساسیة المجموعات

.القومیة االساسیة المجموعات من جزءً  الملحقات ھذه اعتبار یتم أن یفترض عندما فقط

المحلیة السالالت أنواع كعدد المؤشر احتساب یتم الحیواني، للعنصر بالنسبة :الحیوانیة الوراثیة الموارد

 تعیدأن المفترض من والتي المخزنة الوراثیة المواد من معینة نسبة مع الجینات بنوك مجموعة ضمن المخزنة

 الحیوانیة، الوراثیة للموارد المنخفضة بالحرارة بالحفظ المتعلقة التوجیھیة الخطوط إلى استناداً ( الساللة بناء

 ).2012 والزراعة، األغذیة منظمة

28

 البیانات مصادر

 الموارد حول المبكر واالنذار لالعالم العالمي النظام في البلد بیانات تخزین یتم:النباتیة الوراثیة الموارد

 تبادل تسھیل على الفاو منظمة معلومات نظام عمل وقد WIEWS  والزراعةلألغذیة  النباتیة الوراثیة

 .العالم في والزراعة لألغذیة النباتیة الوراثیة الموارد لوضع الدوري التقییمتأمین وعلى المعلومات،

من تعیینھم یتم والذین الحیوانیة الوراثیة الموارد إلدارة القومیون المنسقون یقوم :الحیوانیة الوراثیة الموارد

 ویمكن )DAD-IS(الداجنة الحیوانات بتنّوع المتعلق المعلومات لنظام البیانات بتأمین الخاصة، حكوماتھم قبل

 بتنوع المتعلق المعلومات نظامتطویر على العمل حالیا ویتم .المطلوبة المعلومات لجمع النظام ھذا تعدیل

 الوراثیة بالموارد المتعلقةالبیانات بتخزین للبلدان تسمح أن المحدثة النسخة شأن ومن الداجنة الحیوانات

.المشروع إلیھیحتاج ما بحسب األمد وطویلة متوسطة حفظ منشآت في تأمینھا یتم التي الحیوانیة

وماواأللیفةالمدجنةوالحیواناتالمزروعةوالنباتاتللبذورالجینيالتنوععلىالحفاظ:5-2الغایة 
علىسلیمةإدارةتدارالتيالمتنوعةوالنباتاتالبذوربنوكتشملبوسائلالبریة،األنواعمنبھایتصل
الموارداستخدامعنالناشئةالمنافعوتقاسمإلیھا،الوصولوكفالةوالدولیة،واإلقلیمیةالوطنیةالصعد
عامبحلولدولیا،علیھالمتفقالنحوعلىوإنصافبعدلتقلیدیةمعارفمنبھایتصلوماالجینیة
2020

للخطر،معرضةغیرأوللخطر،معرضةأنھاعلىتصنفالتيالمحلیةالسالالتنسبة:2-5-2المؤشر 
انقراضھالخطرمعروفغیرمستوىعندتقفأو

 :التعریف

أو للخطر معرضة غیر أو للخطر معرضة أنھا على المصنفة الماشیة لسالالت المئویة النسبة المؤشر یقدم

 .المئویة النسب ھذه توجھات إلى باإلضافة الزمن من معین وقت في باالنقراض مھددة

 :المفاھیم

 للحیوانات الوراثي التنّوع"13 للغایة كمؤشر یخدم أنھ كما ،5-15للغایة مقترحا المؤشر ھذا كان البدایة في

 .  (CBD)  البیولوجي بالتنوع المتعلقة االتفاقیة ضمن "المدجنة األرضیة
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 :االحتساب طریقة

للفاو التابع الحیوانیة الوراثیة الموارد لبیانات العالمي البنك في الموجودة البیانات أحدث على المؤشر یستند

)DAD-IS(للبنك عنھا المبلغ السالالتأحجام إلى استناداً  المخاطر فئات تعریف ویتم .االحتساب وقت عند 

 تبلیغ یتم لم )1(  إذا "معروفة غیر"الخطر فئة . وتعتبرالفاو لمنظمة التابع الحیوانیة الوراثیة للموارد العالمي

 ( االحتساب سنة قبل سنوات 10 من أكثر إلىیعود عنھ المبلغ ھاماحجا أحدث كان ما إذا )2 ( أو ھااحجام عن

 .)انقطاع سنوات 10

 البیانات مصادر

االغذیة والزراعة / شعبة االنتاج الحیواني وصحة الحیوان بقاعدة بیانات نظام المعلومات تعنى منظمة 

المتعلقة بتنوع الحیوانات الداجنة .

 

الریفیة،األساسیةالھیاكلفيالمعزز،الدوليالتعاونتشملبطرقاالستثمار،زیادة:)أ(2الغایة
الحیوانیةالجیناتوبنوكالتكنولوجیاتطویروفيالزراعي،اإلرشادوخدماتالزراعیةالبحوثوفي

نمواً البلدانأقلفيسیماالالنامیة،البلدانفيالزراعیةاإلنتاجیةالقدرةتعزیزأجلمنوالنباتیة
الحكومیةللنفقاتالزراعيالمجالفيالتوجھمؤشر:1-أ-2المؤشر

 :التعریف

 الحكومة نفقات من الزراعیة كالحصة الحكومیة للنفقات الزراعي المجال في التوجھ مؤشر تعریف یتم

 وقطاع لحرجیةوا الزراعة إلى الزراعة تشیر حیث االجمالي، المحلي الناتج من الزراعة حصة علىمقسومة

 القومیة الحكومات من ویطلب .الحصتین ھاتین من كنسبة العمالت من خال مؤشر في القیاس ویكون.الصید

المحلي الناتج من الزراعة وحصة COFOC الحكومة لوظائف الدولي للتصنیف وفقا الحكومیة النفقاتتجمیع

 . SNA  القومیة الحسابات لنظام وفقا االجمالي

 :المفاھیم

للتصنیف الرابع التنقیح من أ القسم أو والصید األسماك وصید الحرجیةو الزراعة إلى الزراعي القطاع یشیر

)الموحدالدولي الصناعي للتصنیف 3 المنقحة النسخة من ب+أ القسم یساوي  ISIC (الموحد الدولي الصناعي

 التعاونمنظمة وضعتھ الذي COFOG الحكومة لوظائف الدولي التصنیف إلى الحكومیة النفقات وتستند

  UNSD  المتحدة األمم في االحصاءات شعبة ونشرتھ OECD االقتصادي المیدان في والتنمیة

30

الموظفین، تعویض ذلك في بما معین، قطاع بدعم المرتبطة النفقات أو النفقات جمیع ھي الحكومیة النفقات

 .القطاع ھذا في الشركات أو لألفراد كتحویالت المدفوعة والمنح واإلعانات

المحلي الناتج على للزراعة المضافة القیمة كنسبة االجمالي المحلي الناتج من الزراعة حصة قیاس یتم

 .المتحدة األمم في االحصاءات شعبة إلى الدول عنھا تبلّغ التي الرسمیة البیانات على ء بنا االجمالي،

 :االحتساب طریقة

 المحليالمحلي الناتج من الزراعة حصة / الحكومیة النفقات من الزراعة حصة = الزراعي التوجیھ مؤشر

أن حیث

 مجموع / الزراعي القطاع على المركزیة الحكومة نفقات = الحكومة نفقات من الزراعة حصة)  1

المركزیة الحكومة التكالیف

اإلجمالي المحلي الناتج / للزراعة المضافة القیمة = اإلجمالي المحلي الناتج من الزراعة حصة)  2

 واالحراج الزراعة( الموحد الدولي الصناعي للتصنیف الرابعة المنقحة النسخة من أ القسم إلى الزراعة تشیر

من التصنیف الصناعي 2-3 المنقحة النسخة من ب+أ القسم یساوي )الحیوانات وصید األسماك وصید

.الموحدالدولي  

 البیانات مصادر

أن بما .الفاو منظمة تدیره سنویا استبیانا تستخدم التي البلدان من الحكومیة بالنفقات المتعلقة البیانات جمع یتم

النفقات مجمل االداریة بیاناتھا وتغطي المالیة، أنظمتھا إلى استنادا الحكومي االنفاق بیانات بتجمیع تقوم البلدان

 .المركزیة الحكومة مستوى على خاصة الحكومیة
صندوق من بیاناتھا على الحصول یمكن الفاو، إلى المعلومات ھذه مثل بإبالغ تقوم ال التي البلدان ولبعض

الرابعة النسخة من تفصیال وأقل القطاعات من المزید تغطي إنما مشابھة بیانات یجمع الذي(الدولي النقد

 .القومیة للحكومة الرسمیة االلكترونیة المواقع من أو)   ISIC من المنقحة

والذي القومیة، الحسابات نظام على االجمالي المحلي والناتج للزراعة المضافة بالقیمة الخاصة البیانات ترتكز

اإلداریة  والمصادر واالحصاءات المسوح من مجموعة من القومیة البیانات بجمع یقوم تحلیلیا إطارا یشكل

 . )كالضرائب(
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 :االحتساب طریقة

للفاو التابع الحیوانیة الوراثیة الموارد لبیانات العالمي البنك في الموجودة البیانات أحدث على المؤشر یستند

)DAD-IS(للبنك عنھا المبلغ السالالتأحجام إلى استناداً  المخاطر فئات تعریف ویتم .االحتساب وقت عند 

 تبلیغ یتم لم )1(  إذا "معروفة غیر"الخطر فئة . وتعتبرالفاو لمنظمة التابع الحیوانیة الوراثیة للموارد العالمي

 ( االحتساب سنة قبل سنوات 10 من أكثر إلىیعود عنھ المبلغ ھاماحجا أحدث كان ما إذا )2 ( أو ھااحجام عن

 .)انقطاع سنوات 10

 البیانات مصادر

االغذیة والزراعة / شعبة االنتاج الحیواني وصحة الحیوان بقاعدة بیانات نظام المعلومات تعنى منظمة 

المتعلقة بتنوع الحیوانات الداجنة .

 

الریفیة،األساسیةالھیاكلفيالمعزز،الدوليالتعاونتشملبطرقاالستثمار،زیادة:)أ(2الغایة
الحیوانیةالجیناتوبنوكالتكنولوجیاتطویروفيالزراعي،اإلرشادوخدماتالزراعیةالبحوثوفي

نمواً البلدانأقلفيسیماالالنامیة،البلدانفيالزراعیةاإلنتاجیةالقدرةتعزیزأجلمنوالنباتیة
الحكومیةللنفقاتالزراعيالمجالفيالتوجھمؤشر:1-أ-2المؤشر

 :التعریف

 الحكومة نفقات من الزراعیة كالحصة الحكومیة للنفقات الزراعي المجال في التوجھ مؤشر تعریف یتم

 وقطاع لحرجیةوا الزراعة إلى الزراعة تشیر حیث االجمالي، المحلي الناتج من الزراعة حصة علىمقسومة

 القومیة الحكومات من ویطلب .الحصتین ھاتین من كنسبة العمالت من خال مؤشر في القیاس ویكون.الصید

المحلي الناتج من الزراعة وحصة COFOC الحكومة لوظائف الدولي للتصنیف وفقا الحكومیة النفقاتتجمیع

 . SNA  القومیة الحسابات لنظام وفقا االجمالي

 :المفاھیم

للتصنیف الرابع التنقیح من أ القسم أو والصید األسماك وصید الحرجیةو الزراعة إلى الزراعي القطاع یشیر

)الموحدالدولي الصناعي للتصنیف 3 المنقحة النسخة من ب+أ القسم یساوي  ISIC (الموحد الدولي الصناعي

 التعاونمنظمة وضعتھ الذي COFOG الحكومة لوظائف الدولي التصنیف إلى الحكومیة النفقات وتستند

  UNSD  المتحدة األمم في االحصاءات شعبة ونشرتھ OECD االقتصادي المیدان في والتنمیة

30

الموظفین، تعویض ذلك في بما معین، قطاع بدعم المرتبطة النفقات أو النفقات جمیع ھي الحكومیة النفقات

 .القطاع ھذا في الشركات أو لألفراد كتحویالت المدفوعة والمنح واإلعانات

المحلي الناتج على للزراعة المضافة القیمة كنسبة االجمالي المحلي الناتج من الزراعة حصة قیاس یتم

 .المتحدة األمم في االحصاءات شعبة إلى الدول عنھا تبلّغ التي الرسمیة البیانات على ء بنا االجمالي،

 :االحتساب طریقة

 المحليالمحلي الناتج من الزراعة حصة / الحكومیة النفقات من الزراعة حصة = الزراعي التوجیھ مؤشر

أن حیث

 مجموع / الزراعي القطاع على المركزیة الحكومة نفقات = الحكومة نفقات من الزراعة حصة)  1

المركزیة الحكومة التكالیف

اإلجمالي المحلي الناتج / للزراعة المضافة القیمة = اإلجمالي المحلي الناتج من الزراعة حصة)  2

 واالحراج الزراعة( الموحد الدولي الصناعي للتصنیف الرابعة المنقحة النسخة من أ القسم إلى الزراعة تشیر

من التصنیف الصناعي 2-3 المنقحة النسخة من ب+أ القسم یساوي )الحیوانات وصید األسماك وصید

.الموحدالدولي  

 البیانات مصادر

أن بما .الفاو منظمة تدیره سنویا استبیانا تستخدم التي البلدان من الحكومیة بالنفقات المتعلقة البیانات جمع یتم

النفقات مجمل االداریة بیاناتھا وتغطي المالیة، أنظمتھا إلى استنادا الحكومي االنفاق بیانات بتجمیع تقوم البلدان

 .المركزیة الحكومة مستوى على خاصة الحكومیة
صندوق من بیاناتھا على الحصول یمكن الفاو، إلى المعلومات ھذه مثل بإبالغ تقوم ال التي البلدان ولبعض

الرابعة النسخة من تفصیال وأقل القطاعات من المزید تغطي إنما مشابھة بیانات یجمع الذي(الدولي النقد

 .القومیة للحكومة الرسمیة االلكترونیة المواقع من أو)   ISIC من المنقحة

والذي القومیة، الحسابات نظام على االجمالي المحلي والناتج للزراعة المضافة بالقیمة الخاصة البیانات ترتكز

اإلداریة  والمصادر واالحصاءات المسوح من مجموعة من القومیة البیانات بجمع یقوم تحلیلیا إطارا یشكل

 . )كالضرائب(
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وفيالریفیة،األساسیةالھیاكلفيالمعزز،الدوليالتعاونتشملبطرقاالستثمار،زیادة:أ-2الغایة
والنباتیةالحیوانیةالجیناتوبنوكالتكنولوجیاتطویروفيالزراعي،اإلرشادوخدماتالزراعیةالبحوث

اً نموالبلدانأقلفيسیماالالنامیة،البلدانفيالزراعیةاإلنتاجیةالقدرةتعزیزأجلمن
رسمیةتدفقاتإلیھامضافاالرسمیةاإلنمائیةالمساعدة(الرسمیةالتدفقاتمجموع:2-أ-2المؤشر
الزراعيالقطاعإلى)أخرى

 :التعریف

.الزراعي القطاع إلى المانحة الجھات من التدفقات من وغیرھا الرسمیة االنمائیة المساعدة نفقات إجمالي

 :المفاھیم

على الموجودة واألراضي البلدان إلى التدفقات تلك " أنھ على المصطلح ھذا االنمائیة المساعدة لجنة تعرف

التي األطراف المتعددة والمؤسسات تتلقى التي للجھات االنمائیة المساعدة لجنة الئحة

.التنفیذیة وكاالتھا قبل من أو المحلیة، والحكومات الدولة فیھا بما الرسمیة الوكاالت قبل من تؤمن)  1

. لھا اساسیا ھدف النامیة للدول والرفاه االقتصادیة التنمیة حملة إطالق مع مدار تحویل كل یشكل)  2

 )المائة في 10 قدر خصم بمعدل یحسب( المائة في 25 عن یقل ال منحة عنصر وتوفر میسرة بشروط تكون

 رسمیا المدعومة التصدیر أرصدة باستثناء(األخرى الرسمیة التدفقات تعریف یتم :االخرى الرسمیة التدفقات

 ال ألنھا إما رسمیة،الاإلنمائیة كالمساعدة األھلیة شروط تستوفي ال الرسمي القطاع قبل من معامالت بأنھا)

  .الكفایة فیھ بما میسرة غیر ألنھا أو التنمیة إلى األول المقام في تھدف

 :االحتساب طریقة

البلدان إلى المانحة الجھات كل قبل من األخرى الرسمیة والتدفقات الرسمیة اإلنمائیة المساعدة تدفقات مجموع

.الزراعي القطاع في النامیة

 البیانات مصادر

التدفقات بشأن البیانات تجمعان االنمائیة المساعدة ولجنة االقتصادي المیدان في والتنمیة التعاون منظمة كانت

نظام خالل من النشاط مستوى على 1973 العام ومن الكلي المستوى على 1960 العام من والخاصة الرسمیة

 والنشاط مستوى على بااللتزام یتعلق ما في 1995 العام من كاملة تعتبر النظام ھذا بیانات(الدائنین ابالغ

 .)بالمدفوعات یتعلق ما في 2002
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  نفسھا والمنھجیات للمعاییر وفقا المانحة الجھات قبل من البیانات عن االبالغ یتم

 المساعدة وكاالت( قومیة ادارات في احصائیین مبلغین قبل من التقویمیة للسنة وفقا البیانات عن االبالغ ویتم

) .وغیرھاالمالیة وزارات أو الخارجیة الشؤون ووزارات

العالمیة،الزراعیةاألسواقفيالتشوھاتوتصحیحالتجارةعلىالمفروضةالقیودمنع:ب-2الغایة
األثرذاتالتصدیرتدابیروجمیعالزراعیة،الصادراتإعاناتأشكاللجمیعالموازياإللغاءتشملبطرق

اإلنمائیةالدوحةجولةلتكلیفوفقاالمماثل،
الزراعیةالصادراتإعانات:1-ب-2المؤشر

 :التعریف

قبل من وردت كما وكمیاتھا الصادرات لدعم المیزانیة في كإعفاءات الزراعیة الصادرات إعانات تعرف

. التجارة منظمة أعضاء
 :البیانات تغطیة

 في المتضمنة الصادرات إعانات بتقلیص التزامات مع العالمیة التجارة منظمة أعضاء إشعارات•

 .برنامجھا من 4الجزء

بشأن لالتفاق )4.9( المادة أحكام إلى الساعیة النامیة بالدول الخاصة الصادرات إعانات إشعارات•

 .الزراعة

یتم ال وبالتالي الصادرات إعانات استخدام العالمیة التجارة منظمة في األعضاء الدول من لغیرھا یحق ال

 .المؤشرات سالسل في اشعاراتھا تسجیل

اإلخطار ممارسات حسب كمیة ووحدات )غیرھا أو وطنیة( بعملة وكمیاتھا المیزانیة نفقات عن التعبیر یتم

الرابع الجزء في المدرجة الصادرات دعم بخفض التزامات لدیھم الذین لألعضاء بالنسبة .بالعضو الخاصة

 .الجداول في المستخدمة العملة تشبھ اإلخطارات في المستخدمة العملة فإن جداولھم من

مع باألعضاء الخاصة األعضاء لجداول وفقا المنتجات مجموعات أو والمنتجات البلد حسب البیانات تتوافر

الخاصة اإلخطار لممارسات ووفًقا جداولھا من الرابع الجزء في المدرجة الصادرات دعم خفض التزامات

 اتفاقیةمن 4.9 المادة أحكام بموجب التصدیر إعانات تستخدم التي األعضاء النامیة البلدان حالة في باألعضاء

 .الزراعة
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 :االحتساب طریقة

قابلة غیر وھي الدولیة العمل منظمة إلى األعضاء الدول تبلیغات من مباشرة البلد مستوى على البیانات تأتي

 متبعا البیانات یجمع الدولیة العمل منظمة أعضاء من عضو فكل .المنظمة قبل من احتساب عملیة ألي

 .تبلیغاتھ لتحضیر بھ الخاصة القومیةالممارسة

 البیانات مصادر

للجدول الداعم واإلشعار ES: 1 جدولھا في العالمیة التجارة منظمة أعضاء بإشعارات البیانات مصادر تتمثل

ES: 2 ،  ًالعالمیة التجارة لمنظمة التابعة الزراعة لجنة اعتمدتھا التي اإلخطار وأشكال بمتطلبات عمال . 

علىالحصولوتیسیرومشتقاتھا،األساسیةالسلعأسواقأداءسالمةلضمانتدابیراعتماد:ج-2الغایة
للمساعدةوذلكاألغذیة،مناالحتیاطیاتعنذلكفيبماالمناسب،الوقتفياألسواقعنالمعلومات

أسعارھاتقلبشدةمنالحدعلى
األغذیةأسعارمفارقاتمؤشر:1-ج-2المؤشر

 :التعریف

طبیعي غیر بشكل المنخفضة أو المرتفعة األسعار بین التقلب  IFPA األغذیة أسعار مفارقات مؤشر یحدد

 .معینة زمنیة مدة مدى على الغذائیة السلع أسعار في یحصل والذي

 :المفاھیم

وسنوي، فصلي المركب، النمو من لمعدلین المقاس المجموع ھي األغذیة سعر في المفارقات مؤشر قاعدة إن

جیومتریة وسیلة ھو المركب النمو ومعدل .األغذیة ألسعار المحتملة الموسمیة التحركات اعتبار إلى یھدف

تقدر وألنھا .محددة زمنیة فترة على ومركب ثابت، مستوى على عشوائي متغیر أي نمو تقدر أن شأنھا من

 إن.الدوریة السوق لتحركات األسواق تقلب وطأة من یخفف أن المركب النمو معدل شأن من للنمو، ثابتا معدال

 إلىیرتفع ، tn أخرى زمنیة فترة إلى to زمنیة فترة من عشوائي متغیر أي في النمو ھو المركب النمو معدل

.الدرس قید الموضوعة الزمنیة الفترة طول مدى على واحدة مدة
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 :االحتساب طریقة

 .وسنوي فصلي بشكل للنمو، مركبین معدلین احتساب :األولى الخطوة

عملیة وفي .المركبة النمو معدالت من لكل المعیاریة والتحوالت معدل متوسط احتساب :الثانیة الخطوة

أن من للتأكد التراجعي الوقت موازین استخدام یتم المركبة، النمو معدالت لتوزیع اللحظتین ھاتین احتساب

ملحوظة سوقیة صدمات تقصي تمنع أن شانھا من حادة سابقة أحداث قبل من مغطاة لیست األسعار دینامیات

 .األسعار على

المركبة النمو معدالت بین المعیاري الفارق احتساب یتم أوال .األسعار في التقلبات تحدید :الثالثة الخطوة

 وزنباستخدام المركبة النمو معدالت من معدل كل نتیجة جمع یتم ثم  وسنوي فصلي بشكل التاریخي بالمعنى

 تغیراالمجموع یتخطى وعندما .الفصلي المركب النمو لمعدل 0.4 و السنوي المركب النمو معدل لنتائج 0.6

.طبیعي غیر انخفاضاً  أو ارتفاعاً  سواء األسعار في تغیر أي اعتبار یتم ، واحدا معیاریا

 البیانات مصادر

وجھ وعلى الوطنیة الوزارات من تجمیعھا یتم األغذیة أسعار تقلبات مؤشر باحتساب المتعلقة البیانات إن

.الزراعة وزارات الخصوص

لھدف الثانيالمفاھیم الوطنیة ل

ھونسبة السكان الذین الیحصلون على الحد االدنى المقبول من السكان غیر اآلمنین غذائیاً :
االحتیاجات للطاقة الغذائیة االدنى التي تأخذ بنظر االعتبار عند احتساب الطول والوزن والجنس 

والعمر والنشاط بالنسبة لجمیع االفراد.

األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان: الھدف الثالث

الموالیدمن 100000لكل حالة70منأقلإلىالنفاسیةللوفیاتالعالمیةالنسبةخفض:1-3الغایة
األحیاء

النفاسیةالوفیات: نسبة1-1-3المؤشر 
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.الدرس قید الموضوعة الزمنیة الفترة طول مدى على واحدة مدة

34

 

 :االحتساب طریقة

 .وسنوي فصلي بشكل للنمو، مركبین معدلین احتساب :األولى الخطوة

عملیة وفي .المركبة النمو معدالت من لكل المعیاریة والتحوالت معدل متوسط احتساب :الثانیة الخطوة

أن من للتأكد التراجعي الوقت موازین استخدام یتم المركبة، النمو معدالت لتوزیع اللحظتین ھاتین احتساب

ملحوظة سوقیة صدمات تقصي تمنع أن شانھا من حادة سابقة أحداث قبل من مغطاة لیست األسعار دینامیات

 .األسعار على

المركبة النمو معدالت بین المعیاري الفارق احتساب یتم أوال .األسعار في التقلبات تحدید :الثالثة الخطوة

 وزنباستخدام المركبة النمو معدالت من معدل كل نتیجة جمع یتم ثم  وسنوي فصلي بشكل التاریخي بالمعنى

 تغیراالمجموع یتخطى وعندما .الفصلي المركب النمو لمعدل 0.4 و السنوي المركب النمو معدل لنتائج 0.6

.طبیعي غیر انخفاضاً  أو ارتفاعاً  سواء األسعار في تغیر أي اعتبار یتم ، واحدا معیاریا

 البیانات مصادر

وجھ وعلى الوطنیة الوزارات من تجمیعھا یتم األغذیة أسعار تقلبات مؤشر باحتساب المتعلقة البیانات إن

.الزراعة وزارات الخصوص

لھدف الثانيالمفاھیم الوطنیة ل

ھونسبة السكان الذین الیحصلون على الحد االدنى المقبول من السكان غیر اآلمنین غذائیاً :
االحتیاجات للطاقة الغذائیة االدنى التي تأخذ بنظر االعتبار عند احتساب الطول والوزن والجنس 

والعمر والنشاط بالنسبة لجمیع االفراد.

األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان: الھدف الثالث

الموالیدمن 100000لكل حالة70منأقلإلىالنفاسیةللوفیاتالعالمیةالنسبةخفض:1-3الغایة
األحیاء

النفاسیةالوفیات: نسبة1-1-3المؤشر 
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:التعریف
حيّ مولود100000لكلّ محّددةزمنّیةفترةخاللالنفاسیةالوفیاتبعددالنفاسیةالوفیاتنسبةُتعّرف

نفسھاالزمنیةالفترةخالل

:المفاھیم
الحملمّدةعنالنظربغضالحمل،انتھاءمنایوم٤۲خاللأوحملھاأثناءامرأةوفاة:النفاسیةالوفاة

غیرأومباشرةتولیدیةوفاةبسبب(ھ  إدارتبكیفیةأوبسببھمتفاقمةأوبالحملمرتبطةعلّةجّراءووضعھ،

.طارئةأوعرضیةألسبابولیس)مباشرة
عنالنظربغض،الحملانتھاءمنایوم 24خاللأوحملھاأثناءامرأةوفاة:بالحملالمرتبطةالوفاة

.الوفاةسبب
منأقلّ اویوم 24منأكثربعدمباشر،غیرأومباشرتولیديلسببامرأةوفاة:المتأخرةالنفاسیةالوفاة

.الحملانتھاءعلىسنة

:االحتسابطریقة
مجموععلى)المقّدرة(اوالمسّجلةالنفاسیةوفیاتتقسیمخاللمنالنفاسیةالوفیاتنسبةاحتسابیمكن

.ألفبمئةوضربھانفسھاالزمنیةالفترةفي)المقّدرة(اوالمسّجلةالحّیةالوالدات

األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان:۳الھدف
الموالیدمن  100000لكلحالة70منأقلإلىالنفاسیةللوفیاتالعالمیةالنسبةخفض:1-3الغایة 
األحیاء
َمَھرةصّحیونأخصائیونعلیھایشرفالتيالوالداتنسبة: 2-1-3المؤشر
:التعریف

أوالممرضاتأواألطباءأي(ماھرونصحیونأخصائیونعلیھایشرفالتيللوالداتالمئویةالنسبةإنّ 

مجالفيمدربونصحیونأخصائیونعلیھایشرفالتيللوالداتالمئویةالنسبةھي)عموماالقابالت

فترةخاللوإرشادھنّ بھنّ واالھتمامالنساءعلىاإلشرافتتضّمنوالتيالحیاةُتنقذالتيالتولیدیةالرعایة

.الوالدةبعدوماوالمخاضالحمل

36

:االحتسابطریقة
والدتھنعلىأشرفوالتي49و15بینأعمارھنّ تتراوحاللواتيالنساءلعددالمئویةالنسبةُتّمّثل

مجموعمنحّیة،والداتالىوأّدت)القابالتأوالممرضاتأواألطباءأي(ماھرونصحیونأخصائیون

.نفسھاالزمنیةالفترةفيحيمولودمعالعمرمن49و15بینالنساء

:البیاناتمصادر
الرعایةلمؤشراتالبیاناتلجمعاستخدامھایتمّ التيللبیاناتأساسیةمصادرالقومیةاألسریةالمسوح 1-

 (MICS)المؤشراتمتعددةالعنقودیةالمسوح 2-
-  (RHS)اإلنجابیةالصحةمسوح3

األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان:۳الھدف
، 2030عامبحلولتفادیھا،یمكنالتيالخامسةسندونواألطفالالموالیدوفیات: إنھاء2-3الغایة 
1000كلفيوفاةحالة12إلىاألقلعلىالموالیدوفیاتخفضھدفبلوغإلىالبلدانجمیعبسعي
مولود 1000كل فياألقلعلىوفاةحالة 25إلىالخامسةسندوناألطفالوفیاتوخفضحي،مولود

.حي
الخامسةسندوناألطفالمعدل وفیات1-2-3المؤشر 

:التعریف
فيلدوحي،مولود1000كلبینمنطفل،وفاةاحتمالھيالخامسةسندوناألطفالوفیاتمعّدلإنّ 

بالسنّ الخاصالوفیاتلمعدلقیاسسیاقفيأتىماإذاالخامسة،سنبلوغھقبلمعّینةزمنیةفترةأوسنة

.الفترةھذهخاللوالمحّدد
:المفاھیم

عددمثال(للكلمةالدقیقبالمعنىمعدالً لیسھناحّددكماالخامسةسندوناألطفالوفیاتمعّدلإنّ 

مستمدوفاةاحتمالھوبل)محّددةزمنّیةفترةخاللللخطرالمعرضینالسكانعددعلىمقسوماالوفیات

.حيمولود 1000كلفيكمعدلإلیھویشارالحیاةجدولمن
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:التعریف
حيّ مولود100000لكلّ محّددةزمنّیةفترةخاللالنفاسیةالوفیاتبعددالنفاسیةالوفیاتنسبةُتعّرف

نفسھاالزمنیةالفترةخالل

:المفاھیم
الحملمّدةعنالنظربغضالحمل،انتھاءمنایوم٤۲خاللأوحملھاأثناءامرأةوفاة:النفاسیةالوفاة

غیرأومباشرةتولیدیةوفاةبسبب(ھ  إدارتبكیفیةأوبسببھمتفاقمةأوبالحملمرتبطةعلّةجّراءووضعھ،

.طارئةأوعرضیةألسبابولیس)مباشرة
عنالنظربغض،الحملانتھاءمنایوم 24خاللأوحملھاأثناءامرأةوفاة:بالحملالمرتبطةالوفاة

.الوفاةسبب
منأقلّ اویوم 24منأكثربعدمباشر،غیرأومباشرتولیديلسببامرأةوفاة:المتأخرةالنفاسیةالوفاة

.الحملانتھاءعلىسنة

:االحتسابطریقة
مجموععلى)المقّدرة(اوالمسّجلةالنفاسیةوفیاتتقسیمخاللمنالنفاسیةالوفیاتنسبةاحتسابیمكن

.ألفبمئةوضربھانفسھاالزمنیةالفترةفي)المقّدرة(اوالمسّجلةالحّیةالوالدات

األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان:۳الھدف
الموالیدمن  100000لكلحالة70منأقلإلىالنفاسیةللوفیاتالعالمیةالنسبةخفض:1-3الغایة 
األحیاء
َمَھرةصّحیونأخصائیونعلیھایشرفالتيالوالداتنسبة: 2-1-3المؤشر
:التعریف

أوالممرضاتأواألطباءأي(ماھرونصحیونأخصائیونعلیھایشرفالتيللوالداتالمئویةالنسبةإنّ 

مجالفيمدربونصحیونأخصائیونعلیھایشرفالتيللوالداتالمئویةالنسبةھي)عموماالقابالت

فترةخاللوإرشادھنّ بھنّ واالھتمامالنساءعلىاإلشرافتتضّمنوالتيالحیاةُتنقذالتيالتولیدیةالرعایة

.الوالدةبعدوماوالمخاضالحمل
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:االحتسابطریقة
والدتھنعلىأشرفوالتي49و15بینأعمارھنّ تتراوحاللواتيالنساءلعددالمئویةالنسبةُتّمّثل

مجموعمنحّیة،والداتالىوأّدت)القابالتأوالممرضاتأواألطباءأي(ماھرونصحیونأخصائیون

.نفسھاالزمنیةالفترةفيحيمولودمعالعمرمن49و15بینالنساء

:البیاناتمصادر
الرعایةلمؤشراتالبیاناتلجمعاستخدامھایتمّ التيللبیاناتأساسیةمصادرالقومیةاألسریةالمسوح 1-

 (MICS)المؤشراتمتعددةالعنقودیةالمسوح 2-
-  (RHS)اإلنجابیةالصحةمسوح3

األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان:۳الھدف
، 2030عامبحلولتفادیھا،یمكنالتيالخامسةسندونواألطفالالموالیدوفیات: إنھاء2-3الغایة 
1000كلفيوفاةحالة12إلىاألقلعلىالموالیدوفیاتخفضھدفبلوغإلىالبلدانجمیعبسعي
مولود 1000كل فياألقلعلىوفاةحالة 25إلىالخامسةسندوناألطفالوفیاتوخفضحي،مولود

.حي
الخامسةسندوناألطفالمعدل وفیات1-2-3المؤشر 

:التعریف
فيلدوحي،مولود1000كلبینمنطفل،وفاةاحتمالھيالخامسةسندوناألطفالوفیاتمعّدلإنّ 

بالسنّ الخاصالوفیاتلمعدلقیاسسیاقفيأتىماإذاالخامسة،سنبلوغھقبلمعّینةزمنیةفترةأوسنة

.الفترةھذهخاللوالمحّدد
:المفاھیم

عددمثال(للكلمةالدقیقبالمعنىمعدالً لیسھناحّددكماالخامسةسندوناألطفالوفیاتمعّدلإنّ 

مستمدوفاةاحتمالھوبل)محّددةزمنّیةفترةخاللللخطرالمعرضینالسكانعددعلىمقسوماالوفیات
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:االحتسابطریقة
العمریةالفئةالىینتمونالذینالسكاناستخدامویتمّ الخامسةدونمااألطفالوفیاتعدد:المدنيالسجل

.العمرحسبالوفیاتاحتمالالىبعدئذٍ تحّولالتيالوفیاتمعدالتلحسابنفسھا
سنفيامرأةكلّ علىأسئلة تطرحعلىمبنّیةمباشرةغیرطریقةاستخدامیتمّ :والمسوحالتعدادات

اإلنجاب

وجداولنموذج بعدئذٍ ویستعمل.الحیاةقیدعلىزالماالذيوالعددأنجبتھمالذیناألطفالعددلمعرفة

التعداداتوتتضّمن.والرضعالخامسةدونمااألطفالوفیاتتقدیرمعدالتعلىللحصولالنموذجیةالحیاة

تقدیراتالحتسابتستعملوالتيالماضیةعشراالثنياألشھرخاللاألسریةالوفیاتحولأسئلةغالبا

.الوفیات
المفّصلةاألسئلةمنمجموعةعلىوتعتمدالوالدةتاریخعلىمبنّیةمباشرةطریقةاستخدامیتمّ :المسوح

والرضعالوالدةبعدوماالوالدةحدیثيتقدیراتتستمدأنویمكن.حیاتھافيالمرأةتضعھطفلكلّ حول

.للوالدةالكاملالتاریخوحدةمنالخامسةدونوماواألطفال
:البیاناتمصادر

العینات ومسوحالمدنيالسجل-1

العنقوديكالمسحاألسریةالمسوح-2

لبیاناتلالرئیسيالمصدرھيالدوریة،السكانتعدادات-3

األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان:۳الھدف
،2030عامبحلولتفادیھا،یمكنالتيالخامسةسندونواألطفالالموالیدوفیاتإنھاء:2-3الغایة 
1000كلفيوفاةحالة12إلىاألقلعلىالموالیدوفیاتخفضھدفبلوغإلىالبلدانجمیعبسعي
مولود 1000كلفياألقلعلىوفاةحالة25إلىالخامسةسندوناألطفالوفیاتوخفضحيمولود

.حي
: معدل وفیات الموالید2-2-3المؤشر
:التعریف

خاللمحددةفترةأوسنةفيالمولودالطفلیموتأناحتمالھوالوالدةحدیثياألطفالوفیاتمعدلإن

لكلبالنسبةمقاساً الفترة،تلكفيبالسنالخاصةالوفیاتلمعدالتخضعإذاالعمرمنالمكتملة28لـااألیام

.حيمولود1000
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مناألولىوالعشرینالثمانياألّیامخاللالحیةالوالداتبینالوفیات(الوالدةحدیثيوفیاتتقسیمیمكن

والوفیاتالوالدة،بعداألولىالسبعةاألیامخاللتحصلالتيالوالدةلحدیثيالمبكرةالوفیاتالى)الحیاة

والعشرینالثامنالیومإتماموقبلالوالدةعلىالسابعالیوممروربعدتحصلالتيالوالدةلحدیثيالمتأّخرة

.الوالدةتاریخمن
:االحتسابطریقة
الوالدةتاریخمنیوما28خاللالحیاةفارقواالذیناألطفالعدد:المدنيالسجل

ویمكنالماضیة،12األشھرخاللاألسریةالوفیاتحولأسئلةالسكانتعدادیضمّ ماغالبا:السكانتعداد

.الوفیاتتقدیراتلحساباستخدامھ
المفّصلةاألسئلةمنمجموعةعلىوتعتمدالوالدةتاریخعلىمبنّیةمباشرةطریقةاستخدامیتمّ :المسوح

والرضعالوالدةبعدوماالوالدةحدیثيتقدیراتُتستمدّ أنویمكن.حیاتھافيالمرأةتضعھطفلكلّ حول

.للوالدةالكاملالتاریخوحدةمنالخامسةدونوماواألطفال
:البیاناتمصادر
الخامسةسندوناألطفالوفیاتلتقدیراألفضلالمصدرھيالمدنيالسجلبیاناتُتعتبرالمدنيالسجل

حدیثيوفیاتعددمنمستمّدةالوالدةحدیثيوفیاتمعدالتحسابعملّیةإنّ .الوالدةوحدیثيوالرضع

األسريالمسحوبیاناتالسكانتعدادومن   معّینةفترةخاللالوالداتوعددالوالدة

األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان:۳الھدف
االلتھابومكافحةالمھملة،المداریةواألمراضوالمالریاوالسلاإلیدزأوبئةعلىالقضاء:3-3الغایة 
2030عامبحلولاألخرىالمعدیةواألمراضبالمیاه،المنقولةواألمراضالوبائي،الكبدي

شخص غیر مصاب1000: عدد االصابات الجدیدة بفیروس نقص المناعة البشریة لكل 1-3-3المؤشر 
السكانمنالرئیسیةوالفئاتوالعمرالجنسبحسبالسكانمن

:التعریف
الجنسبحسبمصابغیرشخص1000لكلّ البشریةالمناعةنقصبفیروسالجدیدةاإلصاباتعددإنّ 

1000لكلّ البشریةالمناعةنقصبفیروسالجدیدةاإلصاباتعددھوالسّكانمنالرئیسةوالفئاتوالعمر
.المصابینغیرالسكانبینمعّینةسنواتخاللشخص
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:االحتسابطریقة
العمریةالفئةالىینتمونالذینالسكاناستخدامویتمّ الخامسةدونمااألطفالوفیاتعدد:المدنيالسجل

.العمرحسبالوفیاتاحتمالالىبعدئذٍ تحّولالتيالوفیاتمعدالتلحسابنفسھا
سنفيامرأةكلّ علىأسئلة تطرحعلىمبنّیةمباشرةغیرطریقةاستخدامیتمّ :والمسوحالتعدادات

اإلنجاب

وجداولنموذج بعدئذٍ ویستعمل.الحیاةقیدعلىزالماالذيوالعددأنجبتھمالذیناألطفالعددلمعرفة

التعداداتوتتضّمن.والرضعالخامسةدونمااألطفالوفیاتتقدیرمعدالتعلىللحصولالنموذجیةالحیاة

تقدیراتالحتسابتستعملوالتيالماضیةعشراالثنياألشھرخاللاألسریةالوفیاتحولأسئلةغالبا

.الوفیات
المفّصلةاألسئلةمنمجموعةعلىوتعتمدالوالدةتاریخعلىمبنّیةمباشرةطریقةاستخدامیتمّ :المسوح

والرضعالوالدةبعدوماالوالدةحدیثيتقدیراتتستمدأنویمكن.حیاتھافيالمرأةتضعھطفلكلّ حول

.للوالدةالكاملالتاریخوحدةمنالخامسةدونوماواألطفال
:البیاناتمصادر

العینات ومسوحالمدنيالسجل-1

العنقوديكالمسحاألسریةالمسوح-2

لبیاناتلالرئیسيالمصدرھيالدوریة،السكانتعدادات-3

األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان:۳الھدف
،2030عامبحلولتفادیھا،یمكنالتيالخامسةسندونواألطفالالموالیدوفیاتإنھاء:2-3الغایة 
1000كلفيوفاةحالة12إلىاألقلعلىالموالیدوفیاتخفضھدفبلوغإلىالبلدانجمیعبسعي
مولود 1000كلفياألقلعلىوفاةحالة25إلىالخامسةسندوناألطفالوفیاتوخفضحيمولود

.حي
: معدل وفیات الموالید2-2-3المؤشر
:التعریف

خاللمحددةفترةأوسنةفيالمولودالطفلیموتأناحتمالھوالوالدةحدیثياألطفالوفیاتمعدلإن

لكلبالنسبةمقاساً الفترة،تلكفيبالسنالخاصةالوفیاتلمعدالتخضعإذاالعمرمنالمكتملة28لـااألیام

.حيمولود1000
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مناألولىوالعشرینالثمانياألّیامخاللالحیةالوالداتبینالوفیات(الوالدةحدیثيوفیاتتقسیمیمكن

والوفیاتالوالدة،بعداألولىالسبعةاألیامخاللتحصلالتيالوالدةلحدیثيالمبكرةالوفیاتالى)الحیاة

والعشرینالثامنالیومإتماموقبلالوالدةعلىالسابعالیوممروربعدتحصلالتيالوالدةلحدیثيالمتأّخرة

.الوالدةتاریخمن
:االحتسابطریقة
الوالدةتاریخمنیوما28خاللالحیاةفارقواالذیناألطفالعدد:المدنيالسجل

ویمكنالماضیة،12األشھرخاللاألسریةالوفیاتحولأسئلةالسكانتعدادیضمّ ماغالبا:السكانتعداد

.الوفیاتتقدیراتلحساباستخدامھ
المفّصلةاألسئلةمنمجموعةعلىوتعتمدالوالدةتاریخعلىمبنّیةمباشرةطریقةاستخدامیتمّ :المسوح

والرضعالوالدةبعدوماالوالدةحدیثيتقدیراتُتستمدّ أنویمكن.حیاتھافيالمرأةتضعھطفلكلّ حول

.للوالدةالكاملالتاریخوحدةمنالخامسةدونوماواألطفال
:البیاناتمصادر
الخامسةسندوناألطفالوفیاتلتقدیراألفضلالمصدرھيالمدنيالسجلبیاناتُتعتبرالمدنيالسجل

حدیثيوفیاتعددمنمستمّدةالوالدةحدیثيوفیاتمعدالتحسابعملّیةإنّ .الوالدةوحدیثيوالرضع

األسريالمسحوبیاناتالسكانتعدادومن   معّینةفترةخاللالوالداتوعددالوالدة

األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان:۳الھدف
االلتھابومكافحةالمھملة،المداریةواألمراضوالمالریاوالسلاإلیدزأوبئةعلىالقضاء:3-3الغایة 
2030عامبحلولاألخرىالمعدیةواألمراضبالمیاه،المنقولةواألمراضالوبائي،الكبدي

شخص غیر مصاب1000: عدد االصابات الجدیدة بفیروس نقص المناعة البشریة لكل 1-3-3المؤشر 
السكانمنالرئیسیةوالفئاتوالعمرالجنسبحسبالسكانمن

:التعریف
الجنسبحسبمصابغیرشخص1000لكلّ البشریةالمناعةنقصبفیروسالجدیدةاإلصاباتعددإنّ 

1000لكلّ البشریةالمناعةنقصبفیروسالجدیدةاإلصاباتعددھوالسّكانمنالرئیسةوالفئاتوالعمر
.المصابینغیرالسكانبینمعّینةسنواتخاللشخص
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:االحتسابطریقة
كثافةوجودعندتتوّفرمانادراً أّنھابیدللبیاناتاألفضلالمصدرباألفرادالمتعلّقةالطولیةالبیاناتُتعتبر

الصحیةلمؤسسات اتؤّمنھاالتيأوبالمسوحالخاصةالتشخیصیةاالختباراتالىاللجوءوُیمكن.سكانیة

.البشریةالمناعةنقصبفیروساإلصابةبمعّدلتتعلّقبیاناتعلىللحصول

:البیاناتمصادر
التيالرئیسةالسكانیةالفئاتمسوحأواألسرّیةالمسوحالضوئي،الطیفأو spectrumبرنامجنماذج

نظام:األخرىالمحتملةالبیاناتمصادرومنالبشریةالمناعةنقصبفیروساإلصابةاختبارتتضّمن

.السّكانمنالرئیسةالفئاتبینالمنتظمالمراقبة

األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان:۳الھدف
االلتھابومكافحةالمھملة،المداریةواألمراضوالمالریاوالسلاإلیدزأوبئةعلىالقضاء:3-3الغایة 
۲۰۳۰عامبحلولاألخرىالمعدیةواألمراضبالمیاه،المنقولةواألمراضالوبائي،الكبدي

شخص100000المؤشر: معدل انتشار داء السل  لكل 
:التعریف

التيوالحاالتالجدیدةالسللحاالتالمقّدرالعددأّنھعلىشخص100000لكلّ السلانتشارمعّدلیعّرف

معیتعایشونالذیناألشخاصحاالتفیھبماالسلأنواعكلویشمل(انتكاسمنالمصابونفیھایعاني

.شخص100000لكلكمعدلإلیھاویشارمحّددة،سنةفيتظھروالتي)البشریةالمناعةنقصفیروس
:المفاھیم
قویةنظم صحیة-2   الجودةعالیةمراقبةنظم-1المباشرالقیاسیتطلّب

:االحتسابطریقة
االصابة=االبالغ عن الحاالت /النسبة المقدرة للحاالت التي تم اكتشافھا -1

اسلوب المعاینة والمقارنة-2

االصابة=االنتشار/مدة االحالة-3

األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان:۳الھدف
االلتھابومكافحةالمھملة،المداریةواألمراضوالمالریاوالسلاإلیدزأوبئةعلىالقضاء3-3الغایة 
2030عامبحلولاألخرىالمعدیةواألمراضبالمیاه،المنقولةواألمراضالوبائي،الكبدي
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المھملةالمداریةاألمراضلمكافحةتدخالتیستلزمونالذیناألشخاصعدد5-3-3المؤشر 
:التعریف

المداریةالمناطقأمراضمنمرضبأياإلصابةبسببورعایةعالجالىیحتاجونالذیناألشخاصعدد

المداریةالمناطقأمراضمنبالوقایةالمعنیةالعالمیةالصحةمنظمةطریقخارطةتشملھاالتيالمھملة

.العالمیةالصحةمنظمةالىعنھااإلبالغیتموالتيالعالمیةالصحةجمعیةوقرارات
:المفاھیم

أووالجراحيوالشفائيالوقائيوالعالجللرعایةالسماحبھدفعامبشكلوالرعایةالعالجتعریفیتمّ 

.التأھیلي
:منكالًّ خاصبشكلویتضّمن

الوقائيالكیمیائيبالعالجُیعرفجماعيعالجالىیحتاجونالذینلألشخاصالسنويالعددمتوسط-۱

(PC)الكیمیائيللعالجالخاضعةاألمراضمناألقلّ علىواحدلمرض.
المھملةالمداریةالمناطقألمراضخاّصةورعایةفردّیاعالجاتتطلّبالتيالجدیدةالحاالتعدد-2

.األخرى
الناقلةالحشراتكمكافحة(  المھملةالمداریةالمناطقأمراضلمكافحةاألخرىاألساسیةالتدخالتأّما

ضمنفُتعالج)الصحیةوالنظافةالصحيالصرفوخدماتوالمیاهالبیطریةالعامةوالصحةلألمراض

.الصحيالصرفوخدماتالمیاهمنالجمیعواستفادةللجمیعالصحیةالتغطیةأيأخرىومؤشراتغایات

:االحتسابطریقة
الوقائيالكیمیائيبالعالجُیعرفجماعيعالجالىیحتاجونالذینلألشخاصالسنويالعددمتوسط-۱

(PC)عالجالىاألشخاصیحتاجقد :الكیمیائيللعالجالخاضعةاألمراضمناألقلّ علىواحدلمرض

األشخاصعددمقارنةوتتمّ .الكیمیائيللعالجالخاضعةاألمراضمنمرضمنألكثروقائيكیمیائي

حسبكیمیائیاعالجاتتطلّبالتيالمھملةالمداریةالمناطقأمراضعبركیمیائيعالجٍ الىیحتاجونالذین

 .)المنطقةمثالً (التنفیذووحدةالعمریةالفئة
المھملةالمداریةالمناطقألمراضخاّصةورعایةفردّیاعالجاتتطلّبالتيالجدیدةالحاالتعدد-2

القطریةالتقاریرعلىمبنيالجدیدةالحاالتعددإنّ األخرى

البیاناتمصادر
القائمةالنظم القطریة
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:االحتسابطریقة
كثافةوجودعندتتوّفرمانادراً أّنھابیدللبیاناتاألفضلالمصدرباألفرادالمتعلّقةالطولیةالبیاناتُتعتبر

الصحیةلمؤسسات اتؤّمنھاالتيأوبالمسوحالخاصةالتشخیصیةاالختباراتالىاللجوءوُیمكن.سكانیة

.البشریةالمناعةنقصبفیروساإلصابةبمعّدلتتعلّقبیاناتعلىللحصول

:البیاناتمصادر
التيالرئیسةالسكانیةالفئاتمسوحأواألسرّیةالمسوحالضوئي،الطیفأو spectrumبرنامجنماذج

نظام:األخرىالمحتملةالبیاناتمصادرومنالبشریةالمناعةنقصبفیروساإلصابةاختبارتتضّمن

.السّكانمنالرئیسةالفئاتبینالمنتظمالمراقبة

األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان:۳الھدف
االلتھابومكافحةالمھملة،المداریةواألمراضوالمالریاوالسلاإلیدزأوبئةعلىالقضاء:3-3الغایة 
۲۰۳۰عامبحلولاألخرىالمعدیةواألمراضبالمیاه،المنقولةواألمراضالوبائي،الكبدي

شخص100000المؤشر: معدل انتشار داء السل  لكل 
:التعریف

التيوالحاالتالجدیدةالسللحاالتالمقّدرالعددأّنھعلىشخص100000لكلّ السلانتشارمعّدلیعّرف

معیتعایشونالذیناألشخاصحاالتفیھبماالسلأنواعكلویشمل(انتكاسمنالمصابونفیھایعاني

.شخص100000لكلكمعدلإلیھاویشارمحّددة،سنةفيتظھروالتي)البشریةالمناعةنقصفیروس
:المفاھیم
قویةنظم صحیة-2   الجودةعالیةمراقبةنظم-1المباشرالقیاسیتطلّب

:االحتسابطریقة
االصابة=االبالغ عن الحاالت /النسبة المقدرة للحاالت التي تم اكتشافھا -1

اسلوب المعاینة والمقارنة-2

االصابة=االنتشار/مدة االحالة-3

األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان:۳الھدف
االلتھابومكافحةالمھملة،المداریةواألمراضوالمالریاوالسلاإلیدزأوبئةعلىالقضاء3-3الغایة 
2030عامبحلولاألخرىالمعدیةواألمراضبالمیاه،المنقولةواألمراضالوبائي،الكبدي
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المھملةالمداریةاألمراضلمكافحةتدخالتیستلزمونالذیناألشخاصعدد5-3-3المؤشر 
:التعریف

المداریةالمناطقأمراضمنمرضبأياإلصابةبسببورعایةعالجالىیحتاجونالذیناألشخاصعدد

المداریةالمناطقأمراضمنبالوقایةالمعنیةالعالمیةالصحةمنظمةطریقخارطةتشملھاالتيالمھملة

.العالمیةالصحةمنظمةالىعنھااإلبالغیتموالتيالعالمیةالصحةجمعیةوقرارات
:المفاھیم

أووالجراحيوالشفائيالوقائيوالعالجللرعایةالسماحبھدفعامبشكلوالرعایةالعالجتعریفیتمّ 

.التأھیلي
:منكالًّ خاصبشكلویتضّمن

الوقائيالكیمیائيبالعالجُیعرفجماعيعالجالىیحتاجونالذینلألشخاصالسنويالعددمتوسط-۱

(PC)الكیمیائيللعالجالخاضعةاألمراضمناألقلّ علىواحدلمرض.
المھملةالمداریةالمناطقألمراضخاّصةورعایةفردّیاعالجاتتطلّبالتيالجدیدةالحاالتعدد-2

.األخرى
الناقلةالحشراتكمكافحة(  المھملةالمداریةالمناطقأمراضلمكافحةاألخرىاألساسیةالتدخالتأّما

ضمنفُتعالج)الصحیةوالنظافةالصحيالصرفوخدماتوالمیاهالبیطریةالعامةوالصحةلألمراض

.الصحيالصرفوخدماتالمیاهمنالجمیعواستفادةللجمیعالصحیةالتغطیةأيأخرىومؤشراتغایات

:االحتسابطریقة
الوقائيالكیمیائيبالعالجُیعرفجماعيعالجالىیحتاجونالذینلألشخاصالسنويالعددمتوسط-۱

(PC)عالجالىاألشخاصیحتاجقد :الكیمیائيللعالجالخاضعةاألمراضمناألقلّ علىواحدلمرض

األشخاصعددمقارنةوتتمّ .الكیمیائيللعالجالخاضعةاألمراضمنمرضمنألكثروقائيكیمیائي

حسبكیمیائیاعالجاتتطلّبالتيالمھملةالمداریةالمناطقأمراضعبركیمیائيعالجٍ الىیحتاجونالذین

 .)المنطقةمثالً (التنفیذووحدةالعمریةالفئة
المھملةالمداریةالمناطقألمراضخاّصةورعایةفردّیاعالجاتتطلّبالتيالجدیدةالحاالتعدد-2

القطریةالتقاریرعلىمبنيالجدیدةالحاالتعددإنّ األخرى

البیاناتمصادر
القائمةالنظم القطریة
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الوقایةبتوفیرالثلثبمقدارالمعدیةغیراألمراضعنالناجمةالمبكرةالوفیاتخفض:1-4-3لغایةا
2030عامبحلولالعقلیة،والسالمةالصحةوتعزیزوالعالج
السكريوداءوالسرطانالدمویةواألوعیةالقلبأمراضعنالناجمةالوفیاتمعدل:1-4-3المؤشر 

المزمنةالتنفسیةواألمراض
:التعریف

األمراضأوالسكريداءأوالسرطان،أوالدمویة،واألوعیةالقلبأمراضعنالناجمةالوفیاتمعدل

الدمویةواألوعیةالقلببأمراضاإلصابةجّراءالعمرمن 70و 30بینالوفاةاحتمالإن.المزمنةالتنفسیة

العمرمنالثالثینفيالناسمنالمئویةالنسبةھومزمنتنفسيمرضأيأوالسكريداءأوالسرطانأو

.األمراضبھذهاإلصابةنتیجةالسبعینبلوغقبلسیموتونالذین
:المفاھیم
وھوعمر،كلّ فيالحالیةالوفیاتلمعدالتنظراعمرینبینفردوفاةاحتمالأرجحیة:الوفاةاحتمال

.الوفیاتمعدلعمرینبینالوفاةاحتمال  وقد یسمى.الحیاةجدولوسائلباستخدامیحتسب
الفترةفيولدواالرضعمنافتراضیةمجموعةعندالوفیاتتجربةیظھرجدولھو:الحیاةجدول

.العمرحسبالوفیاتمعدالتمنلمجموعةحیاتھمخاللوخضعوانفسھاالزمنیة

:االحتسابطریقة
:وھيخطواتأربععلىالمؤشرھذااحتسابیعتمد
العالمیةالصحةبمنظمةالخاّصةالوفیاتجداولتقدیر 1.

.الوفاةسببتوزیعاتتقدیر 2.
منتتألففئةلكلّ األربعةاألساسیةالمعدیةغیراألمراضمنالعمرحسبالوفیاتمعدالتاحتساب3.

70و30عمربینسنواتخمس
أوالدمویة،واألوعیةالقلببأمراضاإلصابةجّراءالعمرمن70و30بینالوفاةاحتمالاحتساب4.

.المزمنةالتنفسیةاألمراضأوالسكريداءأوالسرطان،
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الوقایةبتوفیرالثلثبمقدارالمعدیةغیراألمراضعنالناجمةالمبكرةالوفیاتخفض:1-4-3لغایةا
2030عامبحلولالعقلیة،والسالمةالصحةوتعزیزوالعالج
السكريوداءوالسرطانالدمویةواألوعیةالقلبأمراضعنالناجمةالوفیاتمعدل:1-4-3المؤشر 

المزمنةالتنفسیةواألمراض
:التعریف

األمراضأوالسكريداءأوالسرطان،أوالدمویة،واألوعیةالقلبأمراضعنالناجمةالوفیاتمعدل

الدمویةواألوعیةالقلببأمراضاإلصابةجّراءالعمرمن 70و 30بینالوفاةاحتمالإن.المزمنةالتنفسیة

العمرمنالثالثینفيالناسمنالمئویةالنسبةھومزمنتنفسيمرضأيأوالسكريداءأوالسرطانأو

.األمراضبھذهاإلصابةنتیجةالسبعینبلوغقبلسیموتونالذین
:المفاھیم
وھوعمر،كلّ فيالحالیةالوفیاتلمعدالتنظراعمرینبینفردوفاةاحتمالأرجحیة:الوفاةاحتمال

.الوفیاتمعدلعمرینبینالوفاةاحتمال  وقد یسمى.الحیاةجدولوسائلباستخدامیحتسب
الفترةفيولدواالرضعمنافتراضیةمجموعةعندالوفیاتتجربةیظھرجدولھو:الحیاةجدول

.العمرحسبالوفیاتمعدالتمنلمجموعةحیاتھمخاللوخضعوانفسھاالزمنیة

:االحتسابطریقة
:وھيخطواتأربععلىالمؤشرھذااحتسابیعتمد
العالمیةالصحةبمنظمةالخاّصةالوفیاتجداولتقدیر 1.

.الوفاةسببتوزیعاتتقدیر 2.
منتتألففئةلكلّ األربعةاألساسیةالمعدیةغیراألمراضمنالعمرحسبالوفیاتمعدالتاحتساب3.

70و30عمربینسنواتخمس
أوالدمویة،واألوعیةالقلببأمراضاإلصابةجّراءالعمرمن70و30بینالوفاةاحتمالاحتساب4.

.المزمنةالتنفسیةاألمراضأوالسكريداءأوالسرطان،
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البیاناتمصادر
.طبیةوشھادةالوفاةلسببالكاملةالتغطیةمعالوفیاتتسجیلنظمھوالمفّضلالبیاناتمصدرإنّ 

مؤشرتسجیلونظمللجثة،الفعليالتشریحمعاألسریةالمسوحاألخرىالمحتملةالبیاناتوتتضّمن

.المراقبةونظمالخاّصةوالدراساتالمرضیة،العینات

الوقایةبتوفیرالثلثبمقدارالمعدیةغیراألمراضعنالناجمةالمبكرةالوفیاتخفض:4-3الغایة 
2030عامبحلولالعقلیة،والسالمةالصحةوتعزیزوالعالج
االنتحاروفیات: معدل2-4-3المؤشر 
:التعریف

السكانعددعلىمقسوماواحدة،سنةخاللاالنتحارعنالناجمةالوفیاتعددھواالنتحاروفیاتمعدلإنّ 

100000بومضروبا
:االحتسابطریقة
سنة × .االنتحارعنالناجمةوفیاتمعدل(شخص )=100000لكل(االنتحارعنالناجمةالوفیاتمعدل

نفسھاالتقویمیةللسنةالمتوسطالسكان/عدد)100000×واحدة 

البیاناتمصادر
المسوحطبیة،وشھادةالوفاةلسببالكاملةالتغطیةمعالوفیاتتسجیلنظمھوالمفّضلالبیاناتمصدرإنّ 

.المراقبةونظمالخاّصةوالدراساتالمرضیة،العینةمؤشرتسجیلللجثة، ونظمالفعليالتشریحمعاألسریة

األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان:۳الھدف
وتناولالمخدراتتعاطيذلكفيبماالمخدرة،المواداستعمالإساءةمنالوقایةتعزیز:5-3الغایة 
ذلكوعالجبالصحة،یضرنحوعلىالكحول

الواحدالفرداستھالكإطارفيالوطنیةللظروفوفقامحدداً للكحول،الضاراالستعمال: 2-5-3المؤشر 
الصافيالكحولمنباللتراتتقویمیة،سنةفي)فأكثرسنة15سن(الكحولمن
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:التعریف
استھالك الفردمنسنواتثالتمتوسطمجموع(إجماليھو (APC)للكحولالفرداستھالكإجماليإنّ 

سنة واكثر من15  راشدلكلالمستھلكةالكحولكمّیة)المسّجلغیرالكحولواستھالكالمسّجلللكحول

.واحدةتقویمیةسنةخاللباللتراتالصافيالكحول
:المفاھیم

كمجموعصافيكحولعلىیحتويالذيالمسّجلللكحولفوقوماسنة)51(الفرداستھالكاحتسابیتمّ 

الروحیةالمشروباتالنبیذ،البیرة،(الصافيالكحولعلىتحتويالتيالكحولیةالمشروباتاستھالك

)وغیرھا

:االحتسابطریقة
سنواتثالثخاللالمتوسط،)وأكثرسنة15(الفردیستھلكھاالتيالمسّجلالكحولكمیةمجموع :المقسوم

،)وأكثرسنة15(الفردیستھلكھاالتيالمسّجلغیرالكحولوكمیةالصافي،الكحولمنباللتراتتقویمیة،
.الصافيالكحولمنباللترات  سنةخالل
السنةمنتصففي)وأكثرسنة15(المقیمونالسكان:القاسم

البیاناتمصادر
قاعدةالعام،المجالفيالكحولصناعةإحصاءاتذلكمنبدالً أوالحكومةإحصاءات:المسّجل

.والزراعةاألغذیةمنظمةفيالموضوعةاإلحصائیةالبیانات
.ذلكمنبدالً أوالوطنیةالتجریبیةالبیانات:المسّجلغیر

إلىالعالميالصعیدعلىالمرورحوادثعنالناجمةواإلصاباتالوفیاتعددخفض: 6-3الغایة 
2020عامبحلولالنصف

الطرقعلىالمرورحوادثجراءاإلصاباتعنالناجمةالوفیاتمعدالت: 1-6-3المؤشر 
:التعریف

حوادثإصاباتعنالناجمةالوفیاتعددھوالمرورحوادثإصاباتعنالناجمةالوفیاتمعدل

.شخص100000لكلالممیتةالمرور

44

:المفاھیم
المرورحوادثعنالناجمةالوفیاتعدد:المقسوم

.المرورحوادثنتیجةیتوفونالذیناألشخاصعددعلىیدلّ الذيالمطلقالرقم
)البلدبحسباألشخاصعدد(السكانعدد:القاسم
:االحتسابطریقة

المدنیةاألحوالنتلّقاھا وسجلالتيالبیاناتجودةعلىمبنينعتمدهالذيالنموذجإنّ 

البیاناتمصادر
السالمةمسححولالعالميالتقریرمنالبیانات.المرورحوادثوفیاتلبیاناتمصدرینعلىنعتمد

الىسنوّیا)الصحةوزارات(األعضاءالدولُتقّدمھاالتيالوفاةشھادةبیاناتأوالمدنیةواألحوالالمروریة

.العالمیةالصحةمنظمة

خدماتذلكفيبماواإلنجابیة،الجنسیةالصحةرعایةخدماتعلىالجمیعحصولضمان:7-3الغایة 
الوطنیة،والبرامجاالستراتیجیاتفياإلنجابیةالصحةوإدماجبشأنھا،والتثقیفاألسرةتنظیمومعلومات

2030عام بحلول
) والالتي لبیت حاجتھن الى تنظیم األسرة 49-15:نسبة النساء الالتي في سن االنجاب (1-7-3المؤشر

بطرق حدیثة

التعریف
سنة) اللواتي یرغبن بعدم االنجاب مجددا او بتأجیل 49-15(اإلنجابسنفيالنساءمنالمئویةالنسبة

.الحمللمنعحدیثةوسیلةحالیاویستخدمنالتاليالطفلإنجاب

المفاھیم:
لمنعاألقلعلىواحدةوسیلةحالیایستخدمناللواتيللنساءالمئویةالنسبةھيالحملمنعوسائلانتشار

النسبةأنھاعلىاألسرةلتنظیمالملباةغیرالحاجةتعریفیتم.المستخدمةالوسیلةعنالنظربغضالحمل،

یستخدمنالولكنھناإلنجابتأخیرأوإیقاففيیرغبناللواتيالمتزوجاتاإلنجابسنفيللنساءالمئویة

.الحمللمنعوسیلةأي
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:التعریف
استھالك الفردمنسنواتثالتمتوسطمجموع(إجماليھو (APC)للكحولالفرداستھالكإجماليإنّ 

سنة واكثر من15  راشدلكلالمستھلكةالكحولكمّیة)المسّجلغیرالكحولواستھالكالمسّجلللكحول

.واحدةتقویمیةسنةخاللباللتراتالصافيالكحول
:المفاھیم

كمجموعصافيكحولعلىیحتويالذيالمسّجلللكحولفوقوماسنة)51(الفرداستھالكاحتسابیتمّ 

الروحیةالمشروباتالنبیذ،البیرة،(الصافيالكحولعلىتحتويالتيالكحولیةالمشروباتاستھالك

)وغیرھا

:االحتسابطریقة
سنواتثالثخاللالمتوسط،)وأكثرسنة15(الفردیستھلكھاالتيالمسّجلالكحولكمیةمجموع :المقسوم

،)وأكثرسنة15(الفردیستھلكھاالتيالمسّجلغیرالكحولوكمیةالصافي،الكحولمنباللتراتتقویمیة،
.الصافيالكحولمنباللترات  سنةخالل
السنةمنتصففي)وأكثرسنة15(المقیمونالسكان:القاسم

البیاناتمصادر
قاعدةالعام،المجالفيالكحولصناعةإحصاءاتذلكمنبدالً أوالحكومةإحصاءات:المسّجل

.والزراعةاألغذیةمنظمةفيالموضوعةاإلحصائیةالبیانات
.ذلكمنبدالً أوالوطنیةالتجریبیةالبیانات:المسّجلغیر

إلىالعالميالصعیدعلىالمرورحوادثعنالناجمةواإلصاباتالوفیاتعددخفض: 6-3الغایة 
2020عامبحلولالنصف

الطرقعلىالمرورحوادثجراءاإلصاباتعنالناجمةالوفیاتمعدالت: 1-6-3المؤشر 
:التعریف

حوادثإصاباتعنالناجمةالوفیاتعددھوالمرورحوادثإصاباتعنالناجمةالوفیاتمعدل

.شخص100000لكلالممیتةالمرور

44

:المفاھیم
المرورحوادثعنالناجمةالوفیاتعدد:المقسوم

.المرورحوادثنتیجةیتوفونالذیناألشخاصعددعلىیدلّ الذيالمطلقالرقم
)البلدبحسباألشخاصعدد(السكانعدد:القاسم
:االحتسابطریقة

المدنیةاألحوالنتلّقاھا وسجلالتيالبیاناتجودةعلىمبنينعتمدهالذيالنموذجإنّ 

البیاناتمصادر
السالمةمسححولالعالميالتقریرمنالبیانات.المرورحوادثوفیاتلبیاناتمصدرینعلىنعتمد

الىسنوّیا)الصحةوزارات(األعضاءالدولُتقّدمھاالتيالوفاةشھادةبیاناتأوالمدنیةواألحوالالمروریة

.العالمیةالصحةمنظمة

خدماتذلكفيبماواإلنجابیة،الجنسیةالصحةرعایةخدماتعلىالجمیعحصولضمان:7-3الغایة 
الوطنیة،والبرامجاالستراتیجیاتفياإلنجابیةالصحةوإدماجبشأنھا،والتثقیفاألسرةتنظیمومعلومات

2030عام بحلول
) والالتي لبیت حاجتھن الى تنظیم األسرة 49-15:نسبة النساء الالتي في سن االنجاب (1-7-3المؤشر

بطرق حدیثة

التعریف
سنة) اللواتي یرغبن بعدم االنجاب مجددا او بتأجیل 49-15(اإلنجابسنفيالنساءمنالمئویةالنسبة

.الحمللمنعحدیثةوسیلةحالیاویستخدمنالتاليالطفلإنجاب

المفاھیم:
لمنعاألقلعلىواحدةوسیلةحالیایستخدمناللواتيللنساءالمئویةالنسبةھيالحملمنعوسائلانتشار

النسبةأنھاعلىاألسرةلتنظیمالملباةغیرالحاجةتعریفیتم.المستخدمةالوسیلةعنالنظربغضالحمل،

یستخدمنالولكنھناإلنجابتأخیرأوإیقاففيیرغبناللواتيالمتزوجاتاإلنجابسنفيللنساءالمئویة

.الحمللمنعوسیلةأي

45

الدليل الوطني للبيانات الوصفية ألهداف التنمية المستدامة

45قسم إحصاءات التنمية البشرية - الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق



:اإلحتسابطریقة
حدیثةوسیلة) سنة اللواتي یستخدمن حالیاً 49-15اإلنجاب (سنفيللنساءالمئویةالنسبةھوالمقسوم-

منعوسائلانتشارمجموع(األسرةتنظیمعلىالطلبإجماليھووالقاسم.الحمللمنعاألقلعلىواحدة

أوالمتزوجاتبالنساءالتقدیراتوتتعلّق)األسرةلتنظیمالملباةغیروالحاجة)طریقةأي(الحمل

.المرتبطات
البیاناتمصادر

الحملمنعوسائلبانتشارالخاصةالمسوحاألسریةالمسوحبیاناتمنالمؤشرھذاحسابیتم

اإلنجابیةوالصحةبالخصوبةالخاصةوالمسوحوالصحیةالدیموغرافیةاالستقصائیةوالدراسات

خدماتذلكفيبماواإلنجابیة،الجنسیةالصحةرعایةخدماتعلىالجمیعحصولضمان:7-3الغایة 
الوطنیة،والبرامجاالستراتیجیاتفياإلنجابیةالصحةوإدماجبشأنھا،والتثقیفاألسرةتنظیمومعلومات

2030عامبحلول
امرأة في تلك 1000سنة ) لكل 19-15سنة و14-10: معدل الوالدات لدى المراھقات (2-7-3المؤشر 

الفئة العمریة
التعریف

سنة لكل )19-15(سنة او ) 14-10ن (بیأعمارھنتتراوحاللواتياإلناثلدىللوالداتالسنويالعدد-

.ى في الفئة العمریة المعنیةثان1000

:المفاھیم
إلىأیضاویشار.الخاصةالعمریةالفئةفياإلناثبیناإلنجابخطرالمراھقاتلدىالوالداتمعدلیمثل

الخصوبةكمعدلسنة19و15بینأعمارھنتتراوحاللواتيالنساءبینالمراھقاتلدىالوالداتمعدل

.سنة19و15بینأعمارھنتتراوحاللواتيللنساءالعمرحسب
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:اإلحتسابطریقة
تتراوحالالتيللنساءاألحیاءالموالیدعددھوالمقسوم.كنسبةالمراھقاتلدىالوالداتمعدلاحتسابیتم

تتراوحاللواتيالنساءقبلمنلإلنجابالعرضةنسبةتقدیرھووالقاسمسنة،19و15بینأعمارھن

المقسومحسابسنة یتم14-10العمریةللفئةبالنسبةنفسھاھياالحتسابعملیة.سنة19و15أعمارھن

.والتعداداتوالمسوحالمدنيالسجللبیاناتمختلفبشكلوالقاسم
البیاناتمصادر
االفتقارعندبدیلةمصادراألسریةوالمسوحالتعداداتوتشّكلالمفضلالبیاناتمصدرھوالمدنيالسجل

.موثوقمدنيسجلإلى

الحصولوإمكانیةالمالیةالمخاطرمنالحمایةذلكفيبماالشاملة،الصحیةالتغطیةتحقیق:8-3الغایة 
األساسیةواللقاحاتاألدویةعلىالجمیعحصولوإمكانیةالجیدة،األساسیةالصحیةالرعایةخدماتعلى

التكلفةوالمیسورةوالفعالةوالجّیدةالمأمونة
كحصةمحسوبةالصحةعلىكبیرةنفقاتالمعیشیةأسرھمتصرفالذینالسكان:نسبة2-8-3المؤشر 

دخلھاأوالمعیشیةاألسرإنفاقمجموعمن
:التعریف

الدخلأواإلنفاقمجموعمنكحّصةالصحةعلىكبیرةنفقاتالمعیشیةأسرھمتصرفالذینالسكاننسبة

.األسري
:المفاھیم

 ."األسريالدخلأواإلنفاقمجموعمنكحّصةالصحةعلىالكبیراالسرياالنفاقذاتالسكاننسبة
ومجموع)المقسوم(الصحةعلىاألسرياالنفاقھماالنسبةھذهأھمیة وراءذاتالرئیسانالمفھومان

) القاسم(توّفرهعدمالدخل عندأواالستھالكياألسرياإلنفاق
المقسوم

مننوعأيعلىللحصولالخدمةاستخداموقتفيتكبدھایتمنفقاتأيبأنھالصحةعلىاألسرياالنفاق

ذلكفيبما)األجلطویلةالرعایةأوالملطفةأوالتأھیلیةأوالعالجیةأوالوقائیةأوالتعزیزیة(الرعایة

نوعأيمنالصحیة،المنتجاتجمیعوكذلكاألخرىالصیدالنیةوالمستحضراتواللقاحاتاألدویةجمیع

.األسرةأفرادولجمیعالموردینمن
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:اإلحتسابطریقة
حدیثةوسیلة) سنة اللواتي یستخدمن حالیاً 49-15اإلنجاب (سنفيللنساءالمئویةالنسبةھوالمقسوم-

منعوسائلانتشارمجموع(األسرةتنظیمعلىالطلبإجماليھووالقاسم.الحمللمنعاألقلعلىواحدة

أوالمتزوجاتبالنساءالتقدیراتوتتعلّق)األسرةلتنظیمالملباةغیروالحاجة)طریقةأي(الحمل

.المرتبطات
البیاناتمصادر

الحملمنعوسائلبانتشارالخاصةالمسوحاألسریةالمسوحبیاناتمنالمؤشرھذاحسابیتم

اإلنجابیةوالصحةبالخصوبةالخاصةوالمسوحوالصحیةالدیموغرافیةاالستقصائیةوالدراسات

خدماتذلكفيبماواإلنجابیة،الجنسیةالصحةرعایةخدماتعلىالجمیعحصولضمان:7-3الغایة 
الوطنیة،والبرامجاالستراتیجیاتفياإلنجابیةالصحةوإدماجبشأنھا،والتثقیفاألسرةتنظیمومعلومات

2030عامبحلول
امرأة في تلك 1000سنة ) لكل 19-15سنة و14-10: معدل الوالدات لدى المراھقات (2-7-3المؤشر 

الفئة العمریة
التعریف

سنة لكل )19-15(سنة او ) 14-10ن (بیأعمارھنتتراوحاللواتياإلناثلدىللوالداتالسنويالعدد-

.ى في الفئة العمریة المعنیةثان1000

:المفاھیم
إلىأیضاویشار.الخاصةالعمریةالفئةفياإلناثبیناإلنجابخطرالمراھقاتلدىالوالداتمعدلیمثل

الخصوبةكمعدلسنة19و15بینأعمارھنتتراوحاللواتيالنساءبینالمراھقاتلدىالوالداتمعدل

.سنة19و15بینأعمارھنتتراوحاللواتيللنساءالعمرحسب
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:اإلحتسابطریقة
تتراوحالالتيللنساءاألحیاءالموالیدعددھوالمقسوم.كنسبةالمراھقاتلدىالوالداتمعدلاحتسابیتم

تتراوحاللواتيالنساءقبلمنلإلنجابالعرضةنسبةتقدیرھووالقاسمسنة،19و15بینأعمارھن

المقسومحسابسنة یتم14-10العمریةللفئةبالنسبةنفسھاھياالحتسابعملیة.سنة19و15أعمارھن

.والتعداداتوالمسوحالمدنيالسجللبیاناتمختلفبشكلوالقاسم
البیاناتمصادر
االفتقارعندبدیلةمصادراألسریةوالمسوحالتعداداتوتشّكلالمفضلالبیاناتمصدرھوالمدنيالسجل

.موثوقمدنيسجلإلى

الحصولوإمكانیةالمالیةالمخاطرمنالحمایةذلكفيبماالشاملة،الصحیةالتغطیةتحقیق:8-3الغایة 
األساسیةواللقاحاتاألدویةعلىالجمیعحصولوإمكانیةالجیدة،األساسیةالصحیةالرعایةخدماتعلى

التكلفةوالمیسورةوالفعالةوالجّیدةالمأمونة
كحصةمحسوبةالصحةعلىكبیرةنفقاتالمعیشیةأسرھمتصرفالذینالسكان:نسبة2-8-3المؤشر 

دخلھاأوالمعیشیةاألسرإنفاقمجموعمن
:التعریف

الدخلأواإلنفاقمجموعمنكحّصةالصحةعلىكبیرةنفقاتالمعیشیةأسرھمتصرفالذینالسكاننسبة

.األسري
:المفاھیم

 ."األسريالدخلأواإلنفاقمجموعمنكحّصةالصحةعلىالكبیراالسرياالنفاقذاتالسكاننسبة
ومجموع)المقسوم(الصحةعلىاألسرياالنفاقھماالنسبةھذهأھمیة وراءذاتالرئیسانالمفھومان

) القاسم(توّفرهعدمالدخل عندأواالستھالكياألسرياإلنفاق
المقسوم

مننوعأيعلىللحصولالخدمةاستخداموقتفيتكبدھایتمنفقاتأيبأنھالصحةعلىاألسرياالنفاق

ذلكفيبما)األجلطویلةالرعایةأوالملطفةأوالتأھیلیةأوالعالجیةأوالوقائیةأوالتعزیزیة(الرعایة

نوعأيمنالصحیة،المنتجاتجمیعوكذلكاألخرىالصیدالنیةوالمستحضراتواللقاحاتاألدویةجمیع

.األسرةأفرادولجمیعالموردینمن
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القاسم

استھالكإن.النقدیةالرعایةتدابیرسواءحدعلىھواألسريوالدخلاألسرياالستھالكعلىاإلنفاقإن

تحددالتيلألسرةاألجلطویلةاالقتصادیةللمواردمقیاسوھوالدائم،الدخلدالةھوالمعیشیةاألسرة

.المعیشةمستویات
األسرةتستھلكھاالتي)السلع والخدمات(البنودلجمیعالنقدیةالقیممجموعأنھعلىعامبشكلاالستھالك

الحدمنقریبألنھالمتاحالدخلھوأھمیةاألکثرالدخلمقیاسمرجعیة إنفترةخاللالمحليالحسابفي

.المحاسبة فترةخاللاإلستھالكإلنفاق المعیشیةلألسرةالمتاحاألقصی
.)المستردةالمبالغالمباشرة (صافيالضرائبناقصاالدخلإجماليأنھعلىالمتاحالدخل

:االحتسابطریقة
الدخلأواإلنفاقمجموعمنكحّصةالصحةعلىالكبیراالسرياالنفاقذاتالموزونالسكانعددمتوسط

.األسري
البیاناتمصادر

ومجموعالصحةعلىالمعیشیةاستھالك األسرةإنفاقعنمعلوماتعلىتحتويالتياألسریةالمسوح

االقتصادیة-االجتماعیةالمسوحللمعلوماتالمحتملة األخرىوالمصادرالمعیشیة،األسراستھالكنفقات

.المعیشةمستویاتدراساتأو
الكیمیائیةللموادالتعّرضعنالناجمةواألمراضالوفیاتعددمنكبیربقدر:الحد9-3الغایة 

2030عامبحلولوالتربة،والماءالھواءوتلّوثالخطرة،
المحیطالھواءوتلوثالمعیشیةاألسرإلىالمنسوبةالوفیاتمعدل:1-9-3المؤشر 
:التعریف

المحیطالھواءوتلّوثالمعیشیةاألسرداخلللتلّوثالمشتركةاآلثارعنالناجمةالوفیاتالىُیشار

علىالوفیاتعددقسمةعبرالوفیاتمعدالتاحتسابویتمّ .الوفیاتمعدلالوفیات،عدد:كاآلتي

.السكانمجموع
:المفاھیم

الھواءوتلّوث)الخارجيالطلق،الھواء(المحیطالھواءلتلّوثالتعّرضعنالناجمةالوفیاتتقییمتمّ 

الخاصالملوثالوقوداستخدامنتیجة)المنزلداخلأوالداخلي،الھواءتلّوث(المعیشیةاألسرداخل

والسیاراتالمغلقةواألماكنالمصانععنالناجمةاالنبعاثاتعنالمحیطالھواءتلوثوینتج.بالطھي

48

الصغیرةالُجسیماتوُتعتبر.بالصحةمنھاالعدیدُیضرالھواء،ملّوثاتمنمزیجوھيوالشاحنات

وروثوالفحمالخشبالملّوثالوقودویضمّ .اإلنسانصحةعلىتأثیراً األكثرالملّوثاتمنوالدقیقة

.المحاصیلونفایاتالحطبوفحمالحیوانات
:االحتسابطریقة

المرض)الخطرالنسبيأو(خطرارتفاعحولأّوالً المعلوماتجمعخاللمنالمنسوبةالوفیاتاحتسابیتمّ 

التيللُجسیماتالسنويالتركیزمتوّسط(السكانتعّرضبمدىتتعلّقومعلوماتالتعرض،عنالناجم

) .بالطھيالخاصالملّوثالوقودعلىأساساتعتمدالتيالسكانیةالنسبةالسكان،لھایتعّرض

البیاناتمصادر
التركیزمتوسطاسُتخدموقدالمغلقة األماكنداخلالھواءلتلّوثالتعرضكمؤشر2-1-7المؤشراعتمادتمّ 

ومن البیانات .المحیطالھواءلتلّوثالتعرضكمؤشرum 2.5عنقطرھایقلّ التيللُجسیماتالسنوي

.الصحیة

الكیمیائیةللموادالتعّرضعنالناجمةواألمراضالوفیاتعددمنكبیربقدرالحد:9-3الغایة
2030عامبحلولوالتربة،والماءالھواءوتلّوثالخطرة،
غیرالصحيالصرفوخدماتالمأمونة،غیرالمیاهإلىالمنسوبالوفیاتمعدل: 2-9-3المؤشر 
وخدماتالمیاهتوفیرفيمأمونةغیرلخدماتالتعرض(الصحیةالمرافقإلىواالفتقارالمأمونة
)للجمیعالصحیةوالنظافةالصحيالصرف
:التعریف

إلىواالفتقارالمأمونةغیرالصرف الصحيوخدماتالمأمونة،غیرالمیاهإلىالمنسوبالوفیاتعددھو

والنظافةالصحيالصرفالمیاه وخدماتتوفیرفيمأمونةغیرلخدماتالتعّرض(الصحّیةالمرافق

100000في ومضروبالسكانعددعلىمقسومواحدة،سنةخالل)للجمیعالصحیة

:المفاھیم
الصحیةالنظافةوانعدامالصحيالصرفخدماتوسوءالمأمونةغیرالمیاهإلىالمنسوبةالوفیات

لكلللجمیع،الصحیةوالنظافةالصحيوالصرفالمیاهلتوفیرالكافیةغیرالخدماتعلىوالمرتكزة

البروتینطاقةونقصالمعویةالدیدانوالتھابات  االسھالھيالمشمولةاألمراضإنّ :شخص100000
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القاسم

استھالكإن.النقدیةالرعایةتدابیرسواءحدعلىھواألسريوالدخلاألسرياالستھالكعلىاإلنفاقإن

تحددالتيلألسرةاألجلطویلةاالقتصادیةللمواردمقیاسوھوالدائم،الدخلدالةھوالمعیشیةاألسرة

.المعیشةمستویات
األسرةتستھلكھاالتي)السلع والخدمات(البنودلجمیعالنقدیةالقیممجموعأنھعلىعامبشكلاالستھالك

الحدمنقریبألنھالمتاحالدخلھوأھمیةاألکثرالدخلمقیاسمرجعیة إنفترةخاللالمحليالحسابفي

.المحاسبة فترةخاللاإلستھالكإلنفاق المعیشیةلألسرةالمتاحاألقصی
.)المستردةالمبالغالمباشرة (صافيالضرائبناقصاالدخلإجماليأنھعلىالمتاحالدخل

:االحتسابطریقة
الدخلأواإلنفاقمجموعمنكحّصةالصحةعلىالكبیراالسرياالنفاقذاتالموزونالسكانعددمتوسط

.األسري
البیاناتمصادر

ومجموعالصحةعلىالمعیشیةاستھالك األسرةإنفاقعنمعلوماتعلىتحتويالتياألسریةالمسوح

االقتصادیة-االجتماعیةالمسوحللمعلوماتالمحتملة األخرىوالمصادرالمعیشیة،األسراستھالكنفقات

.المعیشةمستویاتدراساتأو
الكیمیائیةللموادالتعّرضعنالناجمةواألمراضالوفیاتعددمنكبیربقدر:الحد9-3الغایة 

2030عامبحلولوالتربة،والماءالھواءوتلّوثالخطرة،
المحیطالھواءوتلوثالمعیشیةاألسرإلىالمنسوبةالوفیاتمعدل:1-9-3المؤشر 
:التعریف

المحیطالھواءوتلّوثالمعیشیةاألسرداخلللتلّوثالمشتركةاآلثارعنالناجمةالوفیاتالىُیشار

علىالوفیاتعددقسمةعبرالوفیاتمعدالتاحتسابویتمّ .الوفیاتمعدلالوفیات،عدد:كاآلتي

.السكانمجموع
:المفاھیم

الھواءوتلّوث)الخارجيالطلق،الھواء(المحیطالھواءلتلّوثالتعّرضعنالناجمةالوفیاتتقییمتمّ 

الخاصالملوثالوقوداستخدامنتیجة)المنزلداخلأوالداخلي،الھواءتلّوث(المعیشیةاألسرداخل

والسیاراتالمغلقةواألماكنالمصانععنالناجمةاالنبعاثاتعنالمحیطالھواءتلوثوینتج.بالطھي

48

الصغیرةالُجسیماتوُتعتبر.بالصحةمنھاالعدیدُیضرالھواء،ملّوثاتمنمزیجوھيوالشاحنات

وروثوالفحمالخشبالملّوثالوقودویضمّ .اإلنسانصحةعلىتأثیراً األكثرالملّوثاتمنوالدقیقة

.المحاصیلونفایاتالحطبوفحمالحیوانات
:االحتسابطریقة

المرض)الخطرالنسبيأو(خطرارتفاعحولأّوالً المعلوماتجمعخاللمنالمنسوبةالوفیاتاحتسابیتمّ 

التيللُجسیماتالسنويالتركیزمتوّسط(السكانتعّرضبمدىتتعلّقومعلوماتالتعرض،عنالناجم

) .بالطھيالخاصالملّوثالوقودعلىأساساتعتمدالتيالسكانیةالنسبةالسكان،لھایتعّرض

البیاناتمصادر
التركیزمتوسطاسُتخدموقدالمغلقة األماكنداخلالھواءلتلّوثالتعرضكمؤشر2-1-7المؤشراعتمادتمّ 

ومن البیانات .المحیطالھواءلتلّوثالتعرضكمؤشرum 2.5عنقطرھایقلّ التيللُجسیماتالسنوي

.الصحیة

الكیمیائیةللموادالتعّرضعنالناجمةواألمراضالوفیاتعددمنكبیربقدرالحد:9-3الغایة
2030عامبحلولوالتربة،والماءالھواءوتلّوثالخطرة،
غیرالصحيالصرفوخدماتالمأمونة،غیرالمیاهإلىالمنسوبالوفیاتمعدل: 2-9-3المؤشر 
وخدماتالمیاهتوفیرفيمأمونةغیرلخدماتالتعرض(الصحیةالمرافقإلىواالفتقارالمأمونة
)للجمیعالصحیةوالنظافةالصحيالصرف
:التعریف

إلىواالفتقارالمأمونةغیرالصرف الصحيوخدماتالمأمونة،غیرالمیاهإلىالمنسوبالوفیاتعددھو

والنظافةالصحيالصرفالمیاه وخدماتتوفیرفيمأمونةغیرلخدماتالتعّرض(الصحّیةالمرافق

100000في ومضروبالسكانعددعلىمقسومواحدة،سنةخالل)للجمیعالصحیة

:المفاھیم
الصحیةالنظافةوانعدامالصحيالصرفخدماتوسوءالمأمونةغیرالمیاهإلىالمنسوبةالوفیات

لكلللجمیع،الصحیةوالنظافةالصحيوالصرفالمیاهلتوفیرالكافیةغیرالخدماتعلىوالمرتكزة

البروتینطاقةونقصالمعویةالدیدانوالتھابات  االسھالھيالمشمولةاألمراضإنّ :شخص100000

49

الدليل الوطني للبيانات الوصفية ألهداف التنمية المستدامة

49قسم إحصاءات التنمية البشرية - الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق



البیاناتمصادر
بیاناتُتستخدمكما.مباشرةً األخرىالبیاناتقواعدومنالبلدمنالبیاناتتجمیعاألولىالدرجةفيیتمّ 

متینةتقدیراتعلىللحصولالبیاناتزیادةبھدفالبیاناتواعدقمختلفمنتكمیلیة

الخطرة،الكیمیائیةللموادالتعّرضعنالناجمةواألمراضالوفیاتعددمنكبیربقدر:الحد9-3الغایة 
2030عامبحلولوالتربة،والماءالھواءوتلّوث

المتعمدغیرالتسممإلىالمنسوبالوفیاتمعدل: 3-9-3المؤشر 
:التعریف

سنةخاللالعرضيالتسمیمعنالناجمةالوفیاتعددھوالمتعّمدغیرالتسّممإلىالمنسوبةالوفیاتمعدلإنّ 

100000في ومضروباالسكان،عددعلىمقسوماواحدة،
:المفاھیم

واحدةسنةخاللالبلدفيالعرضيالتسمیمعنالناجمةالوفیاتمعدل

.:االحتسابطریقة
.البلدانتقّدمھاالتيالبیاناتنوععلىالوفاةأسبابتحلیلفيالمستعملةالطرقوتعتمد

بمنظمةالخاّصةالوفیاتبیاناتقاعدةالىاألعضاءالدولُتقّدمھالذيالمدنیةاألحوالسجلواسُتخدم

سببتقدیراتاحتسابفیتمّ العالیة،الجودةذاتالوفیاتتسجیلبیاناتالىتفتقدالتيالبلدانفيأّما

األسریةالمسوحفیھابماأخرى،بیاناتالىاالستنادخاللمنالوفاة

البیاناتمصادر
والمرافقالصحيالصرفوخدماتالمیاهتوفیرحولبیانات)أ(للتقدیرالبیاناتمدخالتتتضّمن

للبیاناتاألفضلالمصدرفیھایكونالوفاة،سببحولبیانات)ب(ووممارساتھا،للجمیعالصحیة

األخرىالمحتملةالبیاناتمصادروتضمّ .الوفاةلسببطبیةوشھادةكاملةتغطیةمعالوفاةتسجیلنظم

.األسریةالمسوحمن 

األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان:3الھدف
جمیعفيالتبغمكافحةبشأناإلطاریةالعالمیةالصحةمنظمةاتفاقیةتنفیذتعزیز: )أ-(3الغایة

االقتضاءحسبالبلدان،
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تبلغالذیناألشخاصلدىحالیاالتبغالستعمالالسنالموحداالنتشارمعدل:1–(أ)-3المؤشر
فأكثرسنة15أعمارھم
:التعریف

منمنتجأيّ حالیایستعملونوالذینفأكثرسنة11أعمارھمتبلغالذینالسكاننسبةالىالمؤشریرمز

.یوميغیرأویوميبشكل)مدخنغیرأومدخناأكان(التبغمنتجات

المفاھیم
.المدخنغیرالتبغأو/والمدخنةالتدخینمنتجاتالتبغاستخدامیشمل
والغلیونوالبیديالشیروتوسیجاروالسیجارالصغیرةوالسجائرالسجائر"المدخنالتبغمنتجات"وتضمّ 

الذيالتبغأنواعمنوغیرھاالكریتیكسأوالقرنفلوسجائریدوّیا،ً الملفوفةوالسجائر)النرجیلة(والشیشة

.التدخینعبرُیستھلك
التبغوأقراصالجافوالسعوطالقشديوالسعوطالرطبالسعوطفتضمّ الُمدخنغیرالتبغمنتجاتأّما

:االحتسابطریقة
لترتیباالفتراضیةالحدینذاتالعكسياالنحدارنظریةعلىمبنيإحصائينموذجعلىاالعتمادیتمّ 

.منفصلبشكلوالنساءللرجالبلد،لكلّ الحاليالتبغتدخینانتشار
البیاناتمصادر

سنةمنذأُجریتوطنیةسكانیةمسوحمنعلیھاالحصولتمّ التيوالجنسالعمرحسباالنتشارمعدالتإنّ 

1990:
.الوطنیةالصحیةالسلطةمنرسمّیابھامعترف-1
عشوائيبشكلاختیارھاوتمّ عاّمة السكانتمّثلالمشتركینمنلمجموعة-2

.الیوميالتدخینأوالحاليالتبغوتدخین
األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان:3الھدف
التيالمعدیةوغیرالمعدیةلألمراضواألدویةاللقاحاتمجالفيوالتطویرالبحثدعم:ب-3الغایة

األساسیةواللقاحاتاألدویةعلىالحصولإمكانیةوتوفیراألول،المقامفيالنامیةالبلدانلھاتتعرض
الملكیةحقوقمنبالتجارةالمتصلةبالجوانبالمتعلقاالتفاقبشأنالدوحةإلعالنوفقامعقولة،بأسعار
فيالواردةاألحكاممنبالكاملاالستفادةفيالنامیةالبلدانحقیؤكدالذيالعامة،وبالصحةالفكریة
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البیاناتمصادر
بیاناتُتستخدمكما.مباشرةً األخرىالبیاناتقواعدومنالبلدمنالبیاناتتجمیعاألولىالدرجةفيیتمّ 

متینةتقدیراتعلىللحصولالبیاناتزیادةبھدفالبیاناتواعدقمختلفمنتكمیلیة

الخطرة،الكیمیائیةللموادالتعّرضعنالناجمةواألمراضالوفیاتعددمنكبیربقدر:الحد9-3الغایة 
2030عامبحلولوالتربة،والماءالھواءوتلّوث

المتعمدغیرالتسممإلىالمنسوبالوفیاتمعدل: 3-9-3المؤشر 
:التعریف

سنةخاللالعرضيالتسمیمعنالناجمةالوفیاتعددھوالمتعّمدغیرالتسّممإلىالمنسوبةالوفیاتمعدلإنّ 

100000في ومضروباالسكان،عددعلىمقسوماواحدة،
:المفاھیم

واحدةسنةخاللالبلدفيالعرضيالتسمیمعنالناجمةالوفیاتمعدل

.:االحتسابطریقة
.البلدانتقّدمھاالتيالبیاناتنوععلىالوفاةأسبابتحلیلفيالمستعملةالطرقوتعتمد

بمنظمةالخاّصةالوفیاتبیاناتقاعدةالىاألعضاءالدولُتقّدمھالذيالمدنیةاألحوالسجلواسُتخدم

سببتقدیراتاحتسابفیتمّ العالیة،الجودةذاتالوفیاتتسجیلبیاناتالىتفتقدالتيالبلدانفيأّما

األسریةالمسوحفیھابماأخرى،بیاناتالىاالستنادخاللمنالوفاة

البیاناتمصادر
والمرافقالصحيالصرفوخدماتالمیاهتوفیرحولبیانات)أ(للتقدیرالبیاناتمدخالتتتضّمن

للبیاناتاألفضلالمصدرفیھایكونالوفاة،سببحولبیانات)ب(ووممارساتھا،للجمیعالصحیة

األخرىالمحتملةالبیاناتمصادروتضمّ .الوفاةلسببطبیةوشھادةكاملةتغطیةمعالوفاةتسجیلنظم

.األسریةالمسوحمن 

األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان:3الھدف
جمیعفيالتبغمكافحةبشأناإلطاریةالعالمیةالصحةمنظمةاتفاقیةتنفیذتعزیز: )أ-(3الغایة

االقتضاءحسبالبلدان،

50

تبلغالذیناألشخاصلدىحالیاالتبغالستعمالالسنالموحداالنتشارمعدل:1–(أ)-3المؤشر
فأكثرسنة15أعمارھم
:التعریف

منمنتجأيّ حالیایستعملونوالذینفأكثرسنة11أعمارھمتبلغالذینالسكاننسبةالىالمؤشریرمز

.یوميغیرأویوميبشكل)مدخنغیرأومدخناأكان(التبغمنتجات

المفاھیم
.المدخنغیرالتبغأو/والمدخنةالتدخینمنتجاتالتبغاستخدامیشمل
والغلیونوالبیديالشیروتوسیجاروالسیجارالصغیرةوالسجائرالسجائر"المدخنالتبغمنتجات"وتضمّ 

الذيالتبغأنواعمنوغیرھاالكریتیكسأوالقرنفلوسجائریدوّیا،ً الملفوفةوالسجائر)النرجیلة(والشیشة

.التدخینعبرُیستھلك
التبغوأقراصالجافوالسعوطالقشديوالسعوطالرطبالسعوطفتضمّ الُمدخنغیرالتبغمنتجاتأّما

:االحتسابطریقة
لترتیباالفتراضیةالحدینذاتالعكسياالنحدارنظریةعلىمبنيإحصائينموذجعلىاالعتمادیتمّ 

.منفصلبشكلوالنساءللرجالبلد،لكلّ الحاليالتبغتدخینانتشار
البیاناتمصادر

سنةمنذأُجریتوطنیةسكانیةمسوحمنعلیھاالحصولتمّ التيوالجنسالعمرحسباالنتشارمعدالتإنّ 

1990:
.الوطنیةالصحیةالسلطةمنرسمّیابھامعترف-1
عشوائيبشكلاختیارھاوتمّ عاّمة السكانتمّثلالمشتركینمنلمجموعة-2

.الیوميالتدخینأوالحاليالتبغوتدخین
األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان:3الھدف
التيالمعدیةوغیرالمعدیةلألمراضواألدویةاللقاحاتمجالفيوالتطویرالبحثدعم:ب-3الغایة

األساسیةواللقاحاتاألدویةعلىالحصولإمكانیةوتوفیراألول،المقامفيالنامیةالبلدانلھاتتعرض
الملكیةحقوقمنبالتجارةالمتصلةبالجوانبالمتعلقاالتفاقبشأنالدوحةإلعالنوفقامعقولة،بأسعار
فيالواردةاألحكاممنبالكاملاالستفادةفيالنامیةالبلدانحقیؤكدالذيالعامة،وبالصحةالفكریة
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الالزمةالمرونةبأوجھالمتعلقةالفكریةالملكیةحقوقمنبالتجارةالمتصلةالجوانببشأناالتفاق
األدویةعلىالجمیعحصولإمكانیةأجلمنالعملسیماوالالعامة،الصحةلحمایة
األساسیةالصحیةالقطاعاتإلىالمقدمةالرسمیةاإلنمائیةالمساعدةصافيمجموع:2-ب-3المؤشر
الطبیةوالبحوث

:التعریف
الطبیةللبحوثالمانحةالجھاتتقدمھاالتيالرسمیةاإلنمائیةالمساعدةلمجموعاإلجمالیةالمدفوعات

.األساسیةالصحیةوالقطاعات
:المفاھیم

المدرجةواألقالیمللبلدانالتدفقات"كاآلتيالرسمیةاإلنمائیةالمساعدةمفھوماإلنمائیةالمساعدةلجنةتحّدد

المتعددةوللمؤسساتجھةمنالرسمیةاإلنمائیةالمساعدةمنللمستفیدیناإلنمائیةالمساعدةلجنةقائمةعلى

والتيأخرىجھةمناألطراف

التنفیذیةوكاالتھاأوالوالیةوحكوماتالمحلیةالحكوماتفیھابماالرسمیةالوكاالتتؤمّنھا-1

لكلّ انّ كماالنامیة،البلدانورفاهاالقتصادیةالتنمیةتعزیزالىأساسيبشكلمعاملةكلّ إدارةھدف-2

% 10خصمبمعدلُتحسب%25عنتقلّ البنسبةالمنحةعنصرمعھاوتحملتساھليطابعمعاملة   
:االحتسابطریقة

الطبیةللبحوثالمخّصصةالنامیةالدولالىالمانحةالجھاتمنالرسمیةاإلنمائیةالمساعدةتدفقاتمجموع

.األساسیةالصحیةوالقطاعات
البیاناتمصادر

البیاناتبتجمیعاإلقتصاديالمیدانفيوالتنمیةالتعاونومنظمةاإلنمائیةالمساعدةلجنةمنكلّ بدأت

. الرسمیةالمواردبتدفقاتالمتعلّقة

األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان:3الھدف
القطاعھذافيعاملةقوىوتوظیفالصحة،قطاعتمویلفيكبیرةزیادةتحقیق:ج-3الغایة

الصغیرةالجزریةوالدولنمواالبلدانأقلفيوبخاصةالنامیة،البلدانفيواستبقائھاوتدریبھاوتطویرھا
النامیة
وتوزیعھمالصحییناألخصائیینكثافةمعدل:1-ج-3المؤشر
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:التعریف
نسمة1000لكلّ العامالطبوممارسياألخصائییناألطباءذلكفيبمااألطباء،عددتشمل:األطباءكثافة

1000لكلّ والقبالةالتمریضمجالفيالعاملینعددتشمل:والقبالةالتمریضمجالفيالعاملینكثافة
.نسمة
األسنانأطباءومساعديالفنیینوالخبراءاألسنان،أطباءعددتشمل :األسنانطبفيالعاملینكثافة

والعاملین

نسمة1000لكلّ الطببھذاالمرتبطةالمھنفي

المھنفيوالعاملینالصیادلةومساعديالفنیینوالخبراءالصیادلة،عددتشمل:الصیدلةفيالعاملینكثافة

.نسمة1000لكلّ بھاالمرتبطة
:االحتسابطریقة
مجالفيالعاملینوكثافةاألطباءكثافة:قیاسینباستخدامتقلیدينحوعلىالمؤّشراحتساب ھذاجرىلطالما

.التولیدوخدماتالتمریض
   10000×عدد االطباءمعدل االطباء/ سكان = 
عدد السكان                           

                                  10000×   عدد اطباء االسنانمعدل طبیب اسنان /سكان = 
عدد السكان          

وكذلك الحال بالنسبة لمعدل الصیادلة وبقیة المالكات الطبیة 

البیاناتمصادر
والتوظیفالعاّمةالنفقاتحولالتقاریرذلكفيبما(الروتینیةاإلداریةالمعلوماتنظممنالبیاناتجمعیتمّ 

العمالةومسوحالعاملةوالقوىالسكانوإحصاء)والترخیصوالتسجیلالمھنيالتدریبالىإضافةواألجور

.الصحیةالتسھیالتوتقییم
األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان:۳الھدف
منوالحدالمبكراإلنذارمجالفيالنامیة،البلدانسیماوالالبلدان،جمیعقدراتتعزیز:د-۳الغایة

والعالمیةالوطنیةالصحیةالمخاطروإدارةالمخاطر
الصحیةالطوارئحاالتلمواجھةوالجاھزیةالدولیة،الصحیةاللوائحتنفیذعلىالقدرة:۱-د-۳المؤّشر
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الالزمةالمرونةبأوجھالمتعلقةالفكریةالملكیةحقوقمنبالتجارةالمتصلةالجوانببشأناالتفاق
األدویةعلىالجمیعحصولإمكانیةأجلمنالعملسیماوالالعامة،الصحةلحمایة
األساسیةالصحیةالقطاعاتإلىالمقدمةالرسمیةاإلنمائیةالمساعدةصافيمجموع:2-ب-3المؤشر
الطبیةوالبحوث

:التعریف
الطبیةللبحوثالمانحةالجھاتتقدمھاالتيالرسمیةاإلنمائیةالمساعدةلمجموعاإلجمالیةالمدفوعات

.األساسیةالصحیةوالقطاعات
:المفاھیم

المدرجةواألقالیمللبلدانالتدفقات"كاآلتيالرسمیةاإلنمائیةالمساعدةمفھوماإلنمائیةالمساعدةلجنةتحّدد

المتعددةوللمؤسساتجھةمنالرسمیةاإلنمائیةالمساعدةمنللمستفیدیناإلنمائیةالمساعدةلجنةقائمةعلى

والتيأخرىجھةمناألطراف

التنفیذیةوكاالتھاأوالوالیةوحكوماتالمحلیةالحكوماتفیھابماالرسمیةالوكاالتتؤمّنھا-1

لكلّ انّ كماالنامیة،البلدانورفاهاالقتصادیةالتنمیةتعزیزالىأساسيبشكلمعاملةكلّ إدارةھدف-2

% 10خصمبمعدلُتحسب%25عنتقلّ البنسبةالمنحةعنصرمعھاوتحملتساھليطابعمعاملة   
:االحتسابطریقة

الطبیةللبحوثالمخّصصةالنامیةالدولالىالمانحةالجھاتمنالرسمیةاإلنمائیةالمساعدةتدفقاتمجموع

.األساسیةالصحیةوالقطاعات
البیاناتمصادر

البیاناتبتجمیعاإلقتصاديالمیدانفيوالتنمیةالتعاونومنظمةاإلنمائیةالمساعدةلجنةمنكلّ بدأت

. الرسمیةالمواردبتدفقاتالمتعلّقة

األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان:3الھدف
القطاعھذافيعاملةقوىوتوظیفالصحة،قطاعتمویلفيكبیرةزیادةتحقیق:ج-3الغایة

الصغیرةالجزریةوالدولنمواالبلدانأقلفيوبخاصةالنامیة،البلدانفيواستبقائھاوتدریبھاوتطویرھا
النامیة
وتوزیعھمالصحییناألخصائیینكثافةمعدل:1-ج-3المؤشر
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:التعریف
نسمة1000لكلّ العامالطبوممارسياألخصائییناألطباءذلكفيبمااألطباء،عددتشمل:األطباءكثافة

1000لكلّ والقبالةالتمریضمجالفيالعاملینعددتشمل:والقبالةالتمریضمجالفيالعاملینكثافة
.نسمة
األسنانأطباءومساعديالفنیینوالخبراءاألسنان،أطباءعددتشمل :األسنانطبفيالعاملینكثافة

والعاملین

نسمة1000لكلّ الطببھذاالمرتبطةالمھنفي

المھنفيوالعاملینالصیادلةومساعديالفنیینوالخبراءالصیادلة،عددتشمل:الصیدلةفيالعاملینكثافة

.نسمة1000لكلّ بھاالمرتبطة
:االحتسابطریقة
مجالفيالعاملینوكثافةاألطباءكثافة:قیاسینباستخدامتقلیدينحوعلىالمؤّشراحتساب ھذاجرىلطالما

.التولیدوخدماتالتمریض
   10000×عدد االطباءمعدل االطباء/ سكان = 
عدد السكان                           

                                  10000×   عدد اطباء االسنانمعدل طبیب اسنان /سكان = 
عدد السكان          

وكذلك الحال بالنسبة لمعدل الصیادلة وبقیة المالكات الطبیة 

البیاناتمصادر
والتوظیفالعاّمةالنفقاتحولالتقاریرذلكفيبما(الروتینیةاإلداریةالمعلوماتنظممنالبیاناتجمعیتمّ 

العمالةومسوحالعاملةوالقوىالسكانوإحصاء)والترخیصوالتسجیلالمھنيالتدریبالىإضافةواألجور

.الصحیةالتسھیالتوتقییم
األعمارجمیعفيوبالرفاھیةصحیةعیشبأنماطالجمیعتمّتعضمان:۳الھدف
منوالحدالمبكراإلنذارمجالفيالنامیة،البلدانسیماوالالبلدان،جمیعقدراتتعزیز:د-۳الغایة

والعالمیةالوطنیةالصحیةالمخاطروإدارةالمخاطر
الصحیةالطوارئحاالتلمواجھةوالجاھزیةالدولیة،الصحیةاللوائحتنفیذعلىالقدرة:۱-د-۳المؤّشر
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:التعریف
التالیةھيالقدراتوھذهالزمنمنمعّینةمرحلةفيبلوغھاتمّ أساسیةقدرة13لصفاتالمئویةالنسبة(

المراقبة -3الوطنیةالتنسیقجھازواتصاالتالتنسیق-2الوطنيوالتمویلوالسیاسةالتشریع-1

البشریةالموارد-7المخاطرة أوجھعناإلبالغ-6الجھوزیة  -5االستجابة-4

الغذائیةالسالمة-11   الحیوانیةالظواھر-10نقاط الدخول -9المختبر-8

.اإلشعاع النوويطوارئ-13كیمیائیة الظواھر-12
:المفاھیم
.محّددمؤّشرإنجازأوأداءمستوىتعكسمحّددةخصائصأوعناصرمجموعةمنواحدةھي:الصفات

.أراضیھاجمیععلىتنفیذھااألطرافالدولمنُیطلبالتيالعاّمةللصحةاألساسیةالقدرة:األساسیةالقدرة
تغییراً لیكشفالزمنمرورمع)مباشرةغیرأومباشرةبطریقة(مراراً قیاسھُیمكنالذيالمتغّیر:الموّشر

.كّميأونوعيیكونقد.النظامفيما
ویتطلّب ."القدرةمستوى"بًیسّمىماأوالنضجمنمعّینمستوىصفةلكلّ ُخّصص:القدرةمستویات

.موقعھاعلىتحافظأناألدنىالمستویاتفيالصفاتكلّ منالمحّددالقدرةمستوىبلوغ
:االحتسابطریقة

والمستوى1المستوىأسئلةعددمجموع(/)2والمستوى1المستوىأسئلةعلى"نعم"باإلجاباتعدد(

) .أساسّیةقدرةلكلّ 2
البیاناتمصادر

الرئیسالمخبرمسح

:الثالثلھدفالمفاھیم الوطنیة ل

معدل نقص الوزن عند اإلناث والذكور:
نسبة األطفال دون سن الخامسة الذین یقل وزنھم عن إنحرافین معیاریین عن وسیط المجتمع 

تم –المرجعي وفقا لمعاییر منظمة الصحة العالمیة/ المركز الوطني لإلحصاءات الصحیة األمریكیة 
.االجتماعي احتسابھ حسب النوع 
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الصحة اإلنجابیة:
الحاصالت على الرعایة الصحیة أثناء فترة الحمل من قبل )سنة49-15نسبة النساء بعمر (

أشخاص متخصصین ویقصد بالمتخصصین األطباء والممرضات أو القابلة المأذونة وال یقصد بھ 
القابلة التقلیدیة (سواء أكانت متمرسة أم ال).

انتشار مرض نقص المناعة البشریة :
حسب )HIVالمناعة البشریة (المصابین بمرض نقص ) سنة 29-15نسبة األشخاص بعمر (

الجنس والعمر.
ھو نسبة األطفال دون سن الخامسة الذین یقل وزنھم بمقدار درجتین عن انتشار نقص الوزن: -

لمنظمة الصحة العالمیة المتعلق باألشخاص.NCHSالمعدل الطبیعي حسب نظام الـ 
شھر) الذین تم تسجیل والداتھم.59-0نسبة األطفال بعمر (تسجیل الوالدات: -
شھر) الذین قضو اللیلة السابقة تحت الناموسیة 59-0نسبة األطفال بعمر (استعمال الناموسیات: -

( لم یتم تضمین ھذا ×(غطاء ضد الحشرات). (فقط بالنسبة للمناطق المھددة بخطر المالریا) 
).MICS 2006 , MICS 2011المؤشر في 

المھددة بخطر شھر) المصابین بالحمى (في المناطق59–0نسبة األطفال بعمر (عالج المالریا:-
( لم یتم تضمین ھذا المؤشر في ×المالریا) في األسبوعین الماضیین والذین تلقوا عالجات المالریا

MICS 2006 , MICS 2011.(

نسبة الوفیات لألطفال دون سن الخامسة:
احتمالیة الوفاة بعمر الخامسة.

نسبة وفیاة الرضع:
احتمالیة الوفاة بعمر السنة.

الوالدة بحضور متخصص:
وكانت الوالدة المسح ) اللواتي ولدن خالل السنتین اللتین سبقتسنة49–15عدد النساء بعمر (

شخص مؤھل طبیاً.تحت اشراف 

الحاجة الملباة لتنظیم األسرة:
عدد المتزوجات اللواتي یستعملن موانع الحمل.
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:التعریف
التالیةھيالقدراتوھذهالزمنمنمعّینةمرحلةفيبلوغھاتمّ أساسیةقدرة13لصفاتالمئویةالنسبة(

المراقبة -3الوطنیةالتنسیقجھازواتصاالتالتنسیق-2الوطنيوالتمویلوالسیاسةالتشریع-1

البشریةالموارد-7المخاطرة أوجھعناإلبالغ-6الجھوزیة  -5االستجابة-4

الغذائیةالسالمة-11   الحیوانیةالظواھر-10نقاط الدخول -9المختبر-8

.اإلشعاع النوويطوارئ-13كیمیائیة الظواھر-12
:المفاھیم
.محّددمؤّشرإنجازأوأداءمستوىتعكسمحّددةخصائصأوعناصرمجموعةمنواحدةھي:الصفات

.أراضیھاجمیععلىتنفیذھااألطرافالدولمنُیطلبالتيالعاّمةللصحةاألساسیةالقدرة:األساسیةالقدرة
تغییراً لیكشفالزمنمرورمع)مباشرةغیرأومباشرةبطریقة(مراراً قیاسھُیمكنالذيالمتغّیر:الموّشر

.كّميأونوعيیكونقد.النظامفيما
ویتطلّب ."القدرةمستوى"بًیسّمىماأوالنضجمنمعّینمستوىصفةلكلّ ُخّصص:القدرةمستویات

.موقعھاعلىتحافظأناألدنىالمستویاتفيالصفاتكلّ منالمحّددالقدرةمستوىبلوغ
:االحتسابطریقة

والمستوى1المستوىأسئلةعددمجموع(/)2والمستوى1المستوىأسئلةعلى"نعم"باإلجاباتعدد(

) .أساسّیةقدرةلكلّ 2
البیاناتمصادر

الرئیسالمخبرمسح

:الثالثلھدفالمفاھیم الوطنیة ل

معدل نقص الوزن عند اإلناث والذكور:
نسبة األطفال دون سن الخامسة الذین یقل وزنھم عن إنحرافین معیاریین عن وسیط المجتمع 

تم –المرجعي وفقا لمعاییر منظمة الصحة العالمیة/ المركز الوطني لإلحصاءات الصحیة األمریكیة 
.االجتماعي احتسابھ حسب النوع 
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الصحة اإلنجابیة:
الحاصالت على الرعایة الصحیة أثناء فترة الحمل من قبل )سنة49-15نسبة النساء بعمر (

أشخاص متخصصین ویقصد بالمتخصصین األطباء والممرضات أو القابلة المأذونة وال یقصد بھ 
القابلة التقلیدیة (سواء أكانت متمرسة أم ال).

انتشار مرض نقص المناعة البشریة :
حسب )HIVالمناعة البشریة (المصابین بمرض نقص ) سنة 29-15نسبة األشخاص بعمر (

الجنس والعمر.
ھو نسبة األطفال دون سن الخامسة الذین یقل وزنھم بمقدار درجتین عن انتشار نقص الوزن: -

لمنظمة الصحة العالمیة المتعلق باألشخاص.NCHSالمعدل الطبیعي حسب نظام الـ 
شھر) الذین تم تسجیل والداتھم.59-0نسبة األطفال بعمر (تسجیل الوالدات: -
شھر) الذین قضو اللیلة السابقة تحت الناموسیة 59-0نسبة األطفال بعمر (استعمال الناموسیات: -

( لم یتم تضمین ھذا ×(غطاء ضد الحشرات). (فقط بالنسبة للمناطق المھددة بخطر المالریا) 
).MICS 2006 , MICS 2011المؤشر في 

المھددة بخطر شھر) المصابین بالحمى (في المناطق59–0نسبة األطفال بعمر (عالج المالریا:-
( لم یتم تضمین ھذا المؤشر في ×المالریا) في األسبوعین الماضیین والذین تلقوا عالجات المالریا

MICS 2006 , MICS 2011.(

نسبة الوفیات لألطفال دون سن الخامسة:
احتمالیة الوفاة بعمر الخامسة.

نسبة وفیاة الرضع:
احتمالیة الوفاة بعمر السنة.

الوالدة بحضور متخصص:
وكانت الوالدة المسح ) اللواتي ولدن خالل السنتین اللتین سبقتسنة49–15عدد النساء بعمر (

شخص مؤھل طبیاً.تحت اشراف 

الحاجة الملباة لتنظیم األسرة:
عدد المتزوجات اللواتي یستعملن موانع الحمل.
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:FGM/Cختان اإلناث 
) اللواتي سمعن بموضوع ختان اإلناث أو عانین من ھذا األمر سنة49–15عدد النساء بعمر (

ید تم جمعھ ألول وتوزیع النساء حسب آرائھن حول استمرار اجراء ھذه الممارسة.(ھذا المؤشر جد
).MICS 2011مرة في 

غسل الیدین: 
نسبة األسر التي تمتلك مكان خاص بغسل الیدین وقدرتھا أو عدم قدرتھا على توفیر الماء 

).MICS 2011لصابون.(ھذا المؤشر جدید تم جمعھ ألول مرة في وا

انتشار وسائل تنظیم األسرة:
یستخدمن ھن أو أزواجھن وسیلة من وسیلة من سنة) اللواتي 49–15عدد المتزوجات بعمر (

وسائل تنظیم األسرة (سواء كانت الوسیلة تقلیدیة أم حدیثة).
الرعایة ما قبل الوالدة:

ساء اللواتي انجبن موالید أحیاء وكن قد تلقین رعایة ما قبل الوالدة خالل السنتین اللتین سبقتا عدد الن
تنفیذ المسح.

 :متوسط عدد الموالید اإلحیاء للمرأة 

.مجموع عدد الموالید اإلحیاء / مجموع عدد النساء المتزوجات او سبق لھن الزواج
 

 :المومة رعایة ا

) مرات على األقل / مجموع 4النساء الحوامل اللواتي یحصلن على رعایة صحیة إثناء الحمل (
.100×النساء الحوامل 

 

 :الم أثناء الوالدةرعایة ا

.100×عدد الحوامل اللواتي یحصلن على رعایة  إثناء الوالدة / عدد النساء الحوامل 
 

 :الم بعد الوالدة رعایة ا

یوما / عدد النساء الالتي حصلن على 42عدد النساء اللواتي حصلن على رعایة بعد الوالدة لغایة 
.100×الرعایة 

 :اإلصابة بالسرطان لدى النساء

.السكانمننسمة100000لـابینمنبالسرطانالمصابینالنساءعددھي

56

 

 :األطفال الذین بلغوا سنة واحدة من العمر الملقحین ضد الحصبة
.100عدد عملیات التلقیح او الجرعات /عدد االطفال  مضروبا في 

 

األمراض المزمنة :
یأي التقل فترةاالصابة السكرداء تعرف بأنھا اإلمراض طویلة األمد مثل مشاكل القلب وضغط الدم و

الخ....أشھر 6بھا عن 

العجز (العــــوق) :
ھو الضعف أو النقص الجسدي أو العقلي مثل بتر األیدي أو األرجل والشلل النصفي أو العاھة 

ة العقلیة .الجسدیة أو اإلعاق

:مركزصحي حكومي 
.ھي المراكز أو المؤسسات التابعة لوزارة الصحة والتي تقدم خدمات الرعایة الصحیة للمواطنین

طرق اإلحتساب الوطنیة لمؤشرات الھدف الثالث

𝐞𝐞𝐱𝐱= العمر المتوقع عند الوالدة  = 𝑻𝑻𝒙𝒙
𝑳𝑳𝒙𝒙

حیث :
Tx: مجموع مدة حیاة الفوج: مجموع السنوات التي ستعاش بعد العمرx إلىx+n.
Lx       :التي من دالة البقاء: عدد األشخاص الذین یعیشون لغایة بدایة كل فئة عمریة من مجموع الوالدات

). 100000المفترض أن یكون (

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏نسبة الجنس =  × عدد الذكور
عدد االناث

 

𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆     معدل الخصوبة العام    =  = 𝐁𝐁
𝐆𝐆

× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
حیث:

B :ھو عدد الموالید الكلي خالل سنة معینة.
F :ھو عدد النساء الكلي في سن اإلنجاب في منتصف السنة.

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇   =الخصوبة الكلیةمعدل = 5 ×� Bi
Fi

7

𝑛𝑛=1
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 :األطفال الذین بلغوا سنة واحدة من العمر الملقحین ضد الحصبة
.100عدد عملیات التلقیح او الجرعات /عدد االطفال  مضروبا في 

 

األمراض المزمنة :
یأي التقل فترةاالصابة السكرداء تعرف بأنھا اإلمراض طویلة األمد مثل مشاكل القلب وضغط الدم و

الخ....أشھر 6بھا عن 

العجز (العــــوق) :
ھو الضعف أو النقص الجسدي أو العقلي مثل بتر األیدي أو األرجل والشلل النصفي أو العاھة 

ة العقلیة .الجسدیة أو اإلعاق

:مركزصحي حكومي 
.ھي المراكز أو المؤسسات التابعة لوزارة الصحة والتي تقدم خدمات الرعایة الصحیة للمواطنین

طرق اإلحتساب الوطنیة لمؤشرات الھدف الثالث

𝐞𝐞𝐱𝐱= العمر المتوقع عند الوالدة  = 𝑻𝑻𝒙𝒙
𝑳𝑳𝒙𝒙

حیث :
Tx: مجموع مدة حیاة الفوج: مجموع السنوات التي ستعاش بعد العمرx إلىx+n.
Lx       :التي من دالة البقاء: عدد األشخاص الذین یعیشون لغایة بدایة كل فئة عمریة من مجموع الوالدات

). 100000المفترض أن یكون (

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏نسبة الجنس =  × عدد الذكور
عدد االناث

 

𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆     معدل الخصوبة العام    =  = 𝐁𝐁
𝐆𝐆

× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
حیث:

B :ھو عدد الموالید الكلي خالل سنة معینة.
F :ھو عدد النساء الكلي في سن اإلنجاب في منتصف السنة.

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇   =الخصوبة الكلیةمعدل = 5 ×� Bi
Fi

7

𝑛𝑛=1
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حیث:
Bi  :.ھو عدد الموالید لفئة عمریة معینة خالل سنة معینة
Fi  : عدد النساء في سن اإلنجاب لنفس الفئة العمریة في منتصف السنةھو.

𝐂𝐂 𝐃𝐃 𝐑𝐑الخام  =تایمعدل الوف = 𝐃𝐃
𝐏𝐏

× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
حیث:

D  : خالل سنة معینةھو عدد الوفیات الكلي
P  :ھو عدد السكان الكلي في منتصف السنة

𝐈𝐈𝐈𝐈𝐑𝐑معدل وفیات األطفال الرضع = = 𝐃𝐃𝟏𝟏
𝐁𝐁

× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
حیث:
D0 :عدد الوفیات لألطفال دون سن السنة األولى من العمر خالل سنة معینة.ھو

B  :ھو عدد الوالدات الكلي في تلك السنة.

>) =دون سن الخامسة من العمرمعدل وفیات األطفال  5)𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐃𝐃<𝟓𝟓
𝐏𝐏

× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
حیث:
D<5  :ھو عدد الوفیات لألطفال دون سن الخامسة من العمر خالل سنة معینة.

P  :ھو عدد السكان الكلي في تلك السنة.

=األطفال البالغین من العمر سنة واحدة المحصنین ضد الحصبة  

       100 ×
دعد االطفال  بعمر واحدة سنة  الذین استكملوا لقاح  الحصبة المقررة  لھم 

مجموع عدد االطفال بعمر سنة واحدة

100000=       وفیات االمھات لكل مئة ألف والدة حیة ×
𝐃𝐃𝐰𝐰𝟏𝟏𝟓𝟓−𝟒𝟒𝟒𝟒

𝐁𝐁
حیث:

Dw 15-49) أو النفاس خالل سنة ) سنة بسبب الحمل أو الوالدة 49-15ھو عدد الوفیات للنساء في سن اإلنجاب
معینة.

        Bھو عدد الوالدات الحیة في تلك السنة.

س�نة فأكثر/ع�دد الس�كان )65س�نة+عدد األف�راد بعم�ر()14-0ع�دد األف�راد بعم�ر(= اإلعال�ة
X100) سنة64-15بعمر(

X100) سنة64-15) سنة/عدد السكان بعمر(14-0عدد األفراد بعمر(عالة األطفال = ا
58

                                                                                       100×ماسنةفيبالسرطانالمصابیناألشخاصعدد= بالسرطاناإلصابة
مجموع عدد السكان في منتصف السنة

                              x100ماسنةفياإلیدزبمرضالمصابیناألشخاصعدد=اإلیدزبمرضاإلصابة
عدد السكان في منتصف السنةمجموع                                         

ضمان شامل وعادل لجودة التعلیم وتعزیز فرص التعلیم مدى الحیاة للجمیع:الھدف الرابع

جمیعإلىالوصولفرصتكافؤوكفالةالتعلیم،فيالجنسینبینالتفاوتعلىالقضاء:5-4الغایة
مستویات

األصلیة،الشعوبوأفراداإلعاقة،ذويلألشخاصذلكفيبماالضعیفة،للفئاتالمھنيوالتدریبالتعلیم
2030عامبحلولھشة،ظروففيیعیشونالذینواألطفال
وفئاتثراء،السكانخمسأعلى/وأدنىحضري،/وریفيذكر،/أنثى(التكافؤمؤشرات: 1-5-4المؤشر 

عنالبیاناتتوافرتمتىالنزاعات،منوالمتضرریناألصلیة،الشعوبوأفراداإلعاقةذويمثلأخرى
تصنیفھایمكنالتيالقائمة،ھذهفيالمندرجةالتعلیممؤشراتلجمیع)ذلك

:التعریف
لمجموعةالمؤشرقیمةمعّدلتمّثلھي.االھتمامقیدّیةنالمعللمجموعاتالبیاناتالتكافؤمؤشراتتتطلّب

فيفرصةاألقلالفریقوضعیتمأنالمرّجحمنعام،بشكل.أخرىلمجموعةالمؤشرلقیمةنسبةً واحدة

.المجموَعَتینبینالتكافؤإلى 1القیمةوتشیر.المقسوم
:االحتسابطریقة

.االھتمامقیدالفرعیینللسكانالمؤشرقیمةعلىالمحرومةالجماعاتألكثرالمؤشرقیمةقسمةتتم
DPI = [Indi]d 

[Indi]a        
:أنحیث

DPI  التكافؤمؤشر)إلخالموقعالثروة،النوع،(=بعد

=Indi  2030عامفيالتعلیممؤشرiاالنصافقیاسإلىیحتاجالذي

=D وغیرھافقراً،واألكثرالنساءمن(المحرومة الجماعات(
Aوغیرھااألثریاء،الرجال،(  المحرومةغیر=الجماعات(
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                                                                                       100×ماسنةفيبالسرطانالمصابیناألشخاصعدد= بالسرطاناإلصابة
مجموع عدد السكان في منتصف السنة

                              x100ماسنةفياإلیدزبمرضالمصابیناألشخاصعدد=اإلیدزبمرضاإلصابة
عدد السكان في منتصف السنةمجموع                                         

ضمان شامل وعادل لجودة التعلیم وتعزیز فرص التعلیم مدى الحیاة للجمیع:الھدف الرابع

جمیعإلىالوصولفرصتكافؤوكفالةالتعلیم،فيالجنسینبینالتفاوتعلىالقضاء:5-4الغایة
مستویات

األصلیة،الشعوبوأفراداإلعاقة،ذويلألشخاصذلكفيبماالضعیفة،للفئاتالمھنيوالتدریبالتعلیم
2030عامبحلولھشة،ظروففيیعیشونالذینواألطفال
وفئاتثراء،السكانخمسأعلى/وأدنىحضري،/وریفيذكر،/أنثى(التكافؤمؤشرات: 1-5-4المؤشر 

عنالبیاناتتوافرتمتىالنزاعات،منوالمتضرریناألصلیة،الشعوبوأفراداإلعاقةذويمثلأخرى
تصنیفھایمكنالتيالقائمة،ھذهفيالمندرجةالتعلیممؤشراتلجمیع)ذلك

:التعریف
لمجموعةالمؤشرقیمةمعّدلتمّثلھي.االھتمامقیدّیةنالمعللمجموعاتالبیاناتالتكافؤمؤشراتتتطلّب

فيفرصةاألقلالفریقوضعیتمأنالمرّجحمنعام،بشكل.أخرىلمجموعةالمؤشرلقیمةنسبةً واحدة

.المجموَعَتینبینالتكافؤإلى 1القیمةوتشیر.المقسوم
:االحتسابطریقة

.االھتمامقیدالفرعیینللسكانالمؤشرقیمةعلىالمحرومةالجماعاتألكثرالمؤشرقیمةقسمةتتم
DPI = [Indi]d 

[Indi]a        
:أنحیث

DPI  التكافؤمؤشر)إلخالموقعالثروة،النوع،(=بعد

=Indi  2030عامفيالتعلیممؤشرiاالنصافقیاسإلىیحتاجالذي

=D وغیرھافقراً،واألكثرالنساءمن(المحرومة الجماعات(
Aوغیرھااألثریاء،الرجال،(  المحرومةغیر=الجماعات(
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البیاناتمصادر
.نفسھالھدفضمنالموجودةللمؤشراتالمستخدمةنفسھاالمصادرھي

یؤديوجّیدومنصفمجانيوثانويابتدائيبتعلیموالفتیانالفتیاتجمیعیتمّتعأنضمان:1-٤الغایة
2030عامبحلولوفعالةمالئمةتعلیمیةنتائجتحقیقإلى

االبتدائیة؛المرحلةنھایةفي)ب(والثالث؛/الثانيالصففي)أ(والشباباألطفالنسبة:1-1-4المؤشر
مستوىمناألدنىالحداألقلعلىیحققونالذینالثانوي،التعلیممناألولىالمرحلةنھایةفي)ج(و

الجنسبحسبالریاضیات، ‘2 ’والقراءة، ‘1 ’فيالكفاءة
:التعریف

المرحلةنھایةوفياالبتدائیةالمرحلةنھایةوفيوالثالث،الثانيالصففيوالشبابلألطفالالمئویةالنسبة

.والریاضیاتالقراءةفيالكفاءةمستوىمناألقلعلىاألدنىالحدیحققونالذینالثانويالتعلیممناألولى
.التطویرقیدحالیاوالریاضیاتللقراءةجدیدةلمقاییسنسبةً الكفاءةمستوىمناألدنىالحدقیاسیتم

:المفاھیم
وُیقاس)القراءةأوالریاضیات(مجالفياألساسیةللمعرفةالمعیارھوالكفاءةمستوىمناألدنىالحدإن

والطالب.والمتقّدمالمرتفعالمتوسط،المتدني،المستوى:للكفاءةمستویات 4ھناكم . التعلُّ تقییمخاللمن

مستوىیشابھماالمواقف،منمجموعةفياألساسیةالمعارفتطبیقیمكنھمالمتوسطالمعیاریبلغونالذین

.الكفاءةمناألدنىالحد

:االحتسابطریقة
یحققونالذینمعینةتعلیمیةمرحلةعندالشبابأو/لألطفالالمئویةالنسبةأنھعلىالمؤشراحتسابیتم

.معّینموضوعفيیتخطونھأوسابقامحّددكفاءةمستوى
=pاالدنىالحدمنأعلى، PLtnsاألدنى،المستوىفوقاألداء

.االعتباربعیناالقلیمیةالفوارقأخذمعالعالميالعلميالمجتمعقبلمناألدنىالمعیارتحدیدیتم
البیاناتمصادر

لكلالشاملةالتقییماتمنالمدىواسعةقومیةتقییمیةبیاناتاستخدام:األمدالقصیرةاالستراتیجیة)أ(

.البلدان

60

القومیةالتقییماتبیناالحصائيأوالربطجدیداختبارإلىباالستناد  :األمدالمتوسطةاالستراتیجیة)ب(

.البلدانلكلوالشاملةواالقلیمیة
جیدةنوعیةعلىالحصولفرص، 2030عامبحلولوالفتیان،الفتیاتلجمیعتتاحأنكفالة2-4الغایة 

للتعلیمجاھزینیكونواحتىاالبتدائيقبلوالتعلیمالمبكرةالطفولةمرحلةفيوالرعایةالنماءمن
االبتدائي
فيالنموحیثمنالصحیحالمسارعلىماضونھمالذینالخامسةدوناألطفال: نسبة1-2-4المؤشر 
الجنسبحسبواالجتماعي،النفسيوالرفاهوالتعلم،الصحة،مجاالت
:التعریف

والرفاهوالتعلُّمالنموحیثمنالصحیحالمسارعلىماضونھمالذینالخامسةسندوناألطفالنسبةإن

59وشھرا36بینأعمارھمتتراوحالذینلألطفالالمئویةبالنسبةحالیاقیاسھایتمواالجتماعيالنفسي
:األربعةالمجاالتھذهمناألقلعلىمجاالتثالثةفيالنموحیثمنالصحیحالمسارعلىھمالذیناشھر
على

- الجسديالصعید      2-والحسابالقراءةصعید1

التعلُّمصعید   4   -العاطفاالجتماعيلصعیدا-3

:االحتسابطریقة
الصحةمجاالتفيالنموحیثمنالصحیحالمسارعلىماضونھمالذینالخامسةسندوناألطفالعدد

100فيومضروبالمجتمعفيالخامسةسندوناألطفالعددمجموععلىمقسومالنفسيوالرفاهوالتعلُّم
:البیاناتمصادر

البیاناتیجمعكانالیونیسفتدعمھالذي MICSالمؤشرات المتعددالعنقوديكالمسحاألسریةالمسوحإن

المؤشر بھذاالمتعلقة

جیدةنوعیةعلىالحصولفرص،2030عامبحلولوالفتیان،الفتیاتلجمیعتتاحأن:كفالة2-4الغایة 
للتعلیمجاھزینیكونواحتىاالبتدائيقبلوالتعلیمالمبكرةالطفولةمرحلةفيوالرعایةالنماءمن

االبتدائي
مالتعلُّمفيالمشاركة: معدل2-2-4المؤشر  بالتعلیمالرسميااللتحاقسنمنواحدةسنةقبل(المنظَّ
الجنسبحسب،)االبتدائي
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القومیةالتقییماتبیناالحصائيأوالربطجدیداختبارإلىباالستناد  :األمدالمتوسطةاالستراتیجیة)ب(

.البلدانلكلوالشاملةواالقلیمیة
جیدةنوعیةعلىالحصولفرص، 2030عامبحلولوالفتیان،الفتیاتلجمیعتتاحأنكفالة2-4الغایة 

للتعلیمجاھزینیكونواحتىاالبتدائيقبلوالتعلیمالمبكرةالطفولةمرحلةفيوالرعایةالنماءمن
االبتدائي
فيالنموحیثمنالصحیحالمسارعلىماضونھمالذینالخامسةدوناألطفال: نسبة1-2-4المؤشر 
الجنسبحسبواالجتماعي،النفسيوالرفاهوالتعلم،الصحة،مجاالت
:التعریف

والرفاهوالتعلُّمالنموحیثمنالصحیحالمسارعلىماضونھمالذینالخامسةسندوناألطفالنسبةإن

59وشھرا36بینأعمارھمتتراوحالذینلألطفالالمئویةبالنسبةحالیاقیاسھایتمواالجتماعيالنفسي
:األربعةالمجاالتھذهمناألقلعلىمجاالتثالثةفيالنموحیثمنالصحیحالمسارعلىھمالذیناشھر
على

- الجسديالصعید      2-والحسابالقراءةصعید1

التعلُّمصعید   4   -العاطفاالجتماعيلصعیدا-3

:االحتسابطریقة
الصحةمجاالتفيالنموحیثمنالصحیحالمسارعلىماضونھمالذینالخامسةسندوناألطفالعدد

100فيومضروبالمجتمعفيالخامسةسندوناألطفالعددمجموععلىمقسومالنفسيوالرفاهوالتعلُّم
:البیاناتمصادر

البیاناتیجمعكانالیونیسفتدعمھالذي MICSالمؤشرات المتعددالعنقوديكالمسحاألسریةالمسوحإن

المؤشر بھذاالمتعلقة

جیدةنوعیةعلىالحصولفرص،2030عامبحلولوالفتیان،الفتیاتلجمیعتتاحأن:كفالة2-4الغایة 
للتعلیمجاھزینیكونواحتىاالبتدائيقبلوالتعلیمالمبكرةالطفولةمرحلةفيوالرعایةالنماءمن

االبتدائي
مالتعلُّمفيالمشاركة: معدل2-2-4المؤشر  بالتعلیمالرسميااللتحاقسنمنواحدةسنةقبل(المنظَّ
الجنسبحسب،)االبتدائي
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:التعریف
بحسب،)االبتدائيبالتعلیمالرسميااللتحاقسنمنواحدةسنةقبل(المنّظمالتعلُّمفيالمشاركةمعّدلإنّ 

أومنّظمتعلّميبرنامجفيیشاركونالذینالمحددةالسنفيلألطفالالمئویةبالنسبةتعریفھتمكماالجنس

الطفولةبرنامجفيالمشاركةأیضایشملاألمر.والرعایةالتعلیممنمزیجاتقّدمالتيالبرامجفیھابماأكثر،

بالتعلیملاللتحاقالرسميللسنوفقاوآخربلدبینالعمریةالفئةتختلفوقد.االبتدائيوالتعلیمالمبكر

ئي .االبتدا

:المفاھیم
مالتعلُّمبرنامجإنّ  بنّیةالمصّممةالتعلیمیةاألنشطةمنمتناسقةمجموعةمنیتألّفالذيالبرنامجھوالمنظَّ

مةتعلّمّیةمخرجاتبلوغ المبكرة  الطفولةفبرامج.التعلیمیةالمھاممنمعّینةمجموعةإنجازأومسبقامصمَّ

.المنّظمةالتعلُّمبرامجعنأمثلةھمااالبتدائيوالتعلیم
بالتعلیمااللتحاقعلىمجبراالطفلفیھیكونالذيالسنوھاالبتدائیةالمدرسةالرتیادالرسميالسنّ 

 .القومیةوالقوانینللتشریعاتوفقااالبتدائي
  :االحتسابطریقة
منالمؤشراحتسابیمكن

األسریةالمسوح              2-االداریةالبیانات 1-

PROL0t1,AG(a-1) = E0t1,AG(a-1) 
SAPAG (a-1)

:أنحیث
=PROL0t1,AG (a-1)  لاللتحاقالرسمیةالسنمنواحدةسنةقبلالمنّظمالتعلّمفيالمشاركةنسبة

االبتدائيبالتعلیم

= E0t1,AG (a-1) للتعلیمالموّحدالدوليالتصنیف(االبتدائيالتعلیمأوالمبكرالتعلیمإلىاالنتساب

االبتدائيبالتعلیملاللتحاقالرسمیةالسنمنواحدةسنةقبل  1 )حتى 0منالمستویات

= SAPAG (a-1) الرسميالسنمنأقلواحدةسنةالعمرمنیبلغونالذینالمدرسيالسنفيلسكانا

االبتدائيبالتعلیملاللتحاق

البیاناتمصادر
مالتعلیمومراكزالمدارسمناالداریةالبیانات-1   المنظَّ
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معینةلسنةالسكانیةللتقدیراتالسكانیةالمسوحمنمعینةسنةبانتسابالمتعلقةاألسریةلمسوحا-2

العمرمن

والتعلیموالمھنيالتقنيالتعلیمعلىالحصولفيوالرجالالنساءجمیعفرصتكافؤكفالة:3-4الغایة 
2030عامبحلولالجامعي،التعلیمذلكفيبماالتكلفة،والمیسورالجّیدالعالي

االثنيخاللوالتدریبالرسميوغیرالرسميالتعلیمفيوالكبارالشبابمشاركة: معدل1-3-4المؤشر 
الجنسبحسبالسابقة،شھراً عشر

:التعریف
)مثالً 64و25وبین،24و15بین(محددةعمریةفئةإلىالمنتمینوالبالغینللشبابالمئویةالنسبة

شھراعشراالثني(محددةزمنیةفترةخاللالرسميأوغیرالرسميالتدریبأوالتعلیمفيالمشاركین

)مثالً السابقة
:المفاھیم

والجامعاتوالثانویاتالمدارسنظامیؤمنھالذيالتعلیمأنھعلى:الرسميوالتدریبالتعلیمتعریفیتم

لألطفالكاملبدوامللتعلیممتتابعاسلّماالعادةِ فيتشّكلالتيالرسمیةالتعلیمیةالمؤسساتمنوغیرھا

من25أو20ـالبلوغحتىوتستمرالسابعةأوالخامسةبینتتراوحسنّ منعادةً یبدأونالذینوالشباب،

مشتركجزئيبدوامالعملمنمنّظمةبرامجمنالسلّممنالعلويالجزءیتشّكلالبلدان،بعضفي.العمر

.المعتادوالمجتمعيالمدرسيالنظامفيجزئيبدوامالمشاركةمع
معتامبشكلیتوافقالومستداممنّظمتعلّمينشاطأيأنھعلى:الرسميغیروالتدریبالتعلیمتعریف

المؤسساتداخلالرسميغیرالتعلیمیتمأنالممكنمنوبالتالي،.الرسميالتعلیمعنذكرهاآلنفالتعریف

التعلیمیغطيأنیمكنالقومیة،للسیاقاتووفقا.األعماركافةمناألشخاصویحضنخارجھا،أوالتعلیمیة

والمھاراتالحیاةومھاراتللبالغیناألمیةمحوتنقلأنشأنھامنالتيالتعلیمیةالبرامجالرسميغیر

.العامةوالثقافةالعملیة

:االحتسابطریقة
والتدریبالتعلیمفيیشاركونوالذینمختارةعمریةفئةإلىینتمونالذیناألشخاصعددعناالعرابیتم

.نفسھالعمرإلىینتمونالذینالسكانمنمئویةكنسبةالرسميغیرأوالرسمي
PRAGi = EAGi

PAGi           
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معینةلسنةالسكانیةللتقدیراتالسكانیةالمسوحمنمعینةسنةبانتسابالمتعلقةاألسریةلمسوحا-2

العمرمن

والتعلیموالمھنيالتقنيالتعلیمعلىالحصولفيوالرجالالنساءجمیعفرصتكافؤكفالة:3-4الغایة 
2030عامبحلولالجامعي،التعلیمذلكفيبماالتكلفة،والمیسورالجّیدالعالي

االثنيخاللوالتدریبالرسميوغیرالرسميالتعلیمفيوالكبارالشبابمشاركة: معدل1-3-4المؤشر 
الجنسبحسبالسابقة،شھراً عشر

:التعریف
)مثالً 64و25وبین،24و15بین(محددةعمریةفئةإلىالمنتمینوالبالغینللشبابالمئویةالنسبة

شھراعشراالثني(محددةزمنیةفترةخاللالرسميأوغیرالرسميالتدریبأوالتعلیمفيالمشاركین

)مثالً السابقة
:المفاھیم

والجامعاتوالثانویاتالمدارسنظامیؤمنھالذيالتعلیمأنھعلى:الرسميوالتدریبالتعلیمتعریفیتم

لألطفالكاملبدوامللتعلیممتتابعاسلّماالعادةِ فيتشّكلالتيالرسمیةالتعلیمیةالمؤسساتمنوغیرھا

من25أو20ـالبلوغحتىوتستمرالسابعةأوالخامسةبینتتراوحسنّ منعادةً یبدأونالذینوالشباب،

مشتركجزئيبدوامالعملمنمنّظمةبرامجمنالسلّممنالعلويالجزءیتشّكلالبلدان،بعضفي.العمر

.المعتادوالمجتمعيالمدرسيالنظامفيجزئيبدوامالمشاركةمع
معتامبشكلیتوافقالومستداممنّظمتعلّمينشاطأيأنھعلى:الرسميغیروالتدریبالتعلیمتعریف

المؤسساتداخلالرسميغیرالتعلیمیتمأنالممكنمنوبالتالي،.الرسميالتعلیمعنذكرهاآلنفالتعریف

التعلیمیغطيأنیمكنالقومیة،للسیاقاتووفقا.األعماركافةمناألشخاصویحضنخارجھا،أوالتعلیمیة

والمھاراتالحیاةومھاراتللبالغیناألمیةمحوتنقلأنشأنھامنالتيالتعلیمیةالبرامجالرسميغیر

.العامةوالثقافةالعملیة

:االحتسابطریقة
والتدریبالتعلیمفيیشاركونوالذینمختارةعمریةفئةإلىینتمونالذیناألشخاصعددعناالعرابیتم

.نفسھالعمرإلىینتمونالذینالسكانمنمئویةكنسبةالرسميغیرأوالرسمي
PRAGi = EAGi

PAGi           
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:أنحیث
PRAGi  عمریةفئةمنالسكانمشاركة=معدلiالرسميوغیرالرسميوالتدریبالتعلیمفي

EAGi=العمریةالفئةمنالسكاننتساباiالرسميوغیرالرسميوالتدریبالتعلیمفي

PAGiالعمریةالفئةمن=السكانi
i =15-24 64-25او اكثر

البیاناتمصادر
األخرىوالتدریبالتعلیموأماكنالمدارسمناالداریةالبیانات-1

بالمشاركینالمتعلقةاألُسریةالمسوحبیانات-2

للتقدیراتوالمسوحالسكانیةالتعدادات-3

فيبماالمناسبة،المھاراتلدیھمتتوافرالذینوالكبارالشبابعددفيكبیرةزیادةتحقیق:4-4الغایة
2030عامبحلولالحرة،األعمالولمباشرةالئقةوظائفوشغلللعملوالمھنیة،التقنیةالمھاراتذلك

واالتصاالت،المعلوماتتكنولوجیامھاراتلدیھمتتوافرالذینوالبالغینالشباب:نسبة1-4-4المؤشرات 
المھارةنوعبحسب

:التعریف
المھارةنوعبحسبواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیامھاراتلدیھمتتوافرالذینوالراشدونالشبابنسبة

15الفوق(والراشدین)العمرمن24و15بین(للشبابالمئویةالنسبةأنھاعلىتعریفھاتمكما
)مثالً األخیرةالثالثالسنوات(محددةزمنیةمرحلةفيبالكمبیوترمرتبطةألنشطةخضعواالذین)عاما

:المفاھیم
:یليماواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیامھاراتلقیاسبالكمبیوترالمرتبطةاألنشطةتشمل

ملفاتحافظةأوملفنقلأونسخ-

مامستندٍ ضمنالمعلوماتنقلأولنسخواللصقالنسخإدارةاستخدام-

)فیدیوأوصورةأوماكمستند(مربوطةملفاتمعااللكترونیةالرسائلارسال-
بیاناتجدولفياألساسیةالحسابیةالصَیغاستخدام-

)االستقبالجھازأوالكامیراأوالطابعةكتعریف(ادخالھاوكیفیةجدیدةبأجھزةاالتصال-
الحاسوبیةالبرامجیاتوتعریفوادخالوتحمیلإیجاد-
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أوالصورالنصوصفیھابما(االلكترونیةالعروضبرامجخاللمنااللكترونیةالعروضخلق-

)أوالخرائطأوالفیدیوالصوتیةأوالمؤثرات
أخرىوأجھزةالكمبیوترجھازبینالملفاتنقل-

متخصصةبرمجیةلغةباستخدامحاسوبيبرنامجكتابة-

اللوحيالحاسوبأوالمحمولأوالحاسوبالمكتبي،الحاسوبإلىااللكترونيالحاسوبمصطلحویشیر

أوالذكيكالتلفزیونحاسوبیةمقدراتتملكالتيالمعداتیشملوال)محمولةحواسیبمنیشبھھوما(

.المحمولةالھواتف
:طریقة االحتساب

علىبنعمأجابواالذینمعینةسكانیةمجموعةإلىالمنتمینلألشخاصالمئویةكالنسبةالمؤشرحسابیتم

منالعدیدفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیامھاراتكاستخدامالمتغیراتمنمختارةمجموعة

مكانفيأو/وخارجھاأوالمدرسةداخلواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیامھاراتاستخدامالمجاالت،

...إلخالعمل،مكانفياو/وخارجھاأوالمدرسةداخلاالنترنتشبكةإلىالنفاذتوفرالعمل،
PICTa = ICTa

Pa
:أنحیث

PICTa,sالعمریةالفئةمنلألشخاصالمئویة=النسبةaالمعلوماتتكنولوجیامھاراتیملكونالذین

واالتصاالت

ICTa,s  العمریةالفئةمناألشخاص=عددa واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیابمھاراتیملكونالذین

Pa العمریةالفئةمن=السكانa

:البیاناتمصادر
المعلوماتلتكنولوجیامختارةمھاراتاستخدامبشأنالبیاناتتجمعالتياألسریةأوالمدرسیةالمسوح

.واالتصاالت
بالقراءةسواء،حدعلىونساءرجاالً الكبار،منكبیرةونسبةالشبابجمیعیلمّ أن:كفالة6-4الغایة 

2030عامبحلولوالحساب،والكتابة
في الكفاءةمنثابتامستوىاألقلعلىیحققونالذینمعینةعمریةفئةفيالسكاننسبة:1-6-4المؤشر

الجنسبحسبالحساب،)ب(واألمیة)أ( :یليبماالمتصلةالوظیفیةالمھارات
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أوالصورالنصوصفیھابما(االلكترونیةالعروضبرامجخاللمنااللكترونیةالعروضخلق-

)أوالخرائطأوالفیدیوالصوتیةأوالمؤثرات
أخرىوأجھزةالكمبیوترجھازبینالملفاتنقل-

متخصصةبرمجیةلغةباستخدامحاسوبيبرنامجكتابة-

اللوحيالحاسوبأوالمحمولأوالحاسوبالمكتبي،الحاسوبإلىااللكترونيالحاسوبمصطلحویشیر

أوالذكيكالتلفزیونحاسوبیةمقدراتتملكالتيالمعداتیشملوال)محمولةحواسیبمنیشبھھوما(

.المحمولةالھواتف
:طریقة االحتساب

علىبنعمأجابواالذینمعینةسكانیةمجموعةإلىالمنتمینلألشخاصالمئویةكالنسبةالمؤشرحسابیتم

منالعدیدفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیامھاراتكاستخدامالمتغیراتمنمختارةمجموعة

مكانفيأو/وخارجھاأوالمدرسةداخلواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیامھاراتاستخدامالمجاالت،

...إلخالعمل،مكانفياو/وخارجھاأوالمدرسةداخلاالنترنتشبكةإلىالنفاذتوفرالعمل،
PICTa = ICTa

Pa
:أنحیث

PICTa,sالعمریةالفئةمنلألشخاصالمئویة=النسبةaالمعلوماتتكنولوجیامھاراتیملكونالذین

واالتصاالت

ICTa,s  العمریةالفئةمناألشخاص=عددa واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیابمھاراتیملكونالذین

Pa العمریةالفئةمن=السكانa

:البیاناتمصادر
المعلوماتلتكنولوجیامختارةمھاراتاستخدامبشأنالبیاناتتجمعالتياألسریةأوالمدرسیةالمسوح

.واالتصاالت
بالقراءةسواء،حدعلىونساءرجاالً الكبار،منكبیرةونسبةالشبابجمیعیلمّ أن:كفالة6-4الغایة 

2030عامبحلولوالحساب،والكتابة
في الكفاءةمنثابتامستوىاألقلعلىیحققونالذینمعینةعمریةفئةفيالسكاننسبة:1-6-4المؤشر

الجنسبحسبالحساب،)ب(واألمیة)أ( :یليبماالمتصلةالوظیفیةالمھارات
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:التعریف
منمعّینمستوىتخطواأوبلغواالذي)وأكثرعام15(والراشدون)عاما24و15بین(الشباننسبة

المشتركةالجدیدةالمقاییسبحسبللكفاءةمستوىأدنىقیاسوسیتم.الحساب)ب(والقراءة)أ(فيالكفاءة

.تطویرھاحالیایتمالتيوالحسابللقراءة
:المفاھیم

خاللمنالمقاس)الحسابأوالقراءة(معینبمجالاألساسیةالمعرفةأساسھوللكفاءةالثابتالمستوىإن

.التعلُّمّیةالتقییمات
:االحتسابطریقة

.األدنىالحدمنأعلىكفاءةمستوىحققواالذینوالراشدونالشبابنسبة
:الراشدینعندالقراءةمستوىعن)ممثلینعننماذج(

p=االدنىالحدمنأعلى، PLtasاألدنى،المستوىفوقاألداء
الراشدینعندباألمیةیتعلقالبلدانلكلشاملأوقوميتقییمفيوالراشدینالشبابنسبةعلى pتدلحیث

.الكفاءةفيالمطلوبالمستوىمنأعلىحققواالذین(t-i)سنةأيفيالتعلّممجالفي، aالعمریةالفئةفي

البیاناتمصادر
المھاراتقیاسبرنامج-2        السكانمنللشبانالمھاراتتقییممسوح-1

األمّیةمحوأنشطةورصدتقییمبرنامج-4األمیة                                    محوبرنامج-3

.الراشدینلدىباألمیةالقومیة الخاصةوالمسوح-5

بماالمستدامة،التنمیةلدعمالالزمةوالمھاراتالمعارفالمتعلّمینجمیعیكتسبأنكفالة:7-4الغایة 
وحقوقالمستدامة،العیشأسالیبواّتباعالمستدامة،التنمیةلتحقیقالتعلیممنھاأمورجملةذلكفي

التنوعوتقدیرالعالمیة،والمواطنةالعنف،ونبذالسالملثقافةوالترویجالجنسین،بینوالمساواةاإلنسان،
2030عامبحلولالمستدامة،التنمیةفيالثقافةمساھمةوتقدیرالثقافي،
بماالمستدامة،التنمیةأجلمنالتعلیم ’2 ‘والعالمیةالمواطنةتعلیم ’1 ‘تعمیم: مدى1-7-4المؤشر

علىالتعلیمیةالسیاسات)أ(فيالصعدجمیععلىوذلكاإلنسان،وحقوقالجنسینبینالمساواةذلكفي
الطالبتقییم)د(والمعلمین؛تدریب)ج(والدراسیة؛المناھج)ب(والوطني؛الصعید
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:التعریف
بینالمساواةذلك،فيبماالمستدامة،التنمیةأجلمنالتعلیم-2العالمیة،المواطنةتعلیم- 1متعمیمدى

الوطني،الصعیدعلىالتعلیمیةالسیاسات)أ(فياألصعدةجمیععلىوذلكاالنسان،وحقوقالجنَسین

.الطالبتقییم)د(والمعلمین،تدریب)ج(والدراسیة،المناھج)ب(و
:المفاھیم

المسؤولةباألفعالوالقیامالواعیةالقراراتاتخاذمنالمتعلِّمیمّكنالمستدامةالتنمیةأجلمنالتعلیم

معوالمستقبلیة،الحالیةلألجیالعادالً ومجتمعااالقتصادیةاالستمراریةومقوماتالبیئیة،النزاھةتجاه

.النوعيالتعلیممنیتجّزأالجزءوھوالحیاةمدىبالتعلّماألمرویتمّثل.الثقافيالتنّوعاحترام
:االحتسابطریقة
تقدمھاالتيالتقاریرتقییمإلىمستندةوستكون.المؤشربھذاالخاصةاالبالغطریقةتحدیدیتمأنیجب

سیاساتھافيالمستدامةالتنمیةأجلمنوالتعلیمالعالمیةالمواطنةتعلیمبتعمیمتقومكیفتصفالبلدان

.التعلیمیةوأنظمتھا

البیاناتمصادر
المظاھركافةتغطيأنھابماالمؤشرمكانھا لھذافيتعملالتيوصلةأھمیةاألكثرالبیاناتجمعآلیةھي

المتعلقالتعلیمفیھابماالتنمیة المستدامة،أجلمنوالتعلیمالعالمیةالمواطنةلتعلیماألساسیةالمفھومیة

تتالءمالتيالتالمیذ،وتقییموتعلیم المعلّمینالدراسیةوالمناھجالسیاساتمجالفيخاصةً المناخيبالتغّیر

.المؤّشریغّطیھاالتيالمجاالتمعتامبشكل

مستوىورفعالجنسین،بینوالفروقاإلعاقة،وذوياألطفال،تراعيتعلیمیةمرافقبناء:أ-4الغایة
للجمیعوشاملةالعنفمنوخالیةومأمونةفعالةتعلیمیةبیئةوتھیئةالقائمة،التعلیمیةالمرافق
ألغراضاإلنترنتشبكة)ب(والكھربائیة؛الطاقة)أ(علىتحصلالتيالمدارسنسبة:1-أ-4المؤشر
ذويالطالبالحتیاجاتمالئمةوموادتحتیةبنى)د(والتعلیم؛ألغراضحاسوبیةأجھزة)ج(وتعلیمیة؛
أساسیةمرافق)ز(ومختلطة؛غیرأساسیةصحیةمرافق)و(واألساسیة؛الشربمیاه)ه(واإلعاقة؛
الصحیةوالنظافةالصحيالصرفوخدماتالمیاهتوفیرمؤشرفيالواردةالتعاریفوفق(األیديلغسل
)للجمیع
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:التعریف
بینالمساواةذلك،فيبماالمستدامة،التنمیةأجلمنالتعلیم-2العالمیة،المواطنةتعلیم- 1متعمیمدى

الوطني،الصعیدعلىالتعلیمیةالسیاسات)أ(فياألصعدةجمیععلىوذلكاالنسان،وحقوقالجنَسین

.الطالبتقییم)د(والمعلمین،تدریب)ج(والدراسیة،المناھج)ب(و
:المفاھیم

المسؤولةباألفعالوالقیامالواعیةالقراراتاتخاذمنالمتعلِّمیمّكنالمستدامةالتنمیةأجلمنالتعلیم

معوالمستقبلیة،الحالیةلألجیالعادالً ومجتمعااالقتصادیةاالستمراریةومقوماتالبیئیة،النزاھةتجاه

.النوعيالتعلیممنیتجّزأالجزءوھوالحیاةمدىبالتعلّماألمرویتمّثل.الثقافيالتنّوعاحترام
:االحتسابطریقة
تقدمھاالتيالتقاریرتقییمإلىمستندةوستكون.المؤشربھذاالخاصةاالبالغطریقةتحدیدیتمأنیجب

سیاساتھافيالمستدامةالتنمیةأجلمنوالتعلیمالعالمیةالمواطنةتعلیمبتعمیمتقومكیفتصفالبلدان

.التعلیمیةوأنظمتھا

البیاناتمصادر
المظاھركافةتغطيأنھابماالمؤشرمكانھا لھذافيتعملالتيوصلةأھمیةاألكثرالبیاناتجمعآلیةھي

المتعلقالتعلیمفیھابماالتنمیة المستدامة،أجلمنوالتعلیمالعالمیةالمواطنةلتعلیماألساسیةالمفھومیة

تتالءمالتيالتالمیذ،وتقییموتعلیم المعلّمینالدراسیةوالمناھجالسیاساتمجالفيخاصةً المناخيبالتغّیر

.المؤّشریغّطیھاالتيالمجاالتمعتامبشكل

مستوىورفعالجنسین،بینوالفروقاإلعاقة،وذوياألطفال،تراعيتعلیمیةمرافقبناء:أ-4الغایة
للجمیعوشاملةالعنفمنوخالیةومأمونةفعالةتعلیمیةبیئةوتھیئةالقائمة،التعلیمیةالمرافق
ألغراضاإلنترنتشبكة)ب(والكھربائیة؛الطاقة)أ(علىتحصلالتيالمدارسنسبة:1-أ-4المؤشر
ذويالطالبالحتیاجاتمالئمةوموادتحتیةبنى)د(والتعلیم؛ألغراضحاسوبیةأجھزة)ج(وتعلیمیة؛
أساسیةمرافق)ز(ومختلطة؛غیرأساسیةصحیةمرافق)و(واألساسیة؛الشربمیاه)ه(واإلعاقة؛
الصحیةوالنظافةالصحيالصرفوخدماتالمیاهتوفیرمؤشرفيالواردةالتعاریفوفق(األیديلغسل
)للجمیع
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:التعریف
.معّینةخدماتأومرافقعلىتحصلالتي)االبتدائيالتعلیم(التعلیممستوىبحسبالمدارسنسبة

:المفاھیم
الطاقةومولداتالشبكة،عبركاالتصال(وحاضردائمبشكلالمتوفرةالطاقةمصادر:الكھربائیةالطاقة

التحتیةللبنیةوالمستدامالمالئماالستخدامتمّكنالتي)وغیرھاوالنفطیةوالشمسیةوالمائیةالھوائیة

.تعلیمیةأغراضأجلمنواالتصاالتالمعلوماتلتكنولوجیا
متاحةتكونوالتيوالتعلُّمالتعلیموسائللتعزیزالمتوفرةاالنترنتشبكة:تعلیمیةألغراضاالنترنتشبكة

النفاذللتالمیذوتؤمنعالمیامتصلةحواسیبشبكةأنھاعلىاالنترنتشبكةتعریفویتم.التالمیذالستخدام

واالخبارااللكترونیةالرسائلتحملالتيالعالمیةالویبشبكةفیھابماالتواصلخدماتمنعددالى

وبالتالي)الحاسوبیكونأنبالضرورةفلیس(الُمستخَدمالجھازعنالنظربغضوالبیاناتالتسلیةووسائل

الشخصي،الرقميالمساعداللوحي،الحاسوبالجّوال،الھاتفخاللمنایضاالشبكةإلىالنفاذیمكن

عبرأوالثابتالضّیقالبثنطاقعبرالشبكةإلىالنفاذویحصل ...إلخالرقمیةوالتلفزیوناتاأللعابأجھزة

.الجّوالالھاتفشبكةعبرأوالثابتالواسعالبثنطاق
والتعلّمالتعلیماحتیاجاتأوالدرسایصاللدعمالحواسیباستخدام:تعلیمیةألغراضالحاسوبیةاألجھزة

المعلوماتإلىالحاجةلتلبیةاالنترنتشبكةأوالكمبیوترأجھزةباستخدامأنشطةاألمریشملوقد.المستقلّة

ومشاركةعملیة؛بطریقةواالختباراتالتمارینوتأدیةالشفھیة؛العروضوتطویرالبحث؛بغرض

جھازھوفالكمبیوتر.تعلیمیةألغراضاالنترنتشبكةعبرالمناقشةمنتدیاتفيوالمشاركةالمعلومات؛

عالیةبطریقةالمعلوماتمشاركةیمكنھكماومعالجتھا،وسحبھاالبیاناتتخزینیمكنھمبرمجالكتروني

  .حسابیةطرقأوتعلیماتلمجموعةوفقاعالیةبسرعةومنطقیةحسابیةعملیاتیؤديأنھكما.الجودة
ھؤالءفیھمبمنالمستخدمینلكافةومتاحةتعلیميبمرفقمرتبطةمبنّیةبیئةأيھي:المكّیفةالتحتیةالبنیة

.منھاوالخروجالمرافقھذهاستخدامالىالنفاذعلىالقدرةأجلمناالعاقاتأنواعمختلفذوياالشخاص
ومرافقھوخدماتھالمبنىاستخدامأو/ووالخروجكالدخولاالستقاللیة،نھجسھولةالنفاذعنصرویشمل

وحسنوالسالمةالصحةضمانمعالمحتملینالمستخدمینمیعجقبلمن)الصحیةوالمرافقكالمیاه(

.األنشطةھذهأداءخاللالفردياالستخدام
/االعاقاتذويوالمعلمینالتالمیذتمّكنالتيالمساِعدةواألدواتالتعلیمیةالموادتشمل :المكّیفةالمواد
.المدرسیةالبیئةفيتامبشكلوالمشاركةالتعلیمإلىالنفاذمنالحركیةوالقیود
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قربأوعلى)لأللفیةاالنمائیةلألھدافالمحّسنةالفئات(الشربلمیاهمصدرھي :األساسیةالشربمیاه

.المدرسةفيالتواجدساعاتخاللالمستخدمینلكافةالمتاحةوالمرافقالمیاهنقاط
االنمائیةلألھدافالمحسنةالفئات(وظیفیةصحیةمرافقأنھاعلىتعریفھایتم:األساسیةالصحیةالمرافق

.قربھأوالموقعفيواالناثالذكوربینمنفصلة)لأللفیة
لكلالمتوفرةوالصابونالمیاهمعالیدینغسلمرافقأنھاعلىتعریفھایتماالساسیةالیَدینغسلمرافق

.والصبیانالفتیات
:االحتسابطریقة

االعرابیتمالصلة،ذاتالمرافقالىالنفاذتملكوالتيالمعّینالتعلیميالمستوىذاتالمدارسعددإن

.نفسھالتعلیميالمستوىذاتالمدارسلكافةالمئویةكالنسبةعنھا
PSn,f = Sn,f

Sn          
fالمرافقإلىالنفاذلھاوالتي nالتعلیميالمستوىذاتالمدارسنسبةإلىتشیر PSn,fأنحیث
fالمرافقإلىالنفاذلھاوالتي nالتعلیميالمستوىذاتالمدارسإلى sn,fوتشیر
nالتعلیميالمستوىذاتالمدارسعددمجموعإلى snوتشیر
البیاناتمصادر
نةالجھاتمنوغیرھاالمدارسمناالداریةالبیانات .التدریبأوللتعلیمالمؤمِّ

للبلدانالمتاحةالمدرسیةالمنحعددفيالعالميالصعیدعلىملحوظةبصورةالتوسع:ب.4الغایة
بالتعلیملاللتحاقاألفریقیة،والبلدانالنامیة،الصغیرةالجزریةوالدولنموا،البلدانأقلسیماوالالنامیة،
والھندسیةالتقنیةوالبرامجواالتصاالت،المعلوماتوتكنولوجیاالمھنيالتدریبذلكفيبماالعالي،

 2030عامبحلولاألخرى،النامیةوالبلدانالمتقدمةالبلدانفيوالعلمیة
ونوعالقطاعبحسبالدراسیة،المنحلتقدیمالرسمیةاإلنمائیةالمساعدةتدفقات: حجم1-ب-4المؤشر
الدراسة
:التعریف
.الدراسیةالمنحعلىالمانحةالجھاتكافةمنالرسمیةاالنمائیةالمساعدةمجموعمدفوعاتإجمالي
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قربأوعلى)لأللفیةاالنمائیةلألھدافالمحّسنةالفئات(الشربلمیاهمصدرھي :األساسیةالشربمیاه

.المدرسةفيالتواجدساعاتخاللالمستخدمینلكافةالمتاحةوالمرافقالمیاهنقاط
االنمائیةلألھدافالمحسنةالفئات(وظیفیةصحیةمرافقأنھاعلىتعریفھایتم:األساسیةالصحیةالمرافق

.قربھأوالموقعفيواالناثالذكوربینمنفصلة)لأللفیة
لكلالمتوفرةوالصابونالمیاهمعالیدینغسلمرافقأنھاعلىتعریفھایتماالساسیةالیَدینغسلمرافق

.والصبیانالفتیات
:االحتسابطریقة

االعرابیتمالصلة،ذاتالمرافقالىالنفاذتملكوالتيالمعّینالتعلیميالمستوىذاتالمدارسعددإن

.نفسھالتعلیميالمستوىذاتالمدارسلكافةالمئویةكالنسبةعنھا
PSn,f = Sn,f

Sn          
fالمرافقإلىالنفاذلھاوالتي nالتعلیميالمستوىذاتالمدارسنسبةإلىتشیر PSn,fأنحیث
fالمرافقإلىالنفاذلھاوالتي nالتعلیميالمستوىذاتالمدارسإلى sn,fوتشیر
nالتعلیميالمستوىذاتالمدارسعددمجموعإلى snوتشیر
البیاناتمصادر
نةالجھاتمنوغیرھاالمدارسمناالداریةالبیانات .التدریبأوللتعلیمالمؤمِّ

للبلدانالمتاحةالمدرسیةالمنحعددفيالعالميالصعیدعلىملحوظةبصورةالتوسع:ب.4الغایة
بالتعلیملاللتحاقاألفریقیة،والبلدانالنامیة،الصغیرةالجزریةوالدولنموا،البلدانأقلسیماوالالنامیة،
والھندسیةالتقنیةوالبرامجواالتصاالت،المعلوماتوتكنولوجیاالمھنيالتدریبذلكفيبماالعالي،

 2030عامبحلولاألخرى،النامیةوالبلدانالمتقدمةالبلدانفيوالعلمیة
ونوعالقطاعبحسبالدراسیة،المنحلتقدیمالرسمیةاإلنمائیةالمساعدةتدفقات: حجم1-ب-4المؤشر
الدراسة
:التعریف
.الدراسیةالمنحعلىالمانحةالجھاتكافةمنالرسمیةاالنمائیةالمساعدةمجموعمدفوعاتإجمالي
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:المفاھیم
التدفقاتتلكھيالرسمیةاالنمائیةالمساعدةإناالنمائیة،المساعدةلجنةبحسب:الرسمیةاالنمائیةالمساعدة

االنمائیةللمساعدةالمتلقیةللجھاتاالنمائیةالمساعدةلجنةالئحةفيالمشمولةواالراضيالبلدانإلى

:التياالطرافالمتعددةالمؤسساتوإلىالرسمیة
.التنفیذیةوكاالتھاتؤمنھاالتيأوالمحلیة،والحكوماتالدولةفیھابماالرسمیة،الوكاالتتؤمنھا 1-
          .الرئیسكھدفھاالنامیةالدولعیشوحسناالقتصادیةالتنمیةتعزیزمعتحویلكلإدارةتتم2-
راجع)%10یبلغحسممعّدلعندالمقاس(%25االقللعلىعنصرمنحویحیلبصفاتھتساھليوھو

http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandco
verage.htm

:المدرسیةالمنح
المنتفعونوالمتدربونالطالبویكون.المتدربینإلىومساھماتمنفردینللطالبمالیةمساعداتجوائز

فيالمسّجلینالطالبإلىاالطرافالثنائیةالمنحالمالیةالمساعدةجوائزتشمل.النامیةالبلدانسكانمن

بلدفيكاملةتدریبیةدوراتأودراساتلمتابعةالعاليللتعلیمالعامةأوالخاصةالمعاھدفيالمنھجيالتعلیم

.المانحةالجھة

:االحتسابطریقة
المنحأجلمنالنامیةالدولإلىالمانحةالجھاتكافةمنالرسمیةاالنمائیةالمساعدةتدفقاتمجموع

.المدرسیة
البیاناتمصادر
.الرسمیةاالنمائیةللمساعدةالمؤّھلةالنامیةالبلدانلكافةالمتلّقيقاعدةعلى
لتدریبالدوليالتعاونمنھابوسائلالمؤھلین،المعلمینعددفيكبیرةزیادةتحقیق:ج-4الغایة

االبلدانأقلفيوبخاصةالنامیة،البلدانفيالمعلمین عامبحلولالنامیة،الصغیرةالجزریةوالدولنمّوً
2030.
واالبتدائي؛التعلیم)ب(واالبتدائي؛التعلیمقبلمامرحلة)أ(فيالمعلمیننسبة:1-ج-4المؤشر

مالتدریبمناألدنىالحدعلىاألقلعلىحصلواالذینالثانوي،التعلیم)د(واإلعدادي؛التعلیم)ج( المنظَّ
المناسبالمستوىعلىللتدریسالالزمالخدمة،أثناءفيأوالخدمةقبل،)التربويكالتدریب(للمعلمین

معینبلدفي
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:التعریف
االبتدائي،التعلیماالبتدائي،قبلماالتعلیم(یدّرسونھاالتيالتعلیممرحلةبحسبللمعلّمین،المئویةالنسبة

االعدادمناألقلعلىاألدنىالحدأثنائھا،فيأوالخدمةقبلتلقواالذین)الثانويوالتعلیمالمتوسط،التعلیم

.معّینبلدفيالمالئمللمستوىوفقاللتدریسالالزمبالمعلّمین،الخاصالتربوي

:المفاھیم
باالمعلّمُیعتبر التربوياالعدادمناألقلعلىاألدنىالحدأثنائھا،فيأوالخدمةقبلتلّقى،ماإذامدرَّ

.معّینبلدفيالمالئمللمستوىوفقاللتدریسالالزمبالمعلّمین،الخاص

:االحتسابطریقة
كافةمنمئویةكنسبةالتدریبتلقواالذيالتعلیممنمعّینةمرحلةفيالمعلمینعددعناالعرابیتم

.نفسھاالتعلیممرحلةفيالمعلمین
PTTn = TTn

Tn     
:أنحیث

= PTTn  بینللمعلمینالمئویةالنسبة التعلیممنnالمرحلةفيالمدرَّ

= TTn  بونالمعلمون التعلیممن nالمرحلةفيالمدرَّ

= Tn  المرحلةفيالمعلمونمجموعn التعلیممن

N=02 التعلیم الثانوي العالي-3التعلیم المتوسط -2االبتدائيالتعلیم -1( التعلیم ماقبل االبتدائي(
البیاناتمصادر
مالتعلیمومراكزالمدارسمناالداریةالبیانات .المنظَّ

لھدف الرابعالمفاھیم الوطنیة ل

المسجلین في ریاض األطفال : 
ھم االطفال الذین تم تسجیلھم في مرحلة ماقبل المدرسة ویشمل االطفال ضمن الفئة العمریة (دون 

سنوات).5/السنة 
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:التعریف
االبتدائي،التعلیماالبتدائي،قبلماالتعلیم(یدّرسونھاالتيالتعلیممرحلةبحسبللمعلّمین،المئویةالنسبة

االعدادمناألقلعلىاألدنىالحدأثنائھا،فيأوالخدمةقبلتلقواالذین)الثانويوالتعلیمالمتوسط،التعلیم

.معّینبلدفيالمالئمللمستوىوفقاللتدریسالالزمبالمعلّمین،الخاصالتربوي

:المفاھیم
باالمعلّمُیعتبر التربوياالعدادمناألقلعلىاألدنىالحدأثنائھا،فيأوالخدمةقبلتلّقى،ماإذامدرَّ

.معّینبلدفيالمالئمللمستوىوفقاللتدریسالالزمبالمعلّمین،الخاص

:االحتسابطریقة
كافةمنمئویةكنسبةالتدریبتلقواالذيالتعلیممنمعّینةمرحلةفيالمعلمینعددعناالعرابیتم

.نفسھاالتعلیممرحلةفيالمعلمین
PTTn = TTn

Tn     
:أنحیث

= PTTn  بینللمعلمینالمئویةالنسبة التعلیممنnالمرحلةفيالمدرَّ

= TTn  بونالمعلمون التعلیممن nالمرحلةفيالمدرَّ

= Tn  المرحلةفيالمعلمونمجموعn التعلیممن

N=02 التعلیم الثانوي العالي-3التعلیم المتوسط -2االبتدائيالتعلیم -1( التعلیم ماقبل االبتدائي(
البیاناتمصادر
مالتعلیمومراكزالمدارسمناالداریةالبیانات .المنظَّ

لھدف الرابعالمفاھیم الوطنیة ل

المسجلین في ریاض األطفال : 
ھم االطفال الذین تم تسجیلھم في مرحلة ماقبل المدرسة ویشمل االطفال ضمن الفئة العمریة (دون 

سنوات).5/السنة 
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: نودیالطالب الموج
التالمذة (أو الطالب) الموجودین في المراحل التعلیمیة (اإلبتدائیة و المھنیة والثانویة وما بعد عدد

.الثانویة ( الجامعة))

: نیولالطالب المقب
عدد التالمذة (او الطالب) الجدد الداخلین في المراحل التعلیمیة األولى (اإلبتدائیة والمھنیة والثانویة 

.) وما بعد الثانویة (الجامعة)

: الطالب المتسربین
عدد التالمذة (او الطالب) الذین تعذر نجاحھم أو انتقالھم الى المرحلة التالیة ولم یحضروا في بدایة 

.السنة الدراسیة الجدیدة ولم یزودوا بوثیقة الى أي مدرسة أخرى

: الھیئة التعلیمیة (التدریسیة)
والثانویة ومدراء المدارس ومعاونیھم العاملین في المدارس أو ویشمل معلموا المرحلة اإلبتدائیة

الى دوائر أخرى أو الممنوحین إجازات دراسیة أو إجازات طویلة ألسباب مختلفة المنسبین 
(األمومة والمرضیة أو ألسباب أخرى). ال تشمل الھیأة المحاضرین أو المنسبین من مدارس أو 

مدیریات أخرى.

:معدل االلتحاق للتعلیم اإلبتدائي 
سنة .11-6/ عدد السكان بعمر 11-6عدد التالمیذ الموجودین في التعلیم االبتدائي بعمر 

:معدل االلتحاق للتعلیم المتوسط 
سنة .14-12/ عدد السكان بعمر 14-12عدد الطالب الموجودین في التعلیم المتوسط بعمر 

:معدل االلتحاق للتعلیم الثانوي 
سنة .17-12/ عدد السكان بعمر 17-12عدد الطالب الموجودین في التعلیم الثانوي بعمر 

:نسبة الرسوب 
.عدد الطالب الراسبین في نھایة السنة / عدد الطالب الموجودین في نھایة السنة

:نسبة النجاح 
.عدد الطالب الناجحین /عدد الطالب الموجودین
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*عدد الطالب (یؤخذ من إصدار السنة المستھدفة)
)1997*عدد السكان (یؤخذ من تعداد السكان لسنة 

:المدرسةتنمیة مرحلة ما قبل 
) شھراً الذین یحضرون نوع من البرامج التعلیمیة المنظمة المبكرة 59–36نسبة األطفال بعمر (
والمخصصة لألطفال.

: األطفال الذین یصلون الى الصف الخامس اإلبتدائي
.ف الخامسنسبة األطفال الداخلین الى الصف األول اإلبتدائي والذین تدرجوا في الوصول الى الص

:صافي معدل الحضور الى المدارس اإلبتدائیة
نسبة األطفال بعمر المدرسة اإلبتدائیة الملتحقین في المدارس اإلبتدائیة.

:نسبة اإللتحاق  بالمدرسة
نسبة األطفال بعمر الدخول الى المدرسة اإلبتدائیة ممن التحقوا بالمدرسة بنفس العمر.

:التحصیل التعلیمي
ین حصلوا على مستوى معین من التعلیم في القراءة والحساب سنة الذ12-10نسبة األطفال بعمر 
والمھارات الحیاتیة.

:معدل التعلیم
ى كتابة مقال قصیر وبسیط عن حیاتھم الیومیة.القادرین علفأكثرسنة 15نسبة السكان بعمر 

.(مالحظة:تحتسب على األغلب مرة كل خمس سنوات)         

:مرحلة التعلیم الثانويمعدل االنتقال إلى 
عدد األطفال ممن كانوا بالصف األخیر من المرحلة االبتدائیة خالل العام الدراسي السابق، 

ویقومون حالیا بالحضور بمدرسة ثانویة.

:معدل إتمام المرحلة االبتدائیة (إجمالي)
عدد األطفال (من أي فئة عمریة) ممن یحضرون الصف األخیر من التعلیم االبتدائي (مع استبعاد 

الراسبین).

:معدل األمیة بین البالغین
سنة القادرات على قراءة عبارة صغیرة بسیطة عن الحیاة الیومیة.24-15عدد السیدات من سن 
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*عدد الطالب (یؤخذ من إصدار السنة المستھدفة)
)1997*عدد السكان (یؤخذ من تعداد السكان لسنة 

:المدرسةتنمیة مرحلة ما قبل 
) شھراً الذین یحضرون نوع من البرامج التعلیمیة المنظمة المبكرة 59–36نسبة األطفال بعمر (
والمخصصة لألطفال.

: األطفال الذین یصلون الى الصف الخامس اإلبتدائي
.ف الخامسنسبة األطفال الداخلین الى الصف األول اإلبتدائي والذین تدرجوا في الوصول الى الص

:صافي معدل الحضور الى المدارس اإلبتدائیة
نسبة األطفال بعمر المدرسة اإلبتدائیة الملتحقین في المدارس اإلبتدائیة.

:نسبة اإللتحاق  بالمدرسة
نسبة األطفال بعمر الدخول الى المدرسة اإلبتدائیة ممن التحقوا بالمدرسة بنفس العمر.

:التحصیل التعلیمي
ین حصلوا على مستوى معین من التعلیم في القراءة والحساب سنة الذ12-10نسبة األطفال بعمر 
والمھارات الحیاتیة.

:معدل التعلیم
ى كتابة مقال قصیر وبسیط عن حیاتھم الیومیة.القادرین علفأكثرسنة 15نسبة السكان بعمر 

.(مالحظة:تحتسب على األغلب مرة كل خمس سنوات)         

:مرحلة التعلیم الثانويمعدل االنتقال إلى 
عدد األطفال ممن كانوا بالصف األخیر من المرحلة االبتدائیة خالل العام الدراسي السابق، 

ویقومون حالیا بالحضور بمدرسة ثانویة.

:معدل إتمام المرحلة االبتدائیة (إجمالي)
عدد األطفال (من أي فئة عمریة) ممن یحضرون الصف األخیر من التعلیم االبتدائي (مع استبعاد 

الراسبین).

:معدل األمیة بین البالغین
سنة القادرات على قراءة عبارة صغیرة بسیطة عن الحیاة الیومیة.24-15عدد السیدات من سن 
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نسبة البنات الى البنین في مراحل التعلیم االبتدائي والثانوي والعالي :
نسبة عدد البنات المسجل الى عدد قید البنین  بصرف النظر عن األعمار.

 األمیة :

منالحیاةعنوقصیربسیطنصوفھموآلكتابةقراءةیستطیعونالالذینلألفرادالمئویةالنسبةھي
.مجموع السكان

 نسمة :100لكل لحواسیب الشخصیة المستخدمةا

یقوم بتشغیلھا مستخدم واحد في الفترة الواحدة .لویقصد بھ حواسیب مصممة 

طرق اإلحتساب الوطنیة لمؤشرات الھدف الرابع

100×سنة فأكثر10عدد الذین ال یجیدون القرآءة والكتابة بعمر =  نسبة االمیة
سنة فأكثر10عدد السكان بعمر 

100×)11-6الملتحقین بعمر (عدد الطلبة =معدل االلتحاق الصافي في المرحلة االبتدائیة
)11-6عدد السكان بعمر (        

100×)14-12عدد الطلبة الملتحقین بعمر (= معدل االلتحاق الصافي في المرحلة المتوسطة
)14-12عدد السكان بعمر (           

100×)17-15عدد الطلبة الملتحقین بعمر (=معدل االلتحاق الصافي في المرحلة االعدادیة
)17-15عدد السكان بعمر (       

100×)23-18عدد الطلبة الملتحقین بعمر (=معدل االلتحاق الصافي في الجامعة
)23-18عدد السكان بعمر (           

100×عدد الطلبة الملتحقین في المرحلة االبتدائیة=معدل االلتحاق االجمالي في المرحلة االبتدائیة
)11-6عدد السكان بعمر (        

100×    عدد الطلبة الملتحقین في المرحلة المتوسطة=معدل االلتحاق االجمالي في المرحلة المتوسطة
)14-12عدد السكان بعمر (          

100×    عدد الطلبة الملتحقین في المرحلة االعدادیة=االعدادیةمعدل االلتحاق االجمالي في المرحلة 
)17-15عدد السكان بعمر (         

100×عدد الطلبة الملتحقین بالجامعة=معدل االلتحاق االجمالي في الجامعة
)23-18عدد السكان بعمر (              
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الدراسیة التي یقضیھا مجموعة من االفراد في التعلیمعدد السنوات =  متوسط عدد سنوات الدراسة
مجموع عدد افراد نفس المجموعة

تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین جمیع النساء والفتیات: الھدف الخامس

: القضاء على جمیع أشكال العنف ضد جمیع النساء والفتیات في المجالَین العام والخاص، بما 2-5الغایة 
في ذلك االتجار بھّن واالستغالل الجنسي وغیره من أنواع االستغالل 

: نسبة النساء المعاشرات والفتیات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعّرضن لعنف 1-2-5المؤشر 
جنسي أو نفسي من عشیر حالي أو سابق، خالل االثني عشر شھراً السابقة، بحسب شكل جسدي أو 

العنف والعمر
التعریف:

یقیس ھذا المؤشر النسبة المئویة للنساء المعاشرات والفتیات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعّرضن 

شھراً السابقة.لعنف جسدي أو جنسي أو نفسي من عشیر حالي أو سابق، خالل االثني عشر

المفاھیم:
إّن العنف ضد النساء ھو "أي عمل من أعمال العنف القائمة على نوع الجنس الذي على األرجح یؤدي إلى 

أو أدى إلى األذى الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو تعذیب النساء بما في ذلك من تھدید أو إكراه أو حرمان 

أو في الحیاة الخاصة. ویجب فھم العنف ضد النساء من أجل تعّسفي من الحریة، سواء أكان في العموم 

احتواء ما یلي من دون التقّید بھ: العنف الجسدي والجنسي والنفسي الحاصل في نطاق العائلة..." للمزید من 

w.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htmhttp://wwالتفاصیل راجع الرابط التالي:
التي یشملھا المؤّشر على النحو التالي:مختلف أنواع العنف یتم تعریف 

العنف الجسدي باألعمال التي تھدف إلى إیذاء الضحّیة جسدیاً وھو یشمل، إنما ال ینحصر في الدفع، .1

الضرب بقبضة الید أو بأي غرض، االمساك بقوة، فتل الذراع، شد الشعر، الّصفع، الّركل، العّض،

محاولة الخنق أو الحرق عمداً أو التھدید أو الھجوم بأي نوع من أنواع األسلحة كالمسّدس أو السّكین.

العنف الجنسي على أنھ أي نوع من أنواع الفعل الجنسي المؤذي أو غیر المرغوب فیھ والذي ُیفرض .2

لي، وفرض الفعل الجنسي باالكراه، والقیام على شخص ما. كما یشمل االتصال الجنسي االستغال

بالمعاشرة الجنسیة من دون موافقة الشریك، وسفاح المحارم، والتحّرش الجنسي إلخ... وفي سیاق 
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الدراسیة التي یقضیھا مجموعة من االفراد في التعلیمعدد السنوات =  متوسط عدد سنوات الدراسة
مجموع عدد افراد نفس المجموعة

تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین جمیع النساء والفتیات: الھدف الخامس

: القضاء على جمیع أشكال العنف ضد جمیع النساء والفتیات في المجالَین العام والخاص، بما 2-5الغایة 
في ذلك االتجار بھّن واالستغالل الجنسي وغیره من أنواع االستغالل 

: نسبة النساء المعاشرات والفتیات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعّرضن لعنف 1-2-5المؤشر 
جنسي أو نفسي من عشیر حالي أو سابق، خالل االثني عشر شھراً السابقة، بحسب شكل جسدي أو 

العنف والعمر
التعریف:

یقیس ھذا المؤشر النسبة المئویة للنساء المعاشرات والفتیات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعّرضن 

شھراً السابقة.لعنف جسدي أو جنسي أو نفسي من عشیر حالي أو سابق، خالل االثني عشر

المفاھیم:
إّن العنف ضد النساء ھو "أي عمل من أعمال العنف القائمة على نوع الجنس الذي على األرجح یؤدي إلى 

أو أدى إلى األذى الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو تعذیب النساء بما في ذلك من تھدید أو إكراه أو حرمان 

أو في الحیاة الخاصة. ویجب فھم العنف ضد النساء من أجل تعّسفي من الحریة، سواء أكان في العموم 

احتواء ما یلي من دون التقّید بھ: العنف الجسدي والجنسي والنفسي الحاصل في نطاق العائلة..." للمزید من 

w.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htmhttp://wwالتفاصیل راجع الرابط التالي:
التي یشملھا المؤّشر على النحو التالي:مختلف أنواع العنف یتم تعریف 

العنف الجسدي باألعمال التي تھدف إلى إیذاء الضحّیة جسدیاً وھو یشمل، إنما ال ینحصر في الدفع، .1

الضرب بقبضة الید أو بأي غرض، االمساك بقوة، فتل الذراع، شد الشعر، الّصفع، الّركل، العّض،

محاولة الخنق أو الحرق عمداً أو التھدید أو الھجوم بأي نوع من أنواع األسلحة كالمسّدس أو السّكین.

العنف الجنسي على أنھ أي نوع من أنواع الفعل الجنسي المؤذي أو غیر المرغوب فیھ والذي ُیفرض .2

لي، وفرض الفعل الجنسي باالكراه، والقیام على شخص ما. كما یشمل االتصال الجنسي االستغال

بالمعاشرة الجنسیة من دون موافقة الشریك، وسفاح المحارم، والتحّرش الجنسي إلخ... وفي سیاق 
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العالقات الحمیمة مع الشریك، یتم تعریف العنف الجنسي على أنھ االكراه على الجماع أو الجماع من 

كراه على فعل أي أمر جنسي تعتبره المرأة مذالً أو مھیناً.باب الخوف مما قد یفعلھ الشریك و/أو اال

العنف النفسي مجموعة من السلوكّیات التي تحتوي على أعمال استغالل عاطفي وتحّكم. وغالباً ما .3

تترافق مع أفعال العنف الجسدي والجنسي من قبل العشیر وھي أفعال عنفیة بحّد ذاتھا. 

للمزید من التعاریف المفّصلة عن العنف الجسدي والجنسي والنفسي ضد النساء راجع المبادئ التوجیھیة 

) 2014الخاصة بإحصائیات العنف ضد النساء (األمم المتحدة 
Guidelines for Producing Statistics on Violence against Women- Statistical 

Surveys (UN, 2014).(
ساب:طریقة االحت

یدعو ھذا المؤشر إلى التجزيء بحسب شكل العنف وبحسب الفئة العمریة، ویفید عّما یلي لكل شكل من 

أشكال العنف أو لكافة أشكال العنف:

العنف الجسدي:.1

عدد النساء المعاشرات والفتیات (في الخامسة عشرة وما فوق)، الالتي تعّرضن لعنف جسدي من عشیر 

حالي أو سابق، خالل االثني عشر شھراً السابقة مقسوم على عدد النساء المعاشرات والفتیات (في الخامسة 

.100فيعشرة وما فوق) من السكان مضروب 
العنف الجنسي:.2

ت والفتیات (في الخامسة عشرة وما فوق)، الالتي تعّرضن لعنف جنسي من عشیر عدد النساء المعاشرا

حالي أو سابق، خالل االثني عشر شھراً السابقة مقسوم على عدد النساء المعاشرات والفتیات (في الخامسة 

.100فيعشرة وما فوق) من السكان مضروب 
:العنف النفسي.3

مسة عشرة وما فوق)، الالتي تعّرضن لعنف نفسي من عشیر عدد النساء المعاشرات والفتیات (في الخا

حالي أو سابق، خالل االثني عشر شھراً السابقة مقسوم على عدد النساء المعاشرات والفتیات (في الخامسة 

.100فيعشرة وما فوق) من السكان مضروب 
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:أي شكل من أشكال العنف الجسدي و/أو الجنسي.4
عدد النساء المعاشرات والفتیات (في الخامسة عشرة وما فوق)، الالتي تعّرضن لعنف جسدي و/أو جنسي 

من عشیر حالي أو سابق، خالل االثني عشر شھراً السابقة مقسوم على عدد النساء المعاشرات والفتیات (في 

.100فيالخامسة عشرة وما فوق) من السكان مضروب 

:الجسدي، الجنسي و/أو النفسيأي شكل من أشكال العنف.5
عدد النساء المعاشرات والفتیات (في الخامسة عشرة وما فوق)، الالتي تعّرضن لعنف جسدي، جنسي و/أو 

نفسي من عشیر حالي أو سابق، خالل االثني عشر شھراً السابقة مقسوم على عدد النساء المعاشرات 

.100فيروب والفتیات (في الخامسة عشرة وما فوق) من السكان مض
مصادر البیانات:

. قاعدة البیانات العالمیة المعنیة بالعنف 2016ھیئة األمم المتحدة للمساواة بین الجنَسین وتمكین المرأة. .1

database.unwomen.org/en-global-http://evawضد النساء. المتوفرة على: 

http://data.unicef.org/child-البوابة االلكترونیة لبیانات منظمة األمم المتحدة للطفولة: .2
protection/violence.html

بوابة شعبة االحصاءات في األمم المتحدة عن الحد األدنى للمؤشرات الجنسانیة:.3

http://genderstats.un.org/beta/index.html#/home

بوابة شعبة االحصاءات في األمم المتحدة للبیانات والبیانات الوصفیة بشأن العنف ضد المرأة:.4

http://unstats.un.org/unsd/gender/vaw/
المسح االحصائي. -. المبادئ التوجیھیة إلنتاح االحصاءات المعنیة بالعنف ضد المرأة2014األمم المتحدة، 

على الرابط التالي :متوفر 

                                                  
https://unstats.un.org/unsd/gender/docs/Guidelines_Statistics_VAW.pdf

مصادر البیانات 

اس العنف ) المسوح القومیة المعنیة بقی1إن المصادر األساسیة لظھور العنف من قبل الشریك العشیر ھي (

) المسوح الدولیة التي تشمل محوراً بشأن تجارب العنف من قبل المرأة، كاالستقصاءات 2ضد المرأة و(

الدیمغرافیة والصحیة.
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:أي شكل من أشكال العنف الجسدي و/أو الجنسي.4
عدد النساء المعاشرات والفتیات (في الخامسة عشرة وما فوق)، الالتي تعّرضن لعنف جسدي و/أو جنسي 

من عشیر حالي أو سابق، خالل االثني عشر شھراً السابقة مقسوم على عدد النساء المعاشرات والفتیات (في 

.100فيالخامسة عشرة وما فوق) من السكان مضروب 

:الجسدي، الجنسي و/أو النفسيأي شكل من أشكال العنف.5
عدد النساء المعاشرات والفتیات (في الخامسة عشرة وما فوق)، الالتي تعّرضن لعنف جسدي، جنسي و/أو 

نفسي من عشیر حالي أو سابق، خالل االثني عشر شھراً السابقة مقسوم على عدد النساء المعاشرات 

.100فيروب والفتیات (في الخامسة عشرة وما فوق) من السكان مض
مصادر البیانات:

. قاعدة البیانات العالمیة المعنیة بالعنف 2016ھیئة األمم المتحدة للمساواة بین الجنَسین وتمكین المرأة. .1

database.unwomen.org/en-global-http://evawضد النساء. المتوفرة على: 

http://data.unicef.org/child-البوابة االلكترونیة لبیانات منظمة األمم المتحدة للطفولة: .2
protection/violence.html

بوابة شعبة االحصاءات في األمم المتحدة عن الحد األدنى للمؤشرات الجنسانیة:.3

http://genderstats.un.org/beta/index.html#/home

بوابة شعبة االحصاءات في األمم المتحدة للبیانات والبیانات الوصفیة بشأن العنف ضد المرأة:.4

http://unstats.un.org/unsd/gender/vaw/
المسح االحصائي. -. المبادئ التوجیھیة إلنتاح االحصاءات المعنیة بالعنف ضد المرأة2014األمم المتحدة، 

على الرابط التالي :متوفر 

                                                  
https://unstats.un.org/unsd/gender/docs/Guidelines_Statistics_VAW.pdf

مصادر البیانات 

اس العنف ) المسوح القومیة المعنیة بقی1إن المصادر األساسیة لظھور العنف من قبل الشریك العشیر ھي (

) المسوح الدولیة التي تشمل محوراً بشأن تجارب العنف من قبل المرأة، كاالستقصاءات 2ضد المرأة و(

الدیمغرافیة والصحیة.
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بالرغم من أن البیانات االداریة من الخدمات الصحیة والشرطة والمحاكم والعدل والخدمات االجتماعیة من 

مات المعنیة بالعنف ضد النساء والفتیات، إال أنھا ال تنتج بیانات بین خدمات أخرى، یمكنھا أن تؤمن المعلو

انتشار، إنما بیانات حوادث أو عدد من الحاالت المبلغ عنھا لھذه الخدمات. فنحن نعلم أن العدید من النساء 

استخدام المعّنفات ال یبلّغن عن العنف، ومن تبلّغ منھّن تكون قضیتھا من القضایا األكثر جّدیة. لذا ال یجب

البیانات االداریة كمصدر بیانات لھذا المؤشر.

للمزید من المعلومات المتعلقة بالممارسات الموصى بھا في إنتاج احصاءات حول العنف ضد المرأة راجع: 

UN Guidelines for Producing Statistics on Violence against Women-

Statistical Surveys (UN, 2014).
: القضاء على جمیع أشكال العنف ضد جمیع النساء والفتیات في المجالَین العام والخاص، بما 2-5الغایة 

في ذلك االتجار بھّن واالستغالل الجنسي وغیر ذلك من أنواع االستغالل 
: نسبة النساء والفتیات في الخامسة عشرة وما فوق الالتي تعّرضن لعنف جنسي من 1-2-5المؤشر 

ر العشیر، خالل االثني عشر شھراً السابقة، بحسب العمر ومكان حدوث العنفأشخاص غی

التعریف
یقیس ھذا المؤشر النسبة المئویة للنساء والفتیات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعّرضن لعنف جنسي 

من أشخاص غیر العشیر، خالل االثني عشر شھراً السابقة.

المفاھیم:
العنف ضد النساء ھو "أي عمل من أعمال العنف القائمة على نوع الجنس الذي على األرجح یؤدي إلى، أو 

أدى إلى األذى الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو تعذیب النساء بما في ذلك من تھدید أو إكراه أو حرمان 

م فھم العنف ضد المرأة تعّسفي من الحریة، سواء أكان في العموم أو في الحیاة الخاصة. یجب أن یت

الحتوائھ، إنما ال لحصره في، ما یلي:...، العنف الجسدي والجنسي والنفسي الحاصل في المجتمع العام بما 

فیھ، االغتصاب، واالستغالل الجنسي، والتحّرش الجنسي والترھیب في مكان العمل، وفي المؤسسات 

ه ..." لالطالع على التعریف الكامل راجع الرابط التالي: التعلیمیة وغیرھا، االتجار بالنساء والدعارة باالكرا

http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
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طریقة االحتساب:
یدعو ھذا المؤشر إلى التجزيء بحسب الفئة العمریة ومكان حدوث الفعل. ما من تعاریف ووسائل نموذجیة 

كان وقوع العنف، وبالتالي ال یتم طرح ھذا الموضوع حتى اآلن تم االتفاق علیھا عالمیاً حتى اآلن بشأن م

في طریقة االحتساب أدناه.

عدد النساء والفتیات في الخامسة عشرة وما فوق الالتي تعّرضن لعنف جنسي من أشخاص غیر العشیر، 

خالل االثني عشر شھراً السابقة مقسوم على عدد النساء والفتیات في الخامسة عشرة من السكان مضروب 

.100في

مصادر البیانات
) المسوح القومیة المعنیة بقیاس العنف 1العشیر ھي (إن المصادر األساسیة لظھور العنف من قبل الشریك 

) المسوح الدولیة التي تشمل محوراً بشأن تجارب العنف من قبل المرأة، كاالستقصاءات 2ضد المرأة و(

الدیمغرافیة والصحیة.

ن بالرغم من أن البیانات االداریة من الخدمات الصحیة والشرطة والمحاكم والعدل والخدمات االجتماعیة م

معدالتبین خدمات أخرى، یمكنھا أن تؤمن المعلومات المعنیة بالعنف ضد النساء والفتیات، إال أنھا ال تنتج 

نتشار، إنما بیانات حوادث أو عدد من الحاالت المبلغ عنھا لھذه الخدمات. فنحن نعلم أن العدید من النساء الا

ى أن تكون القضایا األكثر جّدیة. لذا ال یجب استخدام المعّنفات ال یبلّغن عن العنف، ومن تبلّغ منھن تمیل إل

البیانات االداریة كمصدر بیانات لھذا المؤشر.

للمزید من المعلومات المتعلقة بالممارسات الموصى بھا في إنتاج احصاءات حول العنف ضد المرأة راجع: 

UN Guidelines for Producing Statistics on Violence against Women-

Statistical Surveys (UN, 2014).
: القضاء على جمیع الممارسات الضاّرة، من قبیل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج 3-5الغایة 

القسري، وتشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث
سنة، والالتي تزّوجن او ارتبطن 24و20: نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارھن بین 1-3-5المؤشر 

بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرةقبل 
التعریف:

سنة، والالتي تزّوجن او ارتبطن قبل بلوغ قبل بلوغ سن 24و20نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارھن بین 

الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة.
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طریقة االحتساب:
یدعو ھذا المؤشر إلى التجزيء بحسب الفئة العمریة ومكان حدوث الفعل. ما من تعاریف ووسائل نموذجیة 

كان وقوع العنف، وبالتالي ال یتم طرح ھذا الموضوع حتى اآلن تم االتفاق علیھا عالمیاً حتى اآلن بشأن م

في طریقة االحتساب أدناه.

عدد النساء والفتیات في الخامسة عشرة وما فوق الالتي تعّرضن لعنف جنسي من أشخاص غیر العشیر، 

خالل االثني عشر شھراً السابقة مقسوم على عدد النساء والفتیات في الخامسة عشرة من السكان مضروب 

.100في

مصادر البیانات
) المسوح القومیة المعنیة بقیاس العنف 1العشیر ھي (إن المصادر األساسیة لظھور العنف من قبل الشریك 

) المسوح الدولیة التي تشمل محوراً بشأن تجارب العنف من قبل المرأة، كاالستقصاءات 2ضد المرأة و(

الدیمغرافیة والصحیة.

ن بالرغم من أن البیانات االداریة من الخدمات الصحیة والشرطة والمحاكم والعدل والخدمات االجتماعیة م

معدالتبین خدمات أخرى، یمكنھا أن تؤمن المعلومات المعنیة بالعنف ضد النساء والفتیات، إال أنھا ال تنتج 

نتشار، إنما بیانات حوادث أو عدد من الحاالت المبلغ عنھا لھذه الخدمات. فنحن نعلم أن العدید من النساء الا

ى أن تكون القضایا األكثر جّدیة. لذا ال یجب استخدام المعّنفات ال یبلّغن عن العنف، ومن تبلّغ منھن تمیل إل

البیانات االداریة كمصدر بیانات لھذا المؤشر.

للمزید من المعلومات المتعلقة بالممارسات الموصى بھا في إنتاج احصاءات حول العنف ضد المرأة راجع: 

UN Guidelines for Producing Statistics on Violence against Women-

Statistical Surveys (UN, 2014).
: القضاء على جمیع الممارسات الضاّرة، من قبیل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج 3-5الغایة 

القسري، وتشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث
سنة، والالتي تزّوجن او ارتبطن 24و20: نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارھن بین 1-3-5المؤشر 

بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرةقبل 
التعریف:

سنة، والالتي تزّوجن او ارتبطن قبل بلوغ قبل بلوغ سن 24و20نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارھن بین 

الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة.
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المفاھیم:
میة أیضاً. ویتم تعریف االرتباط غیر الرسمي یغطي ھذا المؤشر االرتباطات الرسمیة (كالزواج) وغیر الرس

بشكل عام على أنھ االرتباط الذي یعیش ضمنھ الثنائي لفترة من الوقت، مع النّیة بعالقة دائمة، من دون 

إطار االحتفاء الرسمي المدني أو الدیني (كالمساكنة).

طریقة االحتساب:
سنة والالتي تزوجن قبل الخامسة عشرة من السن (أو قبل 24و20عدد النساء الالتي تبلغ أعمارھن بین 

سنة من السكان 24و20الثامنة عشرة من السن) مقسوم على عدد النساء الالتي تبلغ أعمارھن بین 

.100في مضروب 
مصادرالبیانات

یة والدراسات االستقصائیة متعددة المؤشرات التي المسوح االسریة كاالستقصاءات الدیمغرافیة والصح-1

.تدعمھا الیونیسف تقوم بجمع بیانات معنیة بھذا المؤشر
التعدادات القومیة والمسوح األسریة القومیة األخرى.-2

: القضاء على جمیع الممارسات الضاّرة، من قبیل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج 3-5الغایة 
وتشویھ األعضاء التناسلیة لإلناثالقسري، 
عاماً، والالتي خضعن 49و15: نسبة الفتیات والنساء الالتي تترواح أعمارھن بین 2-3-5المؤشر 

لعملیة تشویھ/ بتر لألعضاء التناسلیة، بحسب العمر
التعریف

والالتي خضعن لعملیة عاماً، 49و15نسبة الفتیات والنساء الالتي تتراوح أعمارھن بین یتم حالیاً قیاس 

15تشویھ/ بتر لألعضاء التناسلیة على أنھا النسبة المئویة للفتیات والنساء الالتي تتراوح أعمارھن بین 
عاماً، والالتي خضعن لعملیة تشویھ/ بتر لألعضاء التناسلیة.49و

المفاھیم:
تشیر عملیة تشویھ/بتر األعضاء التناسلیة إلى "كافة االجراءات التي تشمل االستئصال النھائي أو الجزئي 

للعضو التناسلي الخارجي للمرأة أو أي اصابة لألعضاء التناسلیة لالنثى ألسباب غیر طبیة" 

طریقة االحتساب:
/ بتر األعضاء التناسلیة مقسوم على سنة الالتي خضعن لعملیة تشوي49و15عدد الفتیات والنساء بین 

.100فيسنة في السكان مضروب 49و15مجموع عدد الفتیات والنساء بین 
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مصادرالبیانات
المسوح االسریة كاالستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة والدراسات االستقصائیة متعددة المؤشرات التي -1

تدعمھا الیونیسف تقوم بجمع بیانات معنیة بھذا المؤشر 

التعدادات القومیة والمسوح األسریة القومیة األخرى-2

: االعتراف بأعمال الرعایة والعمل المنزلي غیر مدفوعة األجر وتقدیرھا من خالل توفیر 4-5الغایة 
الخدمات العامة والبنى التحتیة ووضع سیاسات الحمایة االجتماعیة وتعزیز تقاسم المسؤولیة داخل األسرة 

، حسبما یكون ذلك مناسباً على الصعید الوطنيالمعیشیة والعائلة
: نسبة الوقت المخّصص لألعمال المنزلیة وأعمال الرعایة غیر المدفوعة األجر، بحسب 1-4-5المؤشر 

الجنس والعمر والموقع
التعریف:

یشیر الوقت المخّصص لألعمال المنزلیة وأعمال الرعایة إلى متوسط معّدل الوقت الذي تمضیھ النساء 

والرجال لتوفیر الخدمات األسریة لالستھالك الذاتي. وتشمل االعمال المنزلیة وأعمال الرعایة تحضیر 

الطعام، وغسل األطباق والتنظیف ومتابعة أعمال المسكن والغسیل والكي والعنایة بالحدیقة واالھتمام 

بھا وتصلیحھا، واالھتمام بالحیوانات األلیفة، والتسّوق وتركیب السلع الشخصیة والمنزلیة واالھتمام 

باألطفال وبأفراد المنزل المریضین منھم أوالكبار في السن أو ذوي االحتیاجات الخاصة، من بین غیرھا.

المفاھیم:
تستند المفاھیم والتعاریف الخاصة بھذا المؤشر إلى المعاییر الدولیة التالیة:

)SNA(2008نظام الحسابات القومیة -
لعمل والعمالة واالستغالل الناقص للعمل الذي اعتمده المؤتمر الدولي لخبراء القرار حول احصاءات ا-

2013) في دورتھ التاسعة عشرة في العام ICLSاحصاءات العمل (
)ICATUS 2016(2016التصنیف الدولي لألنشطة المتعلقة بإحصاءات استخدام الوقت -

وفي ما یلي المفاھیم الخاصة المعنیة بالموضوع:

تبار نشاط ما بأنھ نشاط منتج أو أنھ یدخل ضمن "الحدود العامة لالنتاج" إذا ما كان یرضي یمكن اع-

معاییر الطرف الثالث (إذ یمكن إیكال النشاط إلى شخص آخر ویؤدي النتائج المرجّوة نفسھا)؛

ویمكن تصنیف األنشطة االنتاجیة أیضاً استناداً إلى إطار عمل منظمة التجارة العالمیة الخاص -

بإحصاءات العمل (المشمول في قرار المؤتمر الدولي لخبراء احصاءات العمل) على الشكل التالي:
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مصادرالبیانات
المسوح االسریة كاالستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة والدراسات االستقصائیة متعددة المؤشرات التي -1

تدعمھا الیونیسف تقوم بجمع بیانات معنیة بھذا المؤشر 

التعدادات القومیة والمسوح األسریة القومیة األخرى-2

: االعتراف بأعمال الرعایة والعمل المنزلي غیر مدفوعة األجر وتقدیرھا من خالل توفیر 4-5الغایة 
الخدمات العامة والبنى التحتیة ووضع سیاسات الحمایة االجتماعیة وتعزیز تقاسم المسؤولیة داخل األسرة 

، حسبما یكون ذلك مناسباً على الصعید الوطنيالمعیشیة والعائلة
: نسبة الوقت المخّصص لألعمال المنزلیة وأعمال الرعایة غیر المدفوعة األجر، بحسب 1-4-5المؤشر 

الجنس والعمر والموقع
التعریف:

یشیر الوقت المخّصص لألعمال المنزلیة وأعمال الرعایة إلى متوسط معّدل الوقت الذي تمضیھ النساء 

والرجال لتوفیر الخدمات األسریة لالستھالك الذاتي. وتشمل االعمال المنزلیة وأعمال الرعایة تحضیر 

الطعام، وغسل األطباق والتنظیف ومتابعة أعمال المسكن والغسیل والكي والعنایة بالحدیقة واالھتمام 

بھا وتصلیحھا، واالھتمام بالحیوانات األلیفة، والتسّوق وتركیب السلع الشخصیة والمنزلیة واالھتمام 

باألطفال وبأفراد المنزل المریضین منھم أوالكبار في السن أو ذوي االحتیاجات الخاصة، من بین غیرھا.

المفاھیم:
تستند المفاھیم والتعاریف الخاصة بھذا المؤشر إلى المعاییر الدولیة التالیة:

)SNA(2008نظام الحسابات القومیة -
لعمل والعمالة واالستغالل الناقص للعمل الذي اعتمده المؤتمر الدولي لخبراء القرار حول احصاءات ا-

2013) في دورتھ التاسعة عشرة في العام ICLSاحصاءات العمل (
)ICATUS 2016(2016التصنیف الدولي لألنشطة المتعلقة بإحصاءات استخدام الوقت -

وفي ما یلي المفاھیم الخاصة المعنیة بالموضوع:

تبار نشاط ما بأنھ نشاط منتج أو أنھ یدخل ضمن "الحدود العامة لالنتاج" إذا ما كان یرضي یمكن اع-

معاییر الطرف الثالث (إذ یمكن إیكال النشاط إلى شخص آخر ویؤدي النتائج المرجّوة نفسھا)؛

ویمكن تصنیف األنشطة االنتاجیة أیضاً استناداً إلى إطار عمل منظمة التجارة العالمیة الخاص -

بإحصاءات العمل (المشمول في قرار المؤتمر الدولي لخبراء احصاءات العمل) على الشكل التالي:
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العمل االنتاجي لالستھالك الذاتي (األنشطة المؤّدیة إلى انتاج سلع وخدمات لالستخدام النھائي .أ

الذاتي؛ یكون المقصد المرجو من المخرجات بشكل خاص االستخدام النھائي للمنتج على شكل

تكوین رأس المال، أو االستھالك النھائي من قبل أفراد األسرة المعیشیة أو من قبل أفراد العائلة 

الذین یعیشون في أسر معیشیة أخرى؛ وفي ما یخص السلع الزراعیة والسمكیة والطرائد المعدة 

لالستھالك الذاتي، فال یمكن بیع أو مقایضة أجزاء منھا أو ما فاض عنھا).

نشطة الھادفة إلى إنتاج السلع أو تأمین الخدمات مقابل المال أو المنفعة)العمالة (األ.ب

ج. عمل المتدرجون غیر المدفوع (أي نشاط غیر مدفوع إلنتاج السلع أو تأمین الخدمات لصالح الغیر، 

من أجل الحصول على خبرة عملیة أو مھارات في مھنة تجاریة معینة)

فوع وغیر إلزامي إلنتاج السلع وتأمین الخدمات للغیر)د. العمل التطّوعي (أي نشاط غیر مد

. أشكال أخرى من أشكال العمله

طریقة االحتساب:
یتم احتساب نسبة الوقت المخصص لألعمال المنزلیة وأعمال الرعایة غیر المدفوعة من خالل قسمة 

ة غیر المدفوعة األجر المتوسط المعدل الیومي لعدد الساعات المخصصة لألعمال المنزلیة وأعمال الرعای

ساعة.24خالل 

مصادر البیانات
المسوح المخصصة الستخدام الوقت-1

المسوح األسریة المتعددة األغراض، التي تحصل على المستوى القومي.-2

: كفالة مشاركة المرأة مشاركًة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لھا للقیادة على جمیع 5-5الغایة 
مستویات صنع القرار في الحیاة السیاسیة واالقتصادیة والعامة 

: نسبة المقاعد التي تشغلھا النساء في (أ) البرلمانات الوطنیة، و(ب) الحكومات المحلیة1-5-5المؤشر 
التعریف

ُتقاس بعدد المقاعد التي تشغلھا النساء األعضاء في الغرف الفردیة أو األدنى للبرلمانات الوطنیة، ویعّبر 

عنھا كنسبة مئویة من كافة المقاعد المشغولة.

المفاھیم:
تشیر المقاعد إلى عدد المكلفین النیابیین، وُتعرف أیضاً بعدد أعضاء البرلمان. یتم في العادة كسب المقاعد 

ي االنتخابات النیابیة . كما یمكن إشغال المقاعد أیضأً من خالل التسمیات والتعیین واالنتخابات غیر ف

المباشرة ومداورة االعضاء وباالنتخابات الفرعیة.
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طریقة االحتساب:
التي یتم اشتقاق نسبة المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة من خالل قسمة مجموع عدد المقاعد 

تشغلھا النساء على مجموع عدد المقاعد في البرلمان.

مصادر البیانات
البیانات المستخدمة ھي اإلحصاءات الرسمیة الواردة من البرلمانات.

: كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لھا للقیادة على جمیع 5-5الغایة 
مستویات صنع القرار في الحیاة السیاسیة واالقتصادیة والعامة 

: نسبة النساء في المناصب اإلداریة2-5-5المؤشر 
المتوسطةیشیر المؤشر الى نسبة النساء من مجموع عدد االشخاص العاملین في االدارات العلیا التعریف:

المفاھیم:
إن التصنیف الدولي الموّحد للمھن یقوم بتنظیم الوظائف ضمن مجموعة من الفئات الواضحة التعریف وفقاً 

للمھام والواجبات المنضویة تحت ھذه الوظیفة. 

األشخاص الموظفین ھم كافة األشخاص الذین ینتمون إلى سن العمل والذین خالل فترة قصیرة معینة، 

كأسبوع أو یوم، كانوا ضمن الفئات التالیة: أ الوظیفة المدفوعة األجر (سواء بمكان العمل أو وظیفة خارج (

ة إنما لیس في مكان مكان العمل)؛ وب الوظیفة لحسابھ الخاص (سواء في مكان العمل أو ضمن مؤسس

.)العمل
طریقة االحتساب

النساء الموظفات –ISCO-88نسبة النساء في المناصب االدایة = (النساء الموظفات في الفئة االولى من 

.ISCO-88 (×100من 13) / (كافة األشخاص الموظفین في الفئة ISCO-88من 13في الفئة 
مصادر البیانات

والمسوح األسريمسح القوى العاملة، -1

مسوح المنشآت أو السجالت االداریة لجمع المعلومات بشأن حصة المرأة من العمالة -2
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طریقة االحتساب:
التي یتم اشتقاق نسبة المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة من خالل قسمة مجموع عدد المقاعد 

تشغلھا النساء على مجموع عدد المقاعد في البرلمان.

مصادر البیانات
البیانات المستخدمة ھي اإلحصاءات الرسمیة الواردة من البرلمانات.

: كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لھا للقیادة على جمیع 5-5الغایة 
مستویات صنع القرار في الحیاة السیاسیة واالقتصادیة والعامة 

: نسبة النساء في المناصب اإلداریة2-5-5المؤشر 
المتوسطةیشیر المؤشر الى نسبة النساء من مجموع عدد االشخاص العاملین في االدارات العلیا التعریف:

المفاھیم:
إن التصنیف الدولي الموّحد للمھن یقوم بتنظیم الوظائف ضمن مجموعة من الفئات الواضحة التعریف وفقاً 

للمھام والواجبات المنضویة تحت ھذه الوظیفة. 

األشخاص الموظفین ھم كافة األشخاص الذین ینتمون إلى سن العمل والذین خالل فترة قصیرة معینة، 

كأسبوع أو یوم، كانوا ضمن الفئات التالیة: أ الوظیفة المدفوعة األجر (سواء بمكان العمل أو وظیفة خارج (

ة إنما لیس في مكان مكان العمل)؛ وب الوظیفة لحسابھ الخاص (سواء في مكان العمل أو ضمن مؤسس

.)العمل
طریقة االحتساب

النساء الموظفات –ISCO-88نسبة النساء في المناصب االدایة = (النساء الموظفات في الفئة االولى من 

.ISCO-88 (×100من 13) / (كافة األشخاص الموظفین في الفئة ISCO-88من 13في الفئة 
مصادر البیانات

والمسوح األسريمسح القوى العاملة، -1

مسوح المنشآت أو السجالت االداریة لجمع المعلومات بشأن حصة المرأة من العمالة -2

83

الدليل الوطني للبيانات الوصفية ألهداف التنمية المستدامة

83قسم إحصاءات التنمية البشرية - الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق



: ضمان حصول الجمیع على خدمات الصحة الجنسیة واالنجابیة وعلى الحقوق االنجابیة، على6-5الغایة 
النحو المتفق علیھ وفقاً لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة ومنھاج عمل بیكین والوثائق 

الختامیة لمؤتمرات استعراضھما.
سنة والالتي یّتخذن بأنفسھن 49سنة و15: نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارھّن بین 1-6-5المؤشر

دام وسائل منع الحمل والرعایة المتعلقة بالصحة االنجابیةقرارات مستنیرة بشأن العالقات الجنسیة واستخ

التعریف

.في حین یتطلّع المؤشر صنع القرار الشخصي للمرأة بشأن الرعایة بالصحة االنجابیة

المفاھیم:
إن االرتباط یعني المساكنة بین الرجل والمرأة بشكل دائم في عالقة تشبھ الزواج.

طریقة االحتساب:
سنة: 49و15عدد النساء المتزوجات أو المرتبطات بعالقة الالتي یبلغن بین المقسوم: 

الالتي یستطعن رفض العالقة الجنسیة -

الالتي ال یعود القرار أساساً باستخدام وسائل منع الحمل للزوج/ أو الشریك-

ریك أو أي شخص آخرالالتي ال یعود في العادِة القرار بالرعایة الصحیة الشخصیة للزوج/ أو الش-

ال یشتمل ھذا المقسوم سوى على النساء الالتي تنطبق علیھّن ھذه المعاییر الثالثة للتمكین.

سنة، المتزوجات أو في عالقة.49و15مجموع عدد النساء الالتي یبلغن بین القاسم: 

/ القاسم100×النسبة = المقسوم 

مصادر البیانات
االستقصاءات الدیغرافیة والصحیة التي تغطي البلدان ذات الدخل المتدني والمتوسط. 

ألف: القیام بإصالحات لتخویل المرأة حقوقاً متساویة في الموارد االقتصادیة، وكذلك إمكانیة -5الغایة 
ف في األراضي وغیرھا من الممتلكات، وعلى الخدمات  المالیة، حصولھا على حق الملكیة والتصرُّ

: (أ) نسبة مجموع المزارعین 1-ألف -5المؤشر .والمیراث والموارد الطبیعیة، وفقاً للقوانین الوطنیة
الذین یمتلكون أراض زراعیة أو لدیھم حقوق مضمونة فیھا، بحسب الجنس؛ و(ب) حصة المرأة بین 

المالكین أو أصحاب الحقوق في األراضي الزراعیة، بحسب نوع الحیازة

84

التعریف:
ینقسم ھذا المؤشر إلى مؤشِّرین فرعیَّین.

المؤّشر الفرعي (أ) ھو قیاس االنتشار. مھمتھ قیاس انتشار األشخاص في المجتمع الزراعي الذي یملكون 

حقوق ملكیة أو حیازة أراض زراعیة، وھو مفّصل بحسب الجنس.

أراض زراعیةعدد األشخاص المزارعون الذین یملكون حقوق ملكیة أو حیازة 
بحسب الجنس100× مجموع المزارعین                                        

المؤّشر الفرعي (ب) یرّكز على تكافؤ الجنَسین، ویعمل على قیاس مدى حرمان النساء من حقوق ملكیة أو 

حیازة األراضي الزراعیة.
حیازة األراضي الزراعیةعدد النساء المزارعون الذین یملكون حقوق ملكیة أو 

×100
مجموع المزارعین الذي یملكون حقوق ملكیة أو حیازة األراضي الزراعیة

المفاھیم:
األرض الزراعیة:

)، ُتعتَبر األرض WCA( 2020وفقاً للتصنیف الُمقتَرح من قبل البرنامج العالمي للتعداد الزراعي للعام 

تشمل األراضي الزراعیة ما یلي:"أرضاً زراعّیًة" وفقاً الستخدامھا. و

أراضي المحاصیل المؤّقتة•

أراضي المروج والمراعي المؤّقتة•

األراضي البور المؤقتة•

أراضي المحاصیل الدائمة•

أراضي المروج والمراعي الدائمة•

وتستثني ما یلي:

األراضي الواقعة ضمن مزارع وأراٍض مزارعیة •

الغابات وغیرھا من األراضي الحرجیة•

األراضي المستخدمة للزراعة المائیة (بما فیھا المیاه الداخلیة والساحلیة إذا ما كانت جزًء من الملكیة)•

األراضي األخرى التي لیست مصّنفة في مكان آخر.•
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التعریف:
ینقسم ھذا المؤشر إلى مؤشِّرین فرعیَّین.

المؤّشر الفرعي (أ) ھو قیاس االنتشار. مھمتھ قیاس انتشار األشخاص في المجتمع الزراعي الذي یملكون 

حقوق ملكیة أو حیازة أراض زراعیة، وھو مفّصل بحسب الجنس.

أراض زراعیةعدد األشخاص المزارعون الذین یملكون حقوق ملكیة أو حیازة 
بحسب الجنس100× مجموع المزارعین                                        

المؤّشر الفرعي (ب) یرّكز على تكافؤ الجنَسین، ویعمل على قیاس مدى حرمان النساء من حقوق ملكیة أو 

حیازة األراضي الزراعیة.
حیازة األراضي الزراعیةعدد النساء المزارعون الذین یملكون حقوق ملكیة أو 

×100
مجموع المزارعین الذي یملكون حقوق ملكیة أو حیازة األراضي الزراعیة

المفاھیم:
األرض الزراعیة:

)، ُتعتَبر األرض WCA( 2020وفقاً للتصنیف الُمقتَرح من قبل البرنامج العالمي للتعداد الزراعي للعام 

تشمل األراضي الزراعیة ما یلي:"أرضاً زراعّیًة" وفقاً الستخدامھا. و

أراضي المحاصیل المؤّقتة•

أراضي المروج والمراعي المؤّقتة•

األراضي البور المؤقتة•

أراضي المحاصیل الدائمة•

أراضي المروج والمراعي الدائمة•

وتستثني ما یلي:

األراضي الواقعة ضمن مزارع وأراٍض مزارعیة •

الغابات وغیرھا من األراضي الحرجیة•

األراضي المستخدمة للزراعة المائیة (بما فیھا المیاه الداخلیة والساحلیة إذا ما كانت جزًء من الملكیة)•

األراضي األخرى التي لیست مصّنفة في مكان آخر.•
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طریقة االحتساب:
حسابیة على النحو التالي:من خالل صَیغ  1.ألف.5تفعیل المؤشر 

المؤشر الفرعي (أ)

مجموع السكان الزراعیین الذین یملكون:
مستندا قانونیا باالرض الزراعیة او حق بیعھا او حق توریثھا

جنسالبحسب 100×
مجموع السكان الزراعیین 

المؤشر الفرعي (ب)

عدد النساء في مجال الزراعة الذین یملكون:
قانونیاً باألرض الزراعیة أو حق بیعھا أو حق توریثھامستنداً 

×100 مجموع السكان الزراعیین الذین یملكون:

مستنداً قانونیاً باألرض الزراعیة أو حق بیعھا أو حق توریثھا

مصادر البیانات
المسوح األسریة التي یمكن استخدامھا كما  ما یلي:

)HBS( المسوح الخاصة لمیزانیة االسر المعیشیة-
)LSMSالدراسات االستقصائیة لقیاس مستوى المعیشة (-
الدراسات االستقصائیة عن الظروف المعیشیة-

)LFSالدراسات االستقصائیة للقوى العاملة (-
)DHSالمسوح الدیمغرافیة والصحیة (-
)MICSالمسوح العنقودیة المتعددة المؤشرات (-
المسوح األسریة المتعددة األغراض-

تشمل تعدادات السكان والمساكن دیلةالمصادر الب

86

ألف: القیام بإصالحات لتخویل المرأة حقوقاً متساویة في الموارد االقتصادیة، وكذلك إمكانیة -5الغایة 
ف في األراضي وغیرھا من الممتلكات، وعلى الخدمات المالیة،  حصولھا على حق الملكیة والتصرُّ

للقوانین الوطنیةوالمیراث والموارد الطبیعیة، وفقاً 
: نسبة البلدان التي یكفل فیھا اإلطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة 2-أ-5المؤشر 

المساواة في الحقوق في ملكیة األراضي و/أو السیطرة علیھا.
التعریف:

والتشریعات كافة أھداف السیاسة الوطنیة ومسودة االحكام واالحكام القانونیة2.ألف.5یجمع المؤشر 

التنفیذیة التي تعكس الممارسات الجیدة في ضمان مساواة حقوق المرأة في ملكیة االراضي و/أو السیطرة 

علیھا.

المفاھیم:
یتم تعریف "ملكیة األراضي" على أنھا الحق المعترف بھ قانوناً بالمطالبة واستخدام ونقل أي ملكیة أرض.

ھا القدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بملكیة األرض. یتم تعریف "السیطرة على األرض" على أن

التفویض)

طریقة االحتساب: 
یقوم ھذا المؤشر بجمع أھداف السیاسات، ومسودات االحكام واالحكام القانونیة المتوفرة وتنفیذ التشریعات 

طرة علیھا. ثم التي تعكس الممارسات الحسنة التي تضمن حقوق المرأة المتساویة في ملكیة األراضي والسی

0یتم احتساب المعلومات بحسب مرحلة ادخالھا في السیاسة وإطار العمل القانوني، باستخدام درجات من 
. بحیث یشیر كل رقم إلى إدخال المؤشر في السیاسة وفي اإلطار القانوني، على النحو التالي:4إلى 

المرحلة صفر: غیاب كافة التفویضات عن اإلطار القانوني

: مسودة خاصة بالسیاسة تؤمن العتماد تفویض واحد أو أكثر1ة المرحل

: وثیقة خاصة بالسیاسة معتمدة رسمیاً من أجل اعتماد تفویض واحد أو أكثر1.5المرحلة 

: قانون یشمل تفویضاً واحداً أو أكثر2المرحلة 

: القانون األولي یشمل تفویضاً واحداً أو أكثر3المرحلة 

الثانویة تشمل تفویضاً واحداً أو أكثر.: التشریعات4المرحلة 

یتم تحدید ھذه المراحل وفقاً لنتائج االستبیان الذي تؤمنھ البلدان لفاو
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ألف: القیام بإصالحات لتخویل المرأة حقوقاً متساویة في الموارد االقتصادیة، وكذلك إمكانیة -5الغایة 
ف في األراضي وغیرھا من الممتلكات، وعلى الخدمات المالیة،  حصولھا على حق الملكیة والتصرُّ

للقوانین الوطنیةوالمیراث والموارد الطبیعیة، وفقاً 
: نسبة البلدان التي یكفل فیھا اإلطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة 2-أ-5المؤشر 

المساواة في الحقوق في ملكیة األراضي و/أو السیطرة علیھا.
التعریف:

والتشریعات كافة أھداف السیاسة الوطنیة ومسودة االحكام واالحكام القانونیة2.ألف.5یجمع المؤشر 

التنفیذیة التي تعكس الممارسات الجیدة في ضمان مساواة حقوق المرأة في ملكیة االراضي و/أو السیطرة 

علیھا.

المفاھیم:
یتم تعریف "ملكیة األراضي" على أنھا الحق المعترف بھ قانوناً بالمطالبة واستخدام ونقل أي ملكیة أرض.

ھا القدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بملكیة األرض. یتم تعریف "السیطرة على األرض" على أن

التفویض)

طریقة االحتساب: 
یقوم ھذا المؤشر بجمع أھداف السیاسات، ومسودات االحكام واالحكام القانونیة المتوفرة وتنفیذ التشریعات 

طرة علیھا. ثم التي تعكس الممارسات الحسنة التي تضمن حقوق المرأة المتساویة في ملكیة األراضي والسی

0یتم احتساب المعلومات بحسب مرحلة ادخالھا في السیاسة وإطار العمل القانوني، باستخدام درجات من 
. بحیث یشیر كل رقم إلى إدخال المؤشر في السیاسة وفي اإلطار القانوني، على النحو التالي:4إلى 

المرحلة صفر: غیاب كافة التفویضات عن اإلطار القانوني

: مسودة خاصة بالسیاسة تؤمن العتماد تفویض واحد أو أكثر1ة المرحل

: وثیقة خاصة بالسیاسة معتمدة رسمیاً من أجل اعتماد تفویض واحد أو أكثر1.5المرحلة 

: قانون یشمل تفویضاً واحداً أو أكثر2المرحلة 

: القانون األولي یشمل تفویضاً واحداً أو أكثر3المرحلة 

الثانویة تشمل تفویضاً واحداً أو أكثر.: التشریعات4المرحلة 

یتم تحدید ھذه المراحل وفقاً لنتائج االستبیان الذي تؤمنھ البلدان لفاو
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مصادر البیانات
من خالل أداة التقییم القانونیة الخاصة بفاو 2.ألف.5یتم في الوقت الراھن جمع المعلومات المتعلقة بالمؤشر 

)LAT في حیازة األراضي، التي من شأنھا وضع أربع ممارسات جیدة على ) للمساواة بین الجنسین

الخریطة لضمان حقوق المرأة المتساویة في ملكیة االراضي و/أو السیطرة علیھا (في السیاسة وفي أطر 

العمل القانونیة).

من أجل ب: تعزیز استخدام التكنولوجیا التمكینیة، وبخاصة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، -5الغایة 
تعزیز تمكین المرأة

: نسبة األفراد الذین یملكون الھاتف المحمول، بحسب الجنس1-ب-5المؤشر 
التعریف:

یتم تعریف نسبة األفراد الذین یملكون الھاتف المحمول بحسب الجنس على أنھا "النسبة المئویة لألفراد الذین 

یملكون الھاتف المحمول، بحسب الجنس". 

المفاھیم:
الفرد ھاتفاً خلویاً محموالً إذا ما كان لدیھ ھاتفاً خلویاً محموالً مع شریحة اشتراك واحدة على األقل یملك 

لالستخدام الشخصي. ویشمل األمر الھواتف المحمولة التي یزّود بھا الموظفون التي یمكن استخدامھا 

یتم استثناء األفراد الذین ألغراض شخصیة (للقیام باالتصاالت الشخصیة، والنفاذ إلى االنترنت إلخ).

یملكون شریحة اشتراك إنما ال یملكون جھازاً محموالً. ویشمل األمر ایضاً األشخاص الذین یملكون ھاتفاً 

محموالً لالستخدام الشخصي إنما لیس مسّجالً باسمھ/اسمھا. تعتبر شریحة االشتراك شریحة ناشطة إذا ما تم 

ة.استخدامھا في األشھر الثالثة الماضی

طریقة االحتساب:
المسوح االسریة القومیة. یتم احتساب ھذا المؤشر عبر قسمة مجموع عدد األفراد الموجودین ضمن النطاق 

والذین یملكون ھاتفاً محموالً على مجموع عدد األفراد ضمن النطاق.

مصادر البیانات

جمع البیانات المعنیة بنسبة األفراد الذین یملكون ھاتفاً محموالً 
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لھدف الخامسالمفاھیم الوطنیة ل

:سنة)18أو 15الزواج قبل سن (

.عدد النساء اللواتي تزوجن ألول مرة بسن الخامسة عشر أو الثامنة عشر              

معدل الوفاة الخام  :
من السكان في منتصف السنة .1000ھو عدد الوفیات لكل          

معدل وفیات األطفال الرضع :
.د الوفیات لألطفال دون سن السنة األولى من العمر  منسوبة إلى عدد الوالدات عدھو          

:معدل وفیات األطفال دون سن الخامسة من العمر
ھو عدد الوفیات لألطفال دون سن الخامسة من العمر منسوبة إلى عدد السكان الكلي في تلك 

.1000السنة  مضروباً في 

(ویشار إلیھ بمعدل الخصوبة )معدل الخصوبة العام :
.سنة ) 49-15من النساء تتراوح أعمارھن بین (1000وھو عدد الموالید أحیاء لكل            

معدل الخصوبة الكلیة :
) والتي تتبع 49-15ھو مجموع الوالدات التي حدثت للمرأة خالل فترة حیاتھا اإلنجابیة (

                            جداول الخصوبة النوعیة.

العمر المتوقع عند الوالدة :
اھات الحالیة متوسط عدد السنوات اإلضافیة التي یمكن أن یعیشھا إنسان إذا استمرت االتج

للوفاة على حالھا.

نسبة الجنس :
عدد الذكور مقابل كل مئة أنثى من السكان .          

معدل وفیات االمھات لكل مئة ألف والدة حیة :
) سنة بسبب الحمل أو الوالدة أو النفاس  49-15ھو عدد الوفیات للنساء في سن اإلنجاب (

. 100000إلى عدد الوالدات الحیة في تلك السنة  مضروباً في منسوبة 
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لھدف الخامسالمفاھیم الوطنیة ل

:سنة)18أو 15الزواج قبل سن (

.عدد النساء اللواتي تزوجن ألول مرة بسن الخامسة عشر أو الثامنة عشر              

معدل الوفاة الخام  :
من السكان في منتصف السنة .1000ھو عدد الوفیات لكل          

معدل وفیات األطفال الرضع :
.د الوفیات لألطفال دون سن السنة األولى من العمر  منسوبة إلى عدد الوالدات عدھو          

:معدل وفیات األطفال دون سن الخامسة من العمر
ھو عدد الوفیات لألطفال دون سن الخامسة من العمر منسوبة إلى عدد السكان الكلي في تلك 

.1000السنة  مضروباً في 

(ویشار إلیھ بمعدل الخصوبة )معدل الخصوبة العام :
.سنة ) 49-15من النساء تتراوح أعمارھن بین (1000وھو عدد الموالید أحیاء لكل            

معدل الخصوبة الكلیة :
) والتي تتبع 49-15ھو مجموع الوالدات التي حدثت للمرأة خالل فترة حیاتھا اإلنجابیة (

                            جداول الخصوبة النوعیة.

العمر المتوقع عند الوالدة :
اھات الحالیة متوسط عدد السنوات اإلضافیة التي یمكن أن یعیشھا إنسان إذا استمرت االتج

للوفاة على حالھا.

نسبة الجنس :
عدد الذكور مقابل كل مئة أنثى من السكان .          

معدل وفیات االمھات لكل مئة ألف والدة حیة :
) سنة بسبب الحمل أو الوالدة أو النفاس  49-15ھو عدد الوفیات للنساء في سن اإلنجاب (

. 100000إلى عدد الوالدات الحیة في تلك السنة  مضروباً في منسوبة 
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النوع االجتماعي :
ھو تصور االختالف بین ادوار النساء والرجال لكل مما تنسبھ لھما العادات والنظرة 

االجتماعیة والشفافیة عبر التطور التاریخي لمجتمع ما .

التمكین :
ھو العملیة التي بموجبھا تصبح النساء قادرات على التعرف على أوضاعھن حتى یتمكن من 

عتماد على الذات ، وأنھن قادرات على أداء اكتساب المھارة والخبرة ویطورن قدراتھن باال
جمیع االداوار ذات القیمة المجتمعیة العلیا سواء أكان في المجال السیاسي او التشریعي أو 

القانوني أو التعلیمي أو االقتصادي أو الصحي .

:متوسط العمر عند الزواج األول 
نة / مجموع عدد العزاب ) س50مجموع عدد سنوات العزوبیة للذین یتزوجون قبل العمر (

.) سنة50الذین یتزوجون قبل العمر (
 

:الدور المجتمعي والسیاسي
تعتبر المرأة قادرة على المشاركة في الحیاة العامة من خالل المشاركة في العمل العام وفي 

مؤسسات المجتمع التنفیذیة والتشریعیة والتعلیمیة واالقتصادیة.

:دور اإلنجابي واألسريال
ھو الدور الرئیسي بالنسبة للغالبیة العظمى من النساء في دول العالم، حیث یرتبط ھذا الدور 

.بالمنزل وتكوین األسرة التي ھي نواة المجتمع 
 

:األمراض المنقولة جنسیاً 
ھي أمراض معدیة تنتقل من شخص مصاب إلى شخص سلیم عن طریق العالقات الجنسیة، 

.منھا على سبیل المثال : السیدا والسفلس والیرقان والتعقیبة أو السیالننذكر 

:فترة النفاس
النفاس ھو الفترة التى یستمر فیھا نزول الدم بعد الوالدة ومتوسطھا علمیاً عند أغلب النساء 

.أضعف حاالتھا البدنیة بعد الوالدة وتحتاج لراحةھنا تكون المرأة في یوما42حوالى 

:متوسط عدد الموالید األحیاء
النساءعددعلىالمسحتاریخحتىالمنجبینأحیاءالموالیدعددمجموعقسمةصلحاھو

سنة.49-15أوسبق لھن الزواج في العمر حالیاً المتزوجات

90

:عالمات البلوغ
والفسیولوجیة التي تحدث للفتاة الیافعة أو الشاب الیافع وتتغیر ھي الظواھر واآلثار الجسمانیة 

بعده التكوینات الجسمانیة والفسیولوجیة للشخص وبالذات األنثى من حیث كبر حجم الصدر 
وغیرھا.

:األمراض المرتبطة باإلنجاب
ھي األمراض تصاحب المرأة المتزوجة أثناء الحمل وأثناء الوالدة وما بعد الوالدة وتتأثر 
باإلنجاب لدى المرأة وبالعكس. وتشكل ھذه األمراض مخاطر كبیرة على المرأة من حیث 

میا وبعضھا التھابات عدیدة حادة مثل بعضھا لھ عالقة بالدم كالسرطان وضغط الدم واألنی
.المعدة والكلى والقرحة والروماتیزم وغیرھا

:الوقت
نتاج في االقتصاد وبعد رابع في النظریة وعاء األحداث البشریة، كما أنھ أحد عناصر اإلھو 

). كما أن للوقت صلة *(وھو عبارة عن  فقرات حددت مقاییسھا الدولیة بالمعنى الفلكيالنسبیة
ویعرف بكونھ مقداراً للحركة.بالمكان

المتوسط العام :
ھو الوقت المستخدم للنشاط او الفعالیة ،معدل لكل اإلفراد المشمولین بالمسح سواًء مارسوا ذلك 

النشاط او الفعالیة ام ال.
 

:المتوسط الفعلي
ھو متوسط الوقت المستخدم للنشاط او الفعالیة ،معدل لالفراد المشمولین بالمسح ممن مارسوا 
فعالً ذلك فعالً ذلك النشاط او الفعالیة.على سبیل المثال "ان متوسط الوقت لنشاط الرعایة 
الصحیة الوارد في حقل (عام) یعني حاصل قسمة مجموع الزمن المستخدم في النشاط المذكور 
مقسوماً على كل االفراد المشمولین بالمسح سواء كانوا مارسوا نشاط الرعایة الصحیة خالل 
االربعة والعشرین ساعة لفترة اإلسناد الزمني ام لم یمارسوا.اما المتوسط الوارد في حقل 
(فعلي) فیمثل حاصل قسمة مجموع الزمن المستخدم في النشاط المذكور على االفراد الذین 

ط الرعایة الصحیة خالل األربعة والعشرین ساعة المذكورة ولذلك تكون ارقام مارسوا نشا
المتوسط العام اقل من ارقام المتوسط الفعلي.كما ان مجموع الوقت المستخدم في حقل عام 

.ساعة.بینما یزید الوقت على ذلك في حقل فعلي النھ یمثل حاالت منفصلة24یساوي 
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:عالمات البلوغ
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میا وبعضھا التھابات عدیدة حادة مثل بعضھا لھ عالقة بالدم كالسرطان وضغط الدم واألنی
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). كما أن للوقت صلة *(وھو عبارة عن  فقرات حددت مقاییسھا الدولیة بالمعنى الفلكيالنسبیة
ویعرف بكونھ مقداراً للحركة.بالمكان

المتوسط العام :
ھو الوقت المستخدم للنشاط او الفعالیة ،معدل لكل اإلفراد المشمولین بالمسح سواًء مارسوا ذلك 

النشاط او الفعالیة ام ال.
 

:المتوسط الفعلي
ھو متوسط الوقت المستخدم للنشاط او الفعالیة ،معدل لالفراد المشمولین بالمسح ممن مارسوا 
فعالً ذلك فعالً ذلك النشاط او الفعالیة.على سبیل المثال "ان متوسط الوقت لنشاط الرعایة 
الصحیة الوارد في حقل (عام) یعني حاصل قسمة مجموع الزمن المستخدم في النشاط المذكور 
مقسوماً على كل االفراد المشمولین بالمسح سواء كانوا مارسوا نشاط الرعایة الصحیة خالل 
االربعة والعشرین ساعة لفترة اإلسناد الزمني ام لم یمارسوا.اما المتوسط الوارد في حقل 
(فعلي) فیمثل حاصل قسمة مجموع الزمن المستخدم في النشاط المذكور على االفراد الذین 

ط الرعایة الصحیة خالل األربعة والعشرین ساعة المذكورة ولذلك تكون ارقام مارسوا نشا
المتوسط العام اقل من ارقام المتوسط الفعلي.كما ان مجموع الوقت المستخدم في حقل عام 

.ساعة.بینما یزید الوقت على ذلك في حقل فعلي النھ یمثل حاالت منفصلة24یساوي 
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:نسبة المشاركة

.ھي نسبة الوقت الذي تستخدمھ المرأة بالمقارنة مع نسبة استخدام الرجل لھ         

:األنشطة
صد بھا الممارسات الیومیة للفرد، مكررة ألسبوع كامل بدون یومي العطلة، موزعة على یق

) ساعة/ 24) نشاطاً مختلفاً تمارس على مدى (27خارطة الوقت وقد تناولت البیانات (
:أسبوعیاً وھي

:األسریة والمنزلیةاألنشطة
ف البیت والعنایة باألطفال والزیارات االجتماعیة وتنظیوتحضیر الطعامالنوم واألكل: وتشمل

.فضالً عن األعمال المنزلیة األخرىوالعنایة بالحدیقة وشراء السلع والخدمات

:الخاصة بالعملاألنشطة
وتشمل: األعمال الیدویة (كالحیاكة والخیاطة) والعمل وما یتصل بھ من أنشطة، ثم الذھاب الى 

.العمل والعودة منھ

:المدرسیةاألنشطة
الصف المدرسي والمذاكرة والدوام فيالذھاب الى المدرسة والعودة منھافعالیة وتشمل
.ثم المطالعةوالبحث

:الصحیةاألنشطة
تجمیل).الرعایة الصحیة، ثم العنایة الشخصیة (كالحالقة واالستحمام، والوھي

:أنشطة االتصال والترویح
.الریاضة والھوایات المختلفة، مشاھدة التلفزیون، المكالمات الھاتفیة، االنترنیتوتشمل

:االجتماعیة العامةاألنشطة
.النشاط السیاسي والنشاط الدینيوھي

:أنشطة متفرقة وغیر مصنفة
.صیانة السیارة وأنشطة غیر مصنفة،التزود بالوقودوھي ثالثة
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 ھا وإن كان التداخل بینوالتجانساالنسجامإن تصنیف األنشطة المذكورة قام على أساس معیار
الطعام كتناول حین یمارس عدة أنشطة في آن واحدوخصوصاً راً وارداً في حیاة اإلنسانأم

.أو حین یتداخل النشاط السیاسي مع النشاط الدینيوھو في طریقھ الى المدرسة أو في الصف

البد من مالحظة أن بعض األنشطة تتمیز باالستمراریة (كالنوم مثالً) إال أن بعضھا االخر قد
یتغیر على نحو واضح مع تغیر األوضاع في المجتمع العراقي مثال على ذلك الحصول على 

والزیارات عض األنشطة مثل الترویحي خلفیة بالوقود. كذلك فإن عامل األمن یبدو واضحاً ف
.االجتماعیة وغیرھا خصوصاً بالنسبة للمرأة

:على النوع االجتماعيالعنف القائمالعنف ضد النساء 
عمل من أعمال العنف القائم على النوع االجتماعي ینتج عنھ أو من المحتمل أن ینتج عنھ أي

إصابات أو آالم جسدیة، أو جنسیة أو نفسیة للمرأة ویشمل أیضا، التھدیدات بھذا الفعل أو كل 
فعل إجباري أو حرمان تعسفي من الحریة، سواء كان ذلك في الحیاة العامة أو الحیاة الخاصة. 

.عدد أشكال العنف ضد المرأة منھ العنف األسري والعنف النفسي والجسدي وغیرهوتت

:النفسيالعنف
ھو كل سلوك یؤثر أو یحتمل أن یؤثر سلباً على الزوجة مثل منعھا من التواصل مع أھلھا، 

، الغضب عند حدیثھا مع رجل المال الكافي، عدم منحھا ، تجاھلھاسیطرة على تحركاتھا
.آخر، التصرف بممتلكاتھا، منعھا من التعلیم والعمل

:العنف اللفظي
.، واستخدام األلفاظ النابیة ضد المرأةالترھیب، ، اإلھانةیتضمن الشتم

:العنف الجسدي
یتضمن كل فعل موجھ ضد المرأة یؤثر أو یحتمل أن یؤثر على سالمتھا الجسدیة ویشمل ذلك 

بسالح، وغیرھا.على سبیل المثال الضرب، الدفع بقوة، شد الشعر، التھدید

:العنف الجنسي
الجنسي والعنف الجنسي من الزوج مثل تشمل مظاھر العنف المضایقة الجنسیة واالستغالل

.، المعاشرة تحت التھدید، وما إلى ذلك من األفعالاإلجبار على المعاشرة
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 ھا وإن كان التداخل بینوالتجانساالنسجامإن تصنیف األنشطة المذكورة قام على أساس معیار
الطعام كتناول حین یمارس عدة أنشطة في آن واحدوخصوصاً راً وارداً في حیاة اإلنسانأم

.أو حین یتداخل النشاط السیاسي مع النشاط الدینيوھو في طریقھ الى المدرسة أو في الصف

البد من مالحظة أن بعض األنشطة تتمیز باالستمراریة (كالنوم مثالً) إال أن بعضھا االخر قد
یتغیر على نحو واضح مع تغیر األوضاع في المجتمع العراقي مثال على ذلك الحصول على 

والزیارات عض األنشطة مثل الترویحي خلفیة بالوقود. كذلك فإن عامل األمن یبدو واضحاً ف
.االجتماعیة وغیرھا خصوصاً بالنسبة للمرأة

:على النوع االجتماعيالعنف القائمالعنف ضد النساء 
عمل من أعمال العنف القائم على النوع االجتماعي ینتج عنھ أو من المحتمل أن ینتج عنھ أي

إصابات أو آالم جسدیة، أو جنسیة أو نفسیة للمرأة ویشمل أیضا، التھدیدات بھذا الفعل أو كل 
فعل إجباري أو حرمان تعسفي من الحریة، سواء كان ذلك في الحیاة العامة أو الحیاة الخاصة. 

.عدد أشكال العنف ضد المرأة منھ العنف األسري والعنف النفسي والجسدي وغیرهوتت

:النفسيالعنف
ھو كل سلوك یؤثر أو یحتمل أن یؤثر سلباً على الزوجة مثل منعھا من التواصل مع أھلھا، 

، الغضب عند حدیثھا مع رجل المال الكافي، عدم منحھا ، تجاھلھاسیطرة على تحركاتھا
.آخر، التصرف بممتلكاتھا، منعھا من التعلیم والعمل

:العنف اللفظي
.، واستخدام األلفاظ النابیة ضد المرأةالترھیب، ، اإلھانةیتضمن الشتم

:العنف الجسدي
یتضمن كل فعل موجھ ضد المرأة یؤثر أو یحتمل أن یؤثر على سالمتھا الجسدیة ویشمل ذلك 

بسالح، وغیرھا.على سبیل المثال الضرب، الدفع بقوة، شد الشعر، التھدید

:العنف الجنسي
الجنسي والعنف الجنسي من الزوج مثل تشمل مظاھر العنف المضایقة الجنسیة واالستغالل

.، المعاشرة تحت التھدید، وما إلى ذلك من األفعالاإلجبار على المعاشرة
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:حصة النساء من الوظائف المدفوعة األجر في القطاع غیر الزراعي
یقصد بھ نسبة النساء العامالت بأجر في القطاع غیر الزراعي إلى مجموع العاملین في ھذا 

القطاع .

لمقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة :ا
یقصد بھ نسبة المقاعد التي تشغلھا النساء الى مجموع المقاعد المشغولة .

اإلحتساب الوطنیة لمؤشرات الھدف الخامسطرق 

) عام�اً ال�ذین تت�وفر ل�دیھم معرف�ة ص�حیة ش�املة لفی�روس 24-15النسبة المئویة للسكان م�ن الفئ�ة العمری�ة (
=االیدز

     𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  االناث  من الذكور واالناث من ھذه  الفئة العمریة الذین یحددون بصوررة صحیحة  أھم  طریق  للحیلولة  دون انتقال فیروس نقص المناعة  البشریة بالجماع ال المقررة  لھم  ×
 السكان  من الفئة  العمریة ( 24−15 ) 

x100عدد االسر التي تترأسھا امرأة= نسبة االسر التي تترأسھا امرأة
عدد االسر الكلي

في نشاط معینمجموع الوقت المستخدم = المتوسط العام الستخدام الزمن
عدد االفراد المشمولین 

مجموع الوقت المستخدم في نشاط معین=المتوسط الفعلي الستخدام الزمن
عدد االفراد الذین مارسوا النشاط فعال                   
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ضمان التوافر واإلدارة المستدامة للمیاه والصرف الصحي:الھدف السادس

: تحقیق ھدف حصول الجمیع على نحو منصف على میاه الشرب المأمونة والمیسورة التكلفة 1-6الغایة 
2020بحلول عام 

: نسبة السكان الذین یستفیدون من خدمات میاه الشرب التي تدار بطریقة مأمونة1-1-6المؤشر 
:التعریف

الشرب المدارة بطریقة آمنة عن طریق نسبة السكان یتم قیاس نسبة السكان الذین یستفیدون من خدمات میاه 

الذین یستفیدون من مصادر میاه الشرب األساسیة والمحسنة والتي تتواجد في أماكن العمل وتكون متاحة 

عند الحاجة إلیھا وخالیة من الملوثات الغائطیة (والمواد الكیمیائیة ذات األولویة). المصدر "المحسن" معرف 

لمستخدم في عملیة رصد األھداف اإلنمائیة األلفیة، أي المیاه المنقولة باألنابیب إلى بنفس و التعریف ا

،اإلبار األنبوبیة المحمیة،المسكن أو الفناء أو إلى قطعة أرض الصنابیر العامة أو المواسیر العمودیة

.الینابیع ومیاه األمطار المحمیة
:المفاھیم

یلي:تتضمن مصادر میاه الشرب المحسنة ما

،الصنابیر العامة أو المواسیر العمودیة،المیاه المنقولة باألنابیب إلى المسكن أو الفناء أو إلى قطعة أرض

وتعتبر میاه الشرب المعبأة محسنة إذا استخدمت  .الینابیع ومیاه األمطار المحمیة،اإلبار األنبوبیة المحمیة

.محلیة أخرىاالسر المعیشیة مصدرا محسنا للمیاه ألغراض 
یعتبر مصدر المیاه "موجودا في المكان " إذا كانت نقطة الجمع موجودة داخل المسكن أو الفناء أو قطعة 

.و"متاحة عند الحاجة" أي تستطیع األسر الوصول إلى كمیات كافیة من المیاه عند الحاجة.األرض

طریقة االحتساب:
سریة معلومات عن أنواع مصادر میاه الشرب األساسیة في الوقت الحالي تقدم المسوح والتعدادات األ

المذكورة أعاله، وتشیر أیضا إلى ما إذا كانت ھذه المصادر موجودة في المكان. غالبا ما تحتوي مصادر 

البیانات ھذه على معلومات حول توفر المیاه وبشكل متزاید على جودة المیاه على مستوى األسرة، من خالل 

میاه الشرب للتلوث الغائطي أو الكیمیائي. ویتم الجمع بین ھذه البیانات والبیانات المتعلقة االختبار المباشر ل

بالتوافر واالمتثال لمعاییر جودة میاه الشرب (المواد الغائطیة والكیمیائیة) من قبل الجھات االداریة المبلغة 

 .أو الھیئات التنظیمیة
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ضمان التوافر واإلدارة المستدامة للمیاه والصرف الصحي:الھدف السادس

: تحقیق ھدف حصول الجمیع على نحو منصف على میاه الشرب المأمونة والمیسورة التكلفة 1-6الغایة 
2020بحلول عام 

: نسبة السكان الذین یستفیدون من خدمات میاه الشرب التي تدار بطریقة مأمونة1-1-6المؤشر 
:التعریف

الشرب المدارة بطریقة آمنة عن طریق نسبة السكان یتم قیاس نسبة السكان الذین یستفیدون من خدمات میاه 

الذین یستفیدون من مصادر میاه الشرب األساسیة والمحسنة والتي تتواجد في أماكن العمل وتكون متاحة 

عند الحاجة إلیھا وخالیة من الملوثات الغائطیة (والمواد الكیمیائیة ذات األولویة). المصدر "المحسن" معرف 

لمستخدم في عملیة رصد األھداف اإلنمائیة األلفیة، أي المیاه المنقولة باألنابیب إلى بنفس و التعریف ا

،اإلبار األنبوبیة المحمیة،المسكن أو الفناء أو إلى قطعة أرض الصنابیر العامة أو المواسیر العمودیة

.الینابیع ومیاه األمطار المحمیة
:المفاھیم

یلي:تتضمن مصادر میاه الشرب المحسنة ما

،الصنابیر العامة أو المواسیر العمودیة،المیاه المنقولة باألنابیب إلى المسكن أو الفناء أو إلى قطعة أرض

وتعتبر میاه الشرب المعبأة محسنة إذا استخدمت  .الینابیع ومیاه األمطار المحمیة،اإلبار األنبوبیة المحمیة

.محلیة أخرىاالسر المعیشیة مصدرا محسنا للمیاه ألغراض 
یعتبر مصدر المیاه "موجودا في المكان " إذا كانت نقطة الجمع موجودة داخل المسكن أو الفناء أو قطعة 

.و"متاحة عند الحاجة" أي تستطیع األسر الوصول إلى كمیات كافیة من المیاه عند الحاجة.األرض

طریقة االحتساب:
سریة معلومات عن أنواع مصادر میاه الشرب األساسیة في الوقت الحالي تقدم المسوح والتعدادات األ

المذكورة أعاله، وتشیر أیضا إلى ما إذا كانت ھذه المصادر موجودة في المكان. غالبا ما تحتوي مصادر 

البیانات ھذه على معلومات حول توفر المیاه وبشكل متزاید على جودة المیاه على مستوى األسرة، من خالل 

میاه الشرب للتلوث الغائطي أو الكیمیائي. ویتم الجمع بین ھذه البیانات والبیانات المتعلقة االختبار المباشر ل

بالتوافر واالمتثال لمعاییر جودة میاه الشرب (المواد الغائطیة والكیمیائیة) من قبل الجھات االداریة المبلغة 

 .أو الھیئات التنظیمیة
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الصحیة المؤسساتالعالمیة والیونیسف االمدادات المیاه ویقدر برنامج الرصد المشترك بین منظمة الصحة 

(JMP ) النفاذ إلى الخدمات األساسیة لكل بلد، بشكل منفصل في المناطق الحضریة والریفیة، من خالل

ربط خط االنحدار بسلسلة من نقاط البیانات من المسوح والتعدادات األسریة. 

مصادر البیانات
االسریةوالتعدادات المسوح 

: تحقیق ھدف حصول الجمیع خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحیة وأنھاء التغوط 2-6الغایة 
بالعراء ، وأیالء اھتمام خاص الحتیاجات النساء والفتیات ومن یعیشون في أوضاع ھشة, بحلول عام 

2030.
الصحي ، (ب) : نسبة السكان الذین یستفیدون (أ) من اإلدارة السلیمة لخدمات الصرف1-2-6المؤشر

مرافق غسل الیدین بالصابون والمیاه . 
التعریف:

یتم في الوقت الحالي قیاس السكان الذین یستفیدون من خدمات الصرف الصحي المدارة بشكل أمن ، بما في 

ذلك مرافق غسل الیدین بالصابون والماء ، من خالل نسبة السكان الذین یستخدمون مرافق صرف صحي 

االسر المعیشیة والتي ال یتم تقاسمھا مع أسر أخرى وحیث یتم التخلص من المخلفات محسنة على مستوى

البرازیة بطریقة أمنة في الموقع او تجري معالجتھا خارج الموقع . ویعرف المصدر "محسنة" بالتعریف 

یة ، ذاتھ المستخدم في عملیة رصد االھداف االنمائیة لأللفیة ،أي مراحیض الحفر المحسنة ذات التھو

ومراحیض الحفرة مع البالطة ، والمراحیض السمادیة.

ینظم تدفق المیاه لتسھیل غسل الیدین بالماء والصابون او ینقل ماھومرافق لغسل الیدین: جھاز یحتوي على 

داخل االسرة المعیشیة.

المفاھیم:
الصحي ، تشمل مرافق الصرف الصحي المحسنة ما یلي: تنظیف المراحیض الحفر وخزانات الصرف

خزانات الصرف الصحي أو مراحیض الحفر ، حجرات المراحیض المحسنة ذات التھویة، مراحیض 

الحفرة مع البالطة والمراحیض السمادیة.

عندما ال یتم إفراغ مراحیض الحفر وخزانات الصرف الصحي، قد تخلص منھا بطریقة آمنة في الموقعال

البشري ویمكن اعتبارھا مداراة بأمان . المعالجة خارج الموقع تظل المخلفات البشریة معزولة عن االتصال 

إن المخلفات من المراحیض المنقولة في المجاري (كمیاه عادمة) أو المفرغة من مراحیض الحفر وخزانات 
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الصرف الصحي  (مثل الحمأة البرازیة) ال تصل كلھا الى محطات معالجة. وبغرض رصد أھداف التنمیة 

قدیم مدى كفاءة المعالجة من خالل النظر في كل من فعالیة الشاملة وتدابیر المستدامة سیتم ت

االستخدام/التخلص.

طریقة االحتساب:
االساسیة الصرف آتفي الوقت الحالي تقدم المسوح والتعدادات االسریة المعلومات عن استخدام أنواع منش

المنزل.المذكورة أعاله ,وتشیر أیضاً الى مواد لغسل الیدین في 

یة للسكان الذین یستخدمون خدمات الصرف الصحي بأمان من خالل جمع البیانات ؤیتم احتساب النسبة المئ

عن نسبة السكان بأستخدام انواع مختلفة من مرافق الصرف الصحي االساسیة مع تقدیرات لنسبة المخلفات 

.تھا خارج الموقعالبرازیة التي یتم التخلص منھا بطالیقة آمنة في الموقع أو معالج

مصادر البیانات
المسوح والتعدادات االسریة

: تحسین نوعیة المیاه بالحد من التلوث ووقف القاء النفایات والموارد الكیمیائیة الخطرةـ 3-6الغایة 
وتقلیل تسربھا الى أدنى حد وخفض نسبة میاه المجاري غیر المعالجة الى النصف , وزیادة إعادة التدویر 

.2030االستخدام المأمون بنسبة كبیرة على الصعید العالمي  ، بحلول عام 
: نسبة میاه الصرف الصحي المعالجة بطریقة امنھ . 1-3-6المؤشر

التعریف :
نسبة میاه المجاري الناجمة عن األسر المعیشیة وعن األنشطة االقتصادیة المعالجة بطریقة آمنة استنادا الى 

والتوصیات SEEAساللم المعالجة على النحو المّحدد في نظام المحاسبة البیئیة واالقتصادیة المتكاملة

(http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/water.asp:الدولیة اإلحصاءات المیاه
 http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/irws/irwswebversion.pdf )مقارنة

.بمجموع میاه المجاري الناجمة عن األسر المعیشیة واألنشطة االقتصادیة
:طریقة االحتساب

العمل ھو الكمیة المعالجة (خارج الموقع وفي إن حساب قیمة المؤشر على النحو المستمد من إطار 

مقسومة على إجمالي كمیة النفایات المنتجة. ستأتي بیانات معالجة میاه المجاري المنزلیة من )الموقع

.ویمكن تقدیر البیانات المتعلقة بكمیات میاه الصرف الصناعیة من 1-2-6المؤشر المتعدد األغراض 
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الصرف الصحي  (مثل الحمأة البرازیة) ال تصل كلھا الى محطات معالجة. وبغرض رصد أھداف التنمیة 

قدیم مدى كفاءة المعالجة من خالل النظر في كل من فعالیة الشاملة وتدابیر المستدامة سیتم ت

االستخدام/التخلص.

طریقة االحتساب:
االساسیة الصرف آتفي الوقت الحالي تقدم المسوح والتعدادات االسریة المعلومات عن استخدام أنواع منش

المنزل.المذكورة أعاله ,وتشیر أیضاً الى مواد لغسل الیدین في 

یة للسكان الذین یستخدمون خدمات الصرف الصحي بأمان من خالل جمع البیانات ؤیتم احتساب النسبة المئ

عن نسبة السكان بأستخدام انواع مختلفة من مرافق الصرف الصحي االساسیة مع تقدیرات لنسبة المخلفات 

.تھا خارج الموقعالبرازیة التي یتم التخلص منھا بطالیقة آمنة في الموقع أو معالج

مصادر البیانات
المسوح والتعدادات االسریة

: تحسین نوعیة المیاه بالحد من التلوث ووقف القاء النفایات والموارد الكیمیائیة الخطرةـ 3-6الغایة 
وتقلیل تسربھا الى أدنى حد وخفض نسبة میاه المجاري غیر المعالجة الى النصف , وزیادة إعادة التدویر 

.2030االستخدام المأمون بنسبة كبیرة على الصعید العالمي  ، بحلول عام 
: نسبة میاه الصرف الصحي المعالجة بطریقة امنھ . 1-3-6المؤشر

التعریف :
نسبة میاه المجاري الناجمة عن األسر المعیشیة وعن األنشطة االقتصادیة المعالجة بطریقة آمنة استنادا الى 

والتوصیات SEEAساللم المعالجة على النحو المّحدد في نظام المحاسبة البیئیة واالقتصادیة المتكاملة

(http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/water.asp:الدولیة اإلحصاءات المیاه
 http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/irws/irwswebversion.pdf )مقارنة

.بمجموع میاه المجاري الناجمة عن األسر المعیشیة واألنشطة االقتصادیة
:طریقة االحتساب

العمل ھو الكمیة المعالجة (خارج الموقع وفي إن حساب قیمة المؤشر على النحو المستمد من إطار 

مقسومة على إجمالي كمیة النفایات المنتجة. ستأتي بیانات معالجة میاه المجاري المنزلیة من )الموقع

.ویمكن تقدیر البیانات المتعلقة بكمیات میاه الصرف الصناعیة من 1-2-6المؤشر المتعدد األغراض 
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متاحة في غالبیة الدول األعضاء المصنفة حسب تصنیف التصنیف مخزونات الصناعات، والتي ستكون

الصناعي الدولي الموحد. ویمكن احتساب توزیع میاه المجاري المعالجة على أساس سجالت االمتثال 

المتعلقة بالمعاییر الوطنیة. 

مصادر البیانات
وھي نفس تلك الخاصة بالجزء األسري من ھذا 1-2-،6بلدا للمؤشر 140تتوفر التقدیرات األولیة لـ 

المؤشر: 

http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2016/02/ 

11 / 090224b084172a75 /1_0 /  
The0costs0of0m0iene000data0catalog.xlsx. االصل/

یمكن الجمع بین بیانات شاملة من مصادر مختلفة من

 UNEP/UNSD)االستبیان الخاص بشعبة االحصاءات في أالمم المتحدة وبرنامج االمم المتحدة للبیئة1
tats.un.org/unsd/environment/questionnaire.htmhttp://uns؛:
-https://data.oecd.org/water/waste :)منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي2

water-treatment.htm   
 :AQUASTAT)نظام المعلومات المتعلقة بالمیاه والزراعة3

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en 
4(https://www.globalwaterintel.com/. :GWI وhttps://www.ib-net.org/ :IBNET 

شبكة

:تنفیذ اإلدارة المتكاملة لموارد المیاه على جمیع المستویات، بوسائل منھا التعاون العابر 5-6الغایة 
2030للحدود، حسب االقتضاء، بحلول عام 

)100-:درجة تنفیذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة (صفر1-5-6المؤشر 
:التعریف

والذي یقاس "، IWRM)یتم في الوقت الحالي قیاس المؤشر "درجة تنفیذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة (

( تم التنفیذ بالكامل)، من حیث 100التنفیذ بعد) إلى درجة بالنسبة المئویة (٪) من درجة صفر (لم یبدأ

) (.IWRMالمراحل المختلفة لتطویر وتنفیذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة

98

:المفاھیم
بأربعة مكونات رئیسة( IWRM)یقاس مفھوم اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة

والقوانین والخطط واالستراتیجیات التي تخلق "البیئة التمكینیة البیئة التمكینیة  : یشمل ذلك السیاسات .1

                                                     لإلدارة المتكاملة للموارد المائیة
المؤسسات: تشمل نطاق وأدوار المؤسسات السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة واإلداریة التي تساعد في .2

.رة المتكاملة للموارد المائیةدعم تنفیذ لإلدا
أدوات لإلدارة: األدوات واألنشطة التي تمكن صانعي القرار والمستخدمین من اتخاذ خیارات عقالنیة .3

9 .ومستنیرة بین اإلجراءات البدیلة
.التمویل: المیزانیة والتمویل المتاحان والمستخدمان لتطویر وإدارة الموارد المائیة من مصادر مختلفة.4

تند ھذا المؤشر إلى مسح وطني یتمحور حول ھذه المكونات الرئیسة األربعة   ( برنامج األمم یس

)  یتم تقسیم كل مكون إلى قسمین: األسئلة المتعلقة ب"المستوى الوطني" و 2016المتحدة للبیئة، 

ك  بما في ذل(یات األخرى" المستوى دون الوطني "مستویات أخرى" على التوالي. وتشمل "المستو

المقاطعات/ الوالیات في الدول الفدرالیة )، مستوى األحواض والمستوى العابر للحدود، حسب 

رد المائیة على " تنفیذ لإلدارة المتكاملة للموا5-6االقتضاء. ویتناول ھذان الجزاءان صیاغة الغایة 

."جمیع المستویات
طریقة االحتساب:

المكونات االربعة الرئیسة المذكورة أعاله.سؤاالً مقسماً الى 32یحتوي المسح على .1

، استنادا الى الفئات الرئیسة الست التالیة:10, بزیادات 100و0یمنح كل سؤال درجة بین .2

)0منخفضة جدا (•
)20منخفضة (•
)40متوسط االنخفاض (•
)60متوسطة االرتفاع (•
)80مرتفعة (•

)100مرتفعة جدا(•
ى من كل سؤال ، من اجل ضمان موضعیة النتائج وقابلیتھا للمقارنة.الحظ أنھ تم توفیر التوجیھ لكل مستو
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:المفاھیم
بأربعة مكونات رئیسة( IWRM)یقاس مفھوم اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة

والقوانین والخطط واالستراتیجیات التي تخلق "البیئة التمكینیة البیئة التمكینیة  : یشمل ذلك السیاسات .1

                                                     لإلدارة المتكاملة للموارد المائیة
المؤسسات: تشمل نطاق وأدوار المؤسسات السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة واإلداریة التي تساعد في .2

.رة المتكاملة للموارد المائیةدعم تنفیذ لإلدا
أدوات لإلدارة: األدوات واألنشطة التي تمكن صانعي القرار والمستخدمین من اتخاذ خیارات عقالنیة .3

9 .ومستنیرة بین اإلجراءات البدیلة
.التمویل: المیزانیة والتمویل المتاحان والمستخدمان لتطویر وإدارة الموارد المائیة من مصادر مختلفة.4

تند ھذا المؤشر إلى مسح وطني یتمحور حول ھذه المكونات الرئیسة األربعة   ( برنامج األمم یس

)  یتم تقسیم كل مكون إلى قسمین: األسئلة المتعلقة ب"المستوى الوطني" و 2016المتحدة للبیئة، 

ك  بما في ذل(یات األخرى" المستوى دون الوطني "مستویات أخرى" على التوالي. وتشمل "المستو

المقاطعات/ الوالیات في الدول الفدرالیة )، مستوى األحواض والمستوى العابر للحدود، حسب 

رد المائیة على " تنفیذ لإلدارة المتكاملة للموا5-6االقتضاء. ویتناول ھذان الجزاءان صیاغة الغایة 

."جمیع المستویات
طریقة االحتساب:

المكونات االربعة الرئیسة المذكورة أعاله.سؤاالً مقسماً الى 32یحتوي المسح على .1

، استنادا الى الفئات الرئیسة الست التالیة:10, بزیادات 100و0یمنح كل سؤال درجة بین .2

)0منخفضة جدا (•
)20منخفضة (•
)40متوسط االنخفاض (•
)60متوسطة االرتفاع (•
)80مرتفعة (•

)100مرتفعة جدا(•
ى من كل سؤال ، من اجل ضمان موضعیة النتائج وقابلیتھا للمقارنة.الحظ أنھ تم توفیر التوجیھ لكل مستو
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عطاء كل مكون من المكونات االربعة الیتم احتساب المتوسط غیر المرجح لعالمات النتیجة داخل.3

لكل مكون.100-0درجة 

  ین یتم احتساب متوسط نتائج المكونات (غیر مرجح ) إلعطاء درجة المؤشر معبرا عنھا كنسبة مئویة ب.4
.100و0

: مصادر البیانات 
االدارة المتكاملة للموارد المائیة 

:تنفیذ اإلدارة المتكاملة لموارد المیاه على جمیع المستویات، بوسائل منھا التعاون العابر 5-6الغایة 
        2030للحدود، حسب االقتضاء، بحلول عام 

للحدود التي لھا ترتیبات تنفیذیة تتعلق بالتعاون في نسبة مناطق أحواض المیاه العابرة :2-5-6المؤشر 
مجال المیاه.

:التعریف
یتم تعریف نسبة مناطق أحواض المیاه العابرة للحدود التي لھا ترتیبات تنفیذیة تتعلق بالتعاون في مجال 

یبات تنفیذیة المیاه على أنھا نسبة مناطق أحواض المیاه العابرة للحدود الموجودة ضمن البلد التي لھا ترت

تتعلق بالتعاون في مجال المیاه. ویمكن استنباط ھذه النسبة عن طریق إضافة المساحة السطحیة في بلد 

یحتوي على ھذه المستجمعات المائیة والخزانات الجوفیة العابرة للحدود( أي األحواض العابرة للحدود) التي 

علیھا بالمجموع الكلي للمساحة في بلد یحتوي تغطیھا ترتیبات تشغیلیة وقسمة المساحة التي تم الحصول

100(یتم ضرب النتیجة بعلى كل األحواض العابرة للحدود المستجمعات المائیة وخزانات المیاه الجوفیة
.للحصول علیھا كحصة بالنسبة مئویة

:المفاھیم
یتقاسمھا كل بلد، ویركزأساس یتمثل بالتغطیة المكانیة لألحواض العابرة للحدود التي إن للرصد المقترح 

على رصد ما إذا كانت ھذه تشملھا ترتیبات التعاون التشغیلي. وتسعى المعاییر التي یتعین تطبیقھا للتعاون 

في للتعاون حوض معین یجري النظر فیھ، إلى معرفة ما إذا كان الترتیب (الترتیبات) یوفر بالفعل أساساً 

ة للحدود ھي أحواض للمیاه العابرة للحدود، أي من أي میاه سطحیة األحواض العابر .كافیاً في إدارة المیاه

(خاصة األنھار أو البحیرات) أو المیاه الجوفیة التي تحدد أو تتقاطع أو تقع على حدود بین دولتین أو أكثر. 

لغرض حساب ھذا المؤشر، بالنسبة للمیاه السطحیة، فإن الحوض ھو مدى منطقة مستجمعات المیاه؛ بالنسبة 

.للمیاه الجوفیة، فإن المنطقة التي یتم النظر فیھا ھي نطاق حوض المیاه الجوفیة

100

طریقة االحتساب:
واحتساب المساحة السطحیة لكل تحدید المیاه السطحیة والمیاه الجوفیة العابرة للحدود یكون عن طریق 

.حوض عابر للحدود والمجموع الكلي 
یتم احتساب مجموع المساحة السطحیة العابرة للحدود في البلد ھو مجموع المناطق السطحیة في بلد كل 

حوض من االحواض والمیاه الجوفیة العابرة للحدود (یعبر عنھا بالكیلو متر) .اي حصة المساحة عن طریق 

فیة العابرة للحدود التي اضافة المساحة السطحیة في بلد احواض المیاه السطحیة او طبقات المیاه الجو

یغطیھا ترتیب التعاون التشغیلي وتقسیمھا على مجموع المساحة المخصصة في البلد االحواض العابرة 

للحصول على النسبة المئویة . 100للحدود (بما في ذلك طبقات المیاه الجوفیة) مضروبة في 

مصادر البیانات
.وزارة الموارد المائیة والمسوح المتخصصة 

أ: توسیع نطاق التعاون الدولي وتقدیم الدعم في مجال بناء القدرات إلى البلدان النامیة في -6الغایة 
األنشطة والبرامج المتصلة بالمیاه والصرف الصحي، بما في ذلك جمع المیاه، وإزالة ملوحتھا، وكفاءة 

وإعادة االستخدام والصرف استخدام المیاه، ومعالجة المیاه المستعملة، وتكنولوجیات إعادة التدویر 
الصحي التي تعد جزءاً     

:مقدار المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتصلة بالمیاه من خطة إنفاق تتولى الحكومة تنسیقھا1-أ-6المؤشر

التعریف:
من خطة الصحي التي تشكل جزءاً یتم تعریف حجم المساعدات اإلنمائیة الرسمیة المتعلقة بالمیاه والصرف 

بالمساعدات اإلنمائیة الرسمیة المتعلقة ّ صنفاق الخاتتول الحكومة تنسیقھا على أنھ نسبة مجموع االإنفاق 

بالمیاه والصرف الصحي والمتضمنة في میزانیة الحكومة.

المفاھیم
نح أو قروض على شكل مینطوي "التعاون الدولي ودعم بناء القدرات" على المعونة معظمھا قابلة للقیاس

.وكاالت دعم خارجیةمن
رف خطة اإلنفاق الحكومیة المنسقة بأنھا خطة / میزانیة تمویل لقطاع المیاه والصرف الصحي، مع تقییم  ُتعَّ

.واضح لمصادر التمویل واالستراتیجیات المتاحة لتمویل االحتیاجات المستقبلیة
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طریقة االحتساب:
واحتساب المساحة السطحیة لكل تحدید المیاه السطحیة والمیاه الجوفیة العابرة للحدود یكون عن طریق 

.حوض عابر للحدود والمجموع الكلي 
یتم احتساب مجموع المساحة السطحیة العابرة للحدود في البلد ھو مجموع المناطق السطحیة في بلد كل 

حوض من االحواض والمیاه الجوفیة العابرة للحدود (یعبر عنھا بالكیلو متر) .اي حصة المساحة عن طریق 

فیة العابرة للحدود التي اضافة المساحة السطحیة في بلد احواض المیاه السطحیة او طبقات المیاه الجو

یغطیھا ترتیب التعاون التشغیلي وتقسیمھا على مجموع المساحة المخصصة في البلد االحواض العابرة 

للحصول على النسبة المئویة . 100للحدود (بما في ذلك طبقات المیاه الجوفیة) مضروبة في 

مصادر البیانات
.وزارة الموارد المائیة والمسوح المتخصصة 

أ: توسیع نطاق التعاون الدولي وتقدیم الدعم في مجال بناء القدرات إلى البلدان النامیة في -6الغایة 
األنشطة والبرامج المتصلة بالمیاه والصرف الصحي، بما في ذلك جمع المیاه، وإزالة ملوحتھا، وكفاءة 

وإعادة االستخدام والصرف استخدام المیاه، ومعالجة المیاه المستعملة، وتكنولوجیات إعادة التدویر 
الصحي التي تعد جزءاً     

:مقدار المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتصلة بالمیاه من خطة إنفاق تتولى الحكومة تنسیقھا1-أ-6المؤشر

التعریف:
من خطة الصحي التي تشكل جزءاً یتم تعریف حجم المساعدات اإلنمائیة الرسمیة المتعلقة بالمیاه والصرف 

بالمساعدات اإلنمائیة الرسمیة المتعلقة ّ صنفاق الخاتتول الحكومة تنسیقھا على أنھ نسبة مجموع االإنفاق 

بالمیاه والصرف الصحي والمتضمنة في میزانیة الحكومة.

المفاھیم
نح أو قروض على شكل مینطوي "التعاون الدولي ودعم بناء القدرات" على المعونة معظمھا قابلة للقیاس

.وكاالت دعم خارجیةمن
رف خطة اإلنفاق الحكومیة المنسقة بأنھا خطة / میزانیة تمویل لقطاع المیاه والصرف الصحي، مع تقییم  ُتعَّ

.واضح لمصادر التمویل واالستراتیجیات المتاحة لتمویل االحتیاجات المستقبلیة
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طریقة االحتساب:
اإلنمائیة الرسمیة المتعلقة بالمیاه والصرف الصحي التي تدرجُیحتسب المؤشر كنسبة من إجمالي المساعدة 

في میزانیة الحكومة، أي حجم المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتعلقة بالمیاه والصرف الصحي في میزانیة

الحكومة مقسوم على إجمالي كمیة المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتعلقة بالمیاه والصرف الصحي.

مصادر البیانات
.المسوح ووزارة االعمار واالسكان والبلدیات واالشغال العامة 

ب: دعم وتعزیز مشاركة المجتمعات المحلیة في تحسین إدارة المیاه والصرف الصحي المؤشر -6الغایة 
:نسبة الوحدات اإلداریة المحلیة التي لدیھا سیاسات وإجراءات تنفیذیة راسخة في ما یتعلق 1-ب-6

بمشاركة المجتمعات المحلیة في إدارة خدمات المیاه والصرف الصحي
:التعریف

ةیقوم ھذا المؤشر بتقییم النسبة المئویة للوحدات اإلداریة المحلیة كما تم تعریفھا من تقبل الحكومة الوطنی

والتي لدیھا آلیة ثابتة وتشغیلیة یمكن من خاللھا لألفراد والمجتمعات المساھمة بشكل فعال في القرارات 

.والتوجیھات المتعلقة بإدارة المیاه والصرف الصحي

المفاھیم:
تعتبر مشاركة األطراف الفاعلة ضروریة لضمان استدامة خیارات إدارة المیاه والصرف الصحي مع مرور 

الوقت، مثل اختیار الحلول المناسبة لسیاق اجتماعي واقتصادي معین، والفھم الكامل لتأثیرات القرار إنمائي 

كة المجتمعات المحلیة أمراً حیویاً لضمان معین. كما یعتبر تحدید اإلجراءات في السیاسة أو القانون لمشار

تلبیة احتیاجات المجتمع ككل، بما في ذلك األكثر ضعفا، كما یشجع على ملكیة الخطط التي تساھم بدورھا 

في ً استدامتھا. تحدد السیاسات واإلجراءات الخاصة بمشاركة المجتمعات المحلیة في إدارة الموارد المائیة 

ن مشاركة المستخدمین في تخطیط أنشطة المیاه والصرف الصحي. والصرف الصحي آلیة رسمیة لضما

:طریقة االحتساب
) توجد لھا سیاسات وإجراءات للمشاركة المحلیة 1تقدیم بیانات بشأن عدد الوحدات اإلداریة المحلیة التي (

)إجمالي عدد الوحدات 4(عدد الوحدات اإلداریة المحلیة التي تم تقییمھا و)3()تشغیلیة، باإلضافة إلى2(و

عدد وحدات اإلدارة المحلیة ذات سیاسات وإجراءات تشغیلیة ) ( 2في الدولة. یتم احتساب المؤشر كـ 

وسیتم .إجمالي عدد الوحدات اإلداریة المحلیة في الدولة)4(خاصة بالمشاركة المحلیة مقسوم على 
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.2017-2016الشرب لدورة 
:مصادر البیانات

او مسوح متخصصة االدارة المتكاملة للموارد المائیة

لھدف السادسالمفاھیم الوطنیة ل

:استخدام مصادر ماء الشرب الحدیثة

عدد أفراد األسرة الذین یستخدمون مصادر ماء الشرب الحدیثة.

:استخدام مجاري الصرف الحدیثة

عدد أفراد األسرة المخدومین بمجاري الصرف الحدیثة.         

:معالجة المیاه

عدد أفراد األسرة الذین یستعملون المیاه المعالجة.

سبة السكان الذین یمكنھم الحصول باطراد على مصدر محسن للماء(%) :ن

الحفیرة والمضخات عدد األشخاص الذین یستخدمون میاه األنابیب والمناھل العامة واآلبار
.100فيواآلبار المحمیة والینابیع ومیاه المطر المحمیة /عدد السكان اإلجمالي مضروباً 

: نھم االنتفاع بصرف صحي محسن (%) نسبة سكان الحضر والریف الذین یمك

في المناطق الحضریة أو الریفیة الذین یمكنھم االنتفاع بمرافق محسنة / مجموع نعدد المقیمی
.100إعداد سكان الحضر والریف مضروباً في 

:شبكات میاه األمطار

وھي شبكات مجاري تتولى جمع ونقل وتصریف میاه األمطار من الشوارع ومن على أسطح 
.البیوت أو ما شابھ

:محطات المعالجة المركزیة
ھي منشآت تقوم في مواقع معینة لغایة أكسدة المواد العضویة وفصل الشوائب الصلبة عن میاه 

.أخرى الصرف الصحي حتى یمكن تصریفھا دون ضرر بالصحة أو إعادة استخدامھا مرة 
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السنوي العالمي لخدمات الصرف الصحي ومیاه الحصول على القاسم والمقسوم من خالل مسح التقییم 

.2017-2016الشرب لدورة 
:مصادر البیانات

او مسوح متخصصة االدارة المتكاملة للموارد المائیة

لھدف السادسالمفاھیم الوطنیة ل

:استخدام مصادر ماء الشرب الحدیثة

عدد أفراد األسرة الذین یستخدمون مصادر ماء الشرب الحدیثة.

:استخدام مجاري الصرف الحدیثة

عدد أفراد األسرة المخدومین بمجاري الصرف الحدیثة.         

:معالجة المیاه

عدد أفراد األسرة الذین یستعملون المیاه المعالجة.

سبة السكان الذین یمكنھم الحصول باطراد على مصدر محسن للماء(%) :ن

الحفیرة والمضخات عدد األشخاص الذین یستخدمون میاه األنابیب والمناھل العامة واآلبار
.100فيواآلبار المحمیة والینابیع ومیاه المطر المحمیة /عدد السكان اإلجمالي مضروباً 

: نھم االنتفاع بصرف صحي محسن (%) نسبة سكان الحضر والریف الذین یمك

في المناطق الحضریة أو الریفیة الذین یمكنھم االنتفاع بمرافق محسنة / مجموع نعدد المقیمی
.100إعداد سكان الحضر والریف مضروباً في 

:شبكات میاه األمطار

وھي شبكات مجاري تتولى جمع ونقل وتصریف میاه األمطار من الشوارع ومن على أسطح 
.البیوت أو ما شابھ

:محطات المعالجة المركزیة
ھي منشآت تقوم في مواقع معینة لغایة أكسدة المواد العضویة وفصل الشوائب الصلبة عن میاه 

.أخرى الصرف الصحي حتى یمكن تصریفھا دون ضرر بالصحة أو إعادة استخدامھا مرة 
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المیاه العادمة المعالجة :
ھي المیاه الخارجة من محطة معالجة میاه الصرف الصحي بعد معالجتھا بطریقة سلیمة طبقاً 

یاسیة لنوعیة میاه الصرف الصحي المعالجة حسب الغرض من استخدامھا أو للمعاییر الق
.التخلص منھا

وحدات المعالجة الصغیرة :
تصمم لمعالجة میاه الصرف الصحي للمجمعات السكنیة ھي عبارة عن وحدات صغیرة

.الصغیرة والمخلفات السائلة لألنشطة الصحیة والصناعیة الملوثة

:المنسوب المائي
.ھو ارتفاع سطح المیاه في الخزان أو البحیرة عن سطح األرض أي فوق بوابات السدّ 

الطاقة الفعلیة :
ھي الطاقة التي یتم إنتاجھا حالیاً من المشروع أو المجمع المائي أو محطات اآلبار أو محطات 

مسیة وتكون وحدة قیاسھا ) أو المحطات العاملة بالطاقة الشROتحلیة المیاه التناضح العكسي (
./یوم)3/ساعة) أو (م3(م

الفحوصات الفیزیاویة :
األس والعكورة، الطعم، الرائحةھي الخصائص الفیزیاویة للمیاه والتي تشمل كل من اللون، 

.الھیدروجیني

الفحوصات الكیمیاویة :
ھي مقدار تراكیز المواد العضویة والالعضویة المتواجدة في المیاه الخام والشرب وتشمل 

، الصودیوم، البوتاسیوم، الكادمیوم، الكروم السداسي، الفلوراید)TDSاألمالح الذائبة الكلیة (
، الكالسیوم، الكبریتات، الحدید، العسرة الكلیةالنحاس، ، الكلوریدات، األلمنیوم، النترات

، النیكل ....الخ

شبكات المجاري (شبكات الصرف الصحي) :
ھي كافة التمدیدات والتجھیزات المستخدمة لجمع ونقل وإیصال مخلفات میاه الصرف الصحي 

لجة أو التصریف وتشمل األنابیب وخزانات الجمع ومحطات الضخ ومنھوالت إلى مواقع المعا
وصمامات التھویة وغیرھا .

104

سادسطرق اإلحتساب الوطنیة لمؤشرات الھدف ال

100×عدد االسر التي ترتبط وحدتھا السكنیة بوسیلة صرف صحي معین= وسیلة الصرف الصحي
عدد االسر الكلي             

: كفالة حصول الجمیع بتكلفة میسورة على خدمات الطاقة الحدیثة الموثوقة والمستدامةالھدف السابع

2030على خدمات الطاقة الحدیثة الموثوقة بحلول عام كفالة حصول الجمیع بتكلفة میسورة:1-7الغایة 
: نسبة السكان المستفیدین من خدمات الكھرباء 1-1-7المؤشر 

التعریف: 
نسبة السكان المستفیدون من خدمات الكھرباء ھي النسبة المئویة للسكان المستفیدین من خدمات الكھرباء.

طریقة االحتساب:
100د المخدومین من شبكة الكھرباء مقسوم على عدد السكان مضروب في نسبة السكان المستفیدین = عد

مصادر البیانات:
ان البیانات الخاصة بالنفاذ الى الطاقة الكھربائیة یتم جمعھا بشكل كامل من 

والمسوح المتعددة المؤشرات بما فیھا االستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة المسوح االسریة انواع •

  العالمیة .ومسوح الصحة 
2030: كفالة حصول الجمیع بتكلفة میسورة على خدمات الطاقة الحدیثة الموثوقة بحلول عام 1-7الغایة 

النظیفینوالتكنولوجیاالوقودعلىأساسایعتمدونالذيالسكان: نسبة2-1-7المؤشر 
:التعریف

الذین السكانكعددالنظیفینوالتكنولوجیاالوقودعلىأساسيبشكلیعتمدونالذینالسكاننسبةتقاس

یبلغونالذینالسكانمجموععلىمقسومواإلنارةوالتدفئةالطبخفيالنظیفینوالتكنولوجیایستخدمون الوقود

االنبعاثات معدلبغایات)النظیفین(تعریفویتمثلالمئویةبالنسبةوانارةوتدفئةطبخأي عملیاتعن

المعیاري الدلیلفيالموجودة)المعالجینغیروالكیروسینللفحمالمعادیة (بالوقودوالتوصیات الخاصة

في الوقوداحتراق(الداخلفيالموجودالھواءبنوعیةالخاصةالعالمیةالصحةالتوجیھیة لمنظمةللخطوط

).المعیشیةاألسر
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سادسطرق اإلحتساب الوطنیة لمؤشرات الھدف ال

100×عدد االسر التي ترتبط وحدتھا السكنیة بوسیلة صرف صحي معین= وسیلة الصرف الصحي
عدد االسر الكلي             

: كفالة حصول الجمیع بتكلفة میسورة على خدمات الطاقة الحدیثة الموثوقة والمستدامةالھدف السابع

2030على خدمات الطاقة الحدیثة الموثوقة بحلول عام كفالة حصول الجمیع بتكلفة میسورة:1-7الغایة 
: نسبة السكان المستفیدین من خدمات الكھرباء 1-1-7المؤشر 

التعریف: 
نسبة السكان المستفیدون من خدمات الكھرباء ھي النسبة المئویة للسكان المستفیدین من خدمات الكھرباء.

طریقة االحتساب:
100د المخدومین من شبكة الكھرباء مقسوم على عدد السكان مضروب في نسبة السكان المستفیدین = عد

مصادر البیانات:
ان البیانات الخاصة بالنفاذ الى الطاقة الكھربائیة یتم جمعھا بشكل كامل من 

والمسوح المتعددة المؤشرات بما فیھا االستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة المسوح االسریة انواع •

  العالمیة .ومسوح الصحة 
2030: كفالة حصول الجمیع بتكلفة میسورة على خدمات الطاقة الحدیثة الموثوقة بحلول عام 1-7الغایة 

النظیفینوالتكنولوجیاالوقودعلىأساسایعتمدونالذيالسكان: نسبة2-1-7المؤشر 
:التعریف

الذین السكانكعددالنظیفینوالتكنولوجیاالوقودعلىأساسيبشكلیعتمدونالذینالسكاننسبةتقاس

یبلغونالذینالسكانمجموععلىمقسومواإلنارةوالتدفئةالطبخفيالنظیفینوالتكنولوجیایستخدمون الوقود

االنبعاثات معدلبغایات)النظیفین(تعریفویتمثلالمئویةبالنسبةوانارةوتدفئةطبخأي عملیاتعن

المعیاري الدلیلفيالموجودة)المعالجینغیروالكیروسینللفحمالمعادیة (بالوقودوالتوصیات الخاصة

في الوقوداحتراق(الداخلفيالموجودالھواءبنوعیةالخاصةالعالمیةالصحةالتوجیھیة لمنظمةللخطوط

).المعیشیةاألسر
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:المفاھیم
صلب كوقودوالمصنفللطھيالمستخدماألوليالوقودعلىیركزالحاليالوقتفيالعالمیةالبیاناتجمعإن

الوقود أنواعاعتباریتمحینفيحدیثةوغیرملوثةبانھاالصلبةالوقودانواعاعتباریتمحیثصلبغیرأو

النظیفة الوقودأنواعإلىالنفاذإلىاالفتقارمنھاماً جزءً یلتقطالوحیدالقیاسوھذا.نظیفةبأنھاالصلبةغیر

في یفشلكماللطھيالمستخدمةالتكنولوجیاأوالجھازبنوعالمتعلقةالبیاناتجمعفيیفشلوإنماللطھي

الدلیل إن. اإلنارةوفيالتدفئةفيالمستخدمةكتلكالمنزلفيالطاقةالستخدامأخرىملوثةأشكالالتقاط

أجلمنسویاالوقود والتكنولوجیاتناولالعالمیة الصحةبمنظمةالخاصاألدلةإلىالمستندالجدیدالمعیاري

  مالئمبشكلالعامةالصحةحمایة

:االحتسابطریقة
 (LSMS)المعیشةمستویاتقیاسومسوح (DHS)والصحیةالدیمغرافیةالمسوح:المسوحمصادرتشمل

القومیةمن المسوحوغیرھاالعالمیةالصحةمنظمةومسح  (MICS)المؤشراتالمتعددةالعنقودیةوالمسوح

.والمنفذةالمطورة
الحضریةالمناطقفيالسكانمجموعمناألولیةالطھيبطاقةالمتعلقةالتقدیراتعلىالحصولیمكن

. المستویاتمتعددنموذجباستخداممنفصلبشكلمعینةوالریفیة لسنة

البیاناتمصادر
المستویات علىالطھيفيخاصةالمستخدمةاألسریةوالتكنولوجیاتالوقودأنواعجمعدوريبشكلیتم

.والمسوحالتعداداتباستخدامالبلدانمعظمفيالقومیة

العالمي الطاقةمزیجفيالمتجددةالطاقةحصةفيكبیرةزیادة: تحقیق2-7الغایة 
للطاقةالنھائياالستھالكمجموعفيالمتجددةالطاقة: حصة1-2-7المؤشر 
:التعریف

المشتقللطاقةالنھائيلالستھالكالمئویةالنسبةھيالنھائياالستھالكمجموعفيالمتجددةالطاقةحصة

.المتجددةالمواردمن
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:المفاھیم
الصلباالحیائيالوقودوأنواعالمائیةالطاقة:منالمشتقةالطاقةاستھالكالمتجددةالطاقةاستھالكیشمل

والبحریةالجیوحراریةوالطاقةاالحیائيوالغازالسائلةاالحیائیةالوقودوأنواعوالشمسیةالھوائیةوالطاقة

كمجموعالقومیةواالحصاءاتالموازینمنللطاقةالنھائياالستھالكمجموعاحتسابیتم.النفایاتومن

.الطاقةغیراستخدامناقصالنھائياالستھالك
:المتجّددةالطاقةمنمعینةبمصادرالمعنیةالمالحظات

الحراریةالشمسیةوالطاقةالشمسیةالكھروضوئیةالخالیایشملالشمسیةالطاقةاستھالك•

أنواعمنوغیرھااالحیائيوالدیزلاالحیائيالغازولینیشملالسائلاالحیائيالوقودطاقةاستھالك•

السائلاالحیائيالوقود

وتفلاألسودنفطوالوالنباتیةالحیوانیةوالمخلفاتالوقودخشبشملیالصلباالحیائيالوقوداستھالك•

والفحمالسكرقصب

.المتجددةالبلدیةالنفایاتمنالطاقةتغطيالنفایاتطاقة•

:االحتسابطریقة
االستھالكمجموععلىالمتجددةالمصادركافةمنالطاقةاستھالكقسمةخاللمنالمؤشراحتسابیتم

الطاقةوموازیناحصاءاتفيموجودةجداولثالثةمنالمتجددةالطاقةاستھالكیشتق.للطاقةالنھائي

اعتباریتم.الحرارةمخرجاتالكھرباء،مخرجاتالنھائي،االستھالكمجموع:الدولیةالطاقةلوكالةالعالمیة

الكھرباءأحجامأنوبما.عنھاالتبلیغیتمكأنھالنھائياالستھالكمجموعجدولفيعنھاالمبلغاألحجامكافة

استخدامتموالحرارة،الكھرباءالتكنولوجیابحسبتفصیلھایتملمالنھائياالستھالكجدولفيوالحرارة

.التكنولوجیابحسبوالحرارةللكھرباءالنھائياالستھالكتقسیمعنعوضاالمخرجاتجداول
:البیاناتمصادر
الطاقةوكالةتنتجھاالتيالقومیةالطاقةموازینخاللمنالمتجددةالطاقةباستھالكالمتعلقةالبیاناتتتوفر

باالشتراك(األسریةالمسوحأو )االحیائیةالطاقةكاستخدام(المتخصصةالصناعیةالمسوحوتعتبر.الدولیة

أوللنارالخشبكاستخدام(البیاناتفيالفراغاتلملءالمالئمةالنھجمن )األخرىالمؤشراتقیاسمع

.)الشبكةخارجالشمسیةالطاقة
نالعالميالمعدل: مضاعفة3-7الغایة  2030عامبحلولالطاقةاستخدامكفاءةفيللتحسُّ

اإلجماليالمحليوالناتجاألولیةالطاقةحیثمنتقاسالتيالطاقة: كثافة1-3-7المؤشر 
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:المفاھیم
الصلباالحیائيالوقودوأنواعالمائیةالطاقة:منالمشتقةالطاقةاستھالكالمتجددةالطاقةاستھالكیشمل

والبحریةالجیوحراریةوالطاقةاالحیائيوالغازالسائلةاالحیائیةالوقودوأنواعوالشمسیةالھوائیةوالطاقة

كمجموعالقومیةواالحصاءاتالموازینمنللطاقةالنھائياالستھالكمجموعاحتسابیتم.النفایاتومن

.الطاقةغیراستخدامناقصالنھائياالستھالك
:المتجّددةالطاقةمنمعینةبمصادرالمعنیةالمالحظات

الحراریةالشمسیةوالطاقةالشمسیةالكھروضوئیةالخالیایشملالشمسیةالطاقةاستھالك•

أنواعمنوغیرھااالحیائيوالدیزلاالحیائيالغازولینیشملالسائلاالحیائيالوقودطاقةاستھالك•

السائلاالحیائيالوقود

وتفلاألسودنفطوالوالنباتیةالحیوانیةوالمخلفاتالوقودخشبشملیالصلباالحیائيالوقوداستھالك•

والفحمالسكرقصب

.المتجددةالبلدیةالنفایاتمنالطاقةتغطيالنفایاتطاقة•

:االحتسابطریقة
االستھالكمجموععلىالمتجددةالمصادركافةمنالطاقةاستھالكقسمةخاللمنالمؤشراحتسابیتم

الطاقةوموازیناحصاءاتفيموجودةجداولثالثةمنالمتجددةالطاقةاستھالكیشتق.للطاقةالنھائي

اعتباریتم.الحرارةمخرجاتالكھرباء،مخرجاتالنھائي،االستھالكمجموع:الدولیةالطاقةلوكالةالعالمیة

الكھرباءأحجامأنوبما.عنھاالتبلیغیتمكأنھالنھائياالستھالكمجموعجدولفيعنھاالمبلغاألحجامكافة

استخدامتموالحرارة،الكھرباءالتكنولوجیابحسبتفصیلھایتملمالنھائياالستھالكجدولفيوالحرارة

.التكنولوجیابحسبوالحرارةللكھرباءالنھائياالستھالكتقسیمعنعوضاالمخرجاتجداول
:البیاناتمصادر
الطاقةوكالةتنتجھاالتيالقومیةالطاقةموازینخاللمنالمتجددةالطاقةباستھالكالمتعلقةالبیاناتتتوفر

باالشتراك(األسریةالمسوحأو )االحیائیةالطاقةكاستخدام(المتخصصةالصناعیةالمسوحوتعتبر.الدولیة

أوللنارالخشبكاستخدام(البیاناتفيالفراغاتلملءالمالئمةالنھجمن )األخرىالمؤشراتقیاسمع

.)الشبكةخارجالشمسیةالطاقة
نالعالميالمعدل: مضاعفة3-7الغایة  2030عامبحلولالطاقةاستخدامكفاءةفيللتحسُّ

اإلجماليالمحليوالناتجاألولیةالطاقةحیثمنتقاسالتيالطاقة: كثافة1-3-7المؤشر 
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:التعریف
.االقتصادیةالمخرجاتمنالوحدةلقیمةاالقتصادإلىالمؤمنةكالطاقةالطاقةكثافةتعریفیتم

:المفاھیم
زائدلإلنتاجیعدماھو  (IRES)الطاقةإلحصاءاتالدولیةالتوصیاتتعرفھاكماالطاقةاستخداممجموعإن

فھوالمحليالناتجإجماليأما.المخزونتغیراتزائدوالطائراتالبحریةالوقودسفنناقصالوارداتصافي

مكافئعندالمحليالناتجإجماليقیاسالدوامعلىیتمالدولیةالمقارنةوبھدف.االقتصاديالمخرجقیاس

.الشرائیةالقدرة

:االحتسابطریقة
.المحليالناتجإجماليعلىبالطاقةاالمدادمجموعقسمةخاللمنالطاقةكثافةعلىالحصولیتم

البیاناتمصادر
الطاقةموازینوتتوفر.القومیةالطاقةبموازینالقیامخاللالطاقةامدادمجموعاحتسابعامبشكلیتم

.المتحدةاألممفياالحصاءاتشعبةمنالعالمفيالبلدانولكافةالدولیةالطاقةوكالةمناألكبرلالقتصادات

لھدف السابعالمفاھیم الوطنیة ل

: الوقود الصلب

عدد أفراد األسرة الذین یستخدمون الوقود الصلب (الخشب أو الفحم النباتي أو مخلفات 
.الطبخالمحاصیل أو الروث) كمصدر منزلي أولي للطاقة أو 

:انبعاث غاز ثاني اوكسید الكاربون 
متوسط نصیب الفرد من كمیة ثاني اوكسید الكاربون المنبعثة في الھواء خالل فترة زمنیة 

    ن/ متري).محددة (ط

الوطنیة لمؤشرات الھدف السابعطرق اإلحتساب

=   ثاني اوكسیدنصیب الفرد من انبعاث
كمیة ثاني  اوكسید الكاریون االمنبعثة في الھواء خالل فترة زمنیة محددة

مجموع عدد السكان في نفس الفترة
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خالل االسبوععدد ساعات التجھیز= المعدل الیومي لعدد ساعات التجھیز بالكھرباء ( حسب المصدر)
(ایام)7      

:تعزیز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجمیع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة الھدف الثامن
وتوفیر العمل الالئق للجمیع 

وبخاصة الحفاظ على نمو الحفاظ على النمو االقتصادي الفردي وفقاً للظروف الوطنیة ،:1-8الغایة 
في المئة على االقل سنویاً في اقل البلدان نمواً 7المحلي االجمالي بنسبة الناتج 

معدل النمو السنوي للناتج المحلي االجمالي الحقیقي للفرد الواحد8-1-1
التعریف:

یتم احتساب معدل النمو السنوي للناتج المحلي االجمالي الحقیقي للفرد الواحد على أنھ تغیر النسبة المئویة 

تج المحلي االجمالي الحقیقي للفرد الواحد بین سنتین متتالییین .ویتم احتساب الناتج المحلي االجمالي في النا

الحیقي للفرد الواحد من خالل قسمة الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة على عدد سكان بلد أو مكنطقة 

االمریكي الثابت لتسھیل احتساب معدالت ما. ویتم قیاس بیانات الناتج المحلي االجمالي الحقیقي بالدوالر

نمو البلد واكمال بیاناتھ.

المفاھیم:
ان الناتج المحلي االجمالي یقیس القیمة المالیة للسلع والخدمات النھائیة ، وھي التي یشتریھا المستخدم 

(كربع سنة أو سنة النھائي، والتي یتم انتاجھا ضمن االراضي االقتصادیة لبلد ماخالل فترة زمنیة معینة 

كاملة) ویتم احتسابھا من دون اختزال انخفاض قیمة االصوا المصنعة أو استنزاف وتدھور الموارد الطبیعیة 

ویمكن قیاس الناتج المحلي االجمالي باستخدام نھج االنفاق كمجموع االنفاق على االستھالك النھائي زائد 

اردات ،أو نھج االنتاج كقیمة المخرجات ناقص اجمالي تشكیل رأس المال زائد الصادرات ناقص الو

االستھالك الوسیط  زائد أي ضرائب ناقص االعانات على المنتجات التي لیست بعد مشمولة في قیمة 

المخرجات ،او نھج الدخل كتعویضات الموظفین زائد اجمالي القوة العاملة الزائدة زائد اجمالي القوة العاملة 

خیل المشتركة زائد اجمالي المداخیل المشتركة زائد الضرائب ناقص االعانات الزائدة زائد اجمالي المدا

على كل من االنتاج والواردات
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خالل االسبوععدد ساعات التجھیز= المعدل الیومي لعدد ساعات التجھیز بالكھرباء ( حسب المصدر)
(ایام)7      

:تعزیز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجمیع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة الھدف الثامن
وتوفیر العمل الالئق للجمیع 

وبخاصة الحفاظ على نمو الحفاظ على النمو االقتصادي الفردي وفقاً للظروف الوطنیة ،:1-8الغایة 
في المئة على االقل سنویاً في اقل البلدان نمواً 7المحلي االجمالي بنسبة الناتج 

معدل النمو السنوي للناتج المحلي االجمالي الحقیقي للفرد الواحد8-1-1
التعریف:

یتم احتساب معدل النمو السنوي للناتج المحلي االجمالي الحقیقي للفرد الواحد على أنھ تغیر النسبة المئویة 

تج المحلي االجمالي الحقیقي للفرد الواحد بین سنتین متتالییین .ویتم احتساب الناتج المحلي االجمالي في النا

الحیقي للفرد الواحد من خالل قسمة الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة على عدد سكان بلد أو مكنطقة 

االمریكي الثابت لتسھیل احتساب معدالت ما. ویتم قیاس بیانات الناتج المحلي االجمالي الحقیقي بالدوالر

نمو البلد واكمال بیاناتھ.

المفاھیم:
ان الناتج المحلي االجمالي یقیس القیمة المالیة للسلع والخدمات النھائیة ، وھي التي یشتریھا المستخدم 

(كربع سنة أو سنة النھائي، والتي یتم انتاجھا ضمن االراضي االقتصادیة لبلد ماخالل فترة زمنیة معینة 

كاملة) ویتم احتسابھا من دون اختزال انخفاض قیمة االصوا المصنعة أو استنزاف وتدھور الموارد الطبیعیة 

ویمكن قیاس الناتج المحلي االجمالي باستخدام نھج االنفاق كمجموع االنفاق على االستھالك النھائي زائد 

اردات ،أو نھج االنتاج كقیمة المخرجات ناقص اجمالي تشكیل رأس المال زائد الصادرات ناقص الو

االستھالك الوسیط  زائد أي ضرائب ناقص االعانات على المنتجات التي لیست بعد مشمولة في قیمة 

المخرجات ،او نھج الدخل كتعویضات الموظفین زائد اجمالي القوة العاملة الزائدة زائد اجمالي القوة العاملة 

خیل المشتركة زائد اجمالي المداخیل المشتركة زائد الضرائب ناقص االعانات الزائدة زائد اجمالي المدا

على كل من االنتاج والواردات
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طریقة االحتساب:
یتم احتساب معدل النمو السنوي للناتج المحلي االجمالي الحقیقي للفرد الواحد على النحو التالي :

لبلد أو 2005ملة المحلیة باسعار العام تحویل الناتج المحلي االجمالي الحیقي السنوي من الع.أ

باستخدام سعر الصرف للسنة نفسھا،2005منطقة ما الى الدوالر االمریكي باسعار 

قسمة النتیجة على عدد سكان البلد أو المنطقة للحصول على الناتج المحلي االجمالي الحیقي .ب

2005السنوي للفرد الواحد بالدوالر االمریكي الثابت بأسعار العام 
باستخدام t+1احتساب معدل النمو السنوي للناتج المحلي االجمالسي الحقیقي للفرد الواحد في السنة.ت

الناتج المحلي االجمالي  G(t+1)) حیث یمثل G(t+1)-G(t)/G(t))x100%الصیغة التالیة 

ھو فG(t)، أما  t+1في السنة 2005الحقیقي للفرد الواحد في سعر صرف الدوالر االمریكي لعام 

).tفي السنة(2005الناتج المحلي االجمالي الحیقي للفرد الواحد بالدوالر االمیریكي لعام 
مصادر البیانات

یتم جمع تقدیرات الناتج المحلي االجمالي السنوي بالعملة المحلیة من البلدان او المناطق بشكل سنوي من 

خالل استبیان الحسابات القومیة 

أعلى من الالنتاجیة االقتصادیة من خالل التنویع ,واالرتقاء بمستوى تحقیق مستویات:2-8الغایة 
التكنلوجیا واالبتكار بطرق تشمل التركیز على القطاعات المتسمة بالقیمة المضافة العالیة والقطاعات 

:معدل النمو السنوي في الناتج المحلي األجمالي لكل شخص عامل1-2-8المؤشر-2-الكثیفة العمالة

التعریف
ان معدل النمو السنوي في الناتج المحلي االجمالي الحقیقي لكل شخص عامل یمثل تغیر النسبة المئویة 

.السنویة في الناتج المحلي االجمالي الحقیقي لكل شخص عامل
المفاھیم

ھو القیاس االساسي للمخرجات القومیة ,التي تمثل مجموع قیمة كافة السلع :الناتج المحلي االجمالي

والخدمات النھائیة المنتجة في اقتصاد معین(وھو قیاس الدوالر للسلع والخدمات المنتجة كافة ضمن حدود 

لقیمة البلد خالل سنة معینة)وفقاً لنظام الحسابات القومیة  ً الناتج المحلي االجمالي ھو مجموع اجمالي ا

المضافة للوحدات المنتجة المقیمة كافة زائد ذلك الجزء (او مجموع) الضرائب المفروضة على المنتجات 

ناقص االعانات على المنتجات التي لیست مشمولة في تقییم المخرجات. كما ان الناتج المحلي االجمالي 
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تخدامات باستثناء االستھالك الوسیط) یساوي ایضاً مجموع االستخدامات النھائیة للسلع والخدمات (كافة االس

المقاسة عند اسعار الشراء ,ناقص قیمة الواردات من السلع والخدمات .كما انھ یساوي مجموع المداخیل 

االولیة والموزعة من قبل وحدات االنتاج المقیمة ً 

بتة وھو مستوى حجم : ھو الناتج المحلي االجمالي المحتسب باألسعار الثاالناتج المحلي االجمالي الحقیقي

الناتج المحلي االجمالي باستثناء تأثیر التضخم وتفضیل مقارنة الكمیات الى ابعد من التغیر في األسعار ویتم 

احتساب تقدیرات السعر الثابت للناتج المحلي االجمالي من خالل تقدیر القیم وفقاً لفترة االساس .نظریاً یتم 

والسعر یتم استبدالھ خالل فترة أساسیة في السعر للفترة الحالیةتحدید مركبي السعر والكمیة لقیمة ما

15االشخاص في سن العمل(عادة مایتم تعریفھم على انھم االشخاص الذین یبلغون :االشخاص العاملین
سنة ومافوق) الذین خالل فترة زمنیة  قاموا ببعض االعمال (حتى لو لساعة واحدة)مقابل اجر او ربح (كما 

عنھ في القرار حول احصاءات العمل والبطالة ھو معروف

طریقة االحتساب
الناتج المحلي االجمالي الحقیقي لكل شخص عامل =الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة/مجموع عدد 

االشخاص العاملین

قویمیةحیث یشیر كل من البسط والمقام الى الفترة المرجعیة نفسھا, على سبیل المثالل,نفس السنة الت

في  n --Labprodفي السنة (Labprodاذا ماسمینا الناتج المحلي االجمالي الحقیقي لكل شخص عامل 

n-1*(100.¹في السنة  n-1/(Labprodالسنة 

مصادر البیانات
ان قیاسات المخرجات المستخدمة في المقسوم من ھذا المؤشر (الناتج المحلي االجمالي) یمكن الحصول 

الناحیة االنتاجیة للحسابات القومیة-1االفضل من علیھا بالشكل

بیانات العمالة المستخدمة في القاسم من مسوح القوى العاملة وغیر ھا من المسوح االسریة ذات وحدة -2

العمالة  

المسوح المتعلقة بالمنشأت والسجالت االداریة أو التقدیرات الرسمیة على المصادر الموثوقة -3

:تعزیز السیاسات الموجھة نحو التنمیة والتي تدعم االنشطة االنتاجیة , وفرص العمل الالئق 3-8الغایة 
ومباشرة االعمال الحرة والقدرة على االبداع واالبتكار وتشجیع على اضفاء الطابع الرسمي على 

خدمات المشاریع المتناھیة الصغر والصغیرة والمتو سطة الحجم ونموھا بطرق منھا الحصول على ال
المالیة
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طریقة االحتساب:
یتم احتساب معدل النمو السنوي للناتج المحلي االجمالي الحقیقي للفرد الواحد على النحو التالي :

لبلد أو 2005ملة المحلیة باسعار العام تحویل الناتج المحلي االجمالي الحیقي السنوي من الع.أ

باستخدام سعر الصرف للسنة نفسھا،2005منطقة ما الى الدوالر االمریكي باسعار 

قسمة النتیجة على عدد سكان البلد أو المنطقة للحصول على الناتج المحلي االجمالي الحیقي .ب

2005السنوي للفرد الواحد بالدوالر االمریكي الثابت بأسعار العام 
باستخدام t+1احتساب معدل النمو السنوي للناتج المحلي االجمالسي الحقیقي للفرد الواحد في السنة.ت

الناتج المحلي االجمالي  G(t+1)) حیث یمثل G(t+1)-G(t)/G(t))x100%الصیغة التالیة 

ھو فG(t)، أما  t+1في السنة 2005الحقیقي للفرد الواحد في سعر صرف الدوالر االمریكي لعام 

).tفي السنة(2005الناتج المحلي االجمالي الحیقي للفرد الواحد بالدوالر االمیریكي لعام 
مصادر البیانات

یتم جمع تقدیرات الناتج المحلي االجمالي السنوي بالعملة المحلیة من البلدان او المناطق بشكل سنوي من 

خالل استبیان الحسابات القومیة 

أعلى من الالنتاجیة االقتصادیة من خالل التنویع ,واالرتقاء بمستوى تحقیق مستویات:2-8الغایة 
التكنلوجیا واالبتكار بطرق تشمل التركیز على القطاعات المتسمة بالقیمة المضافة العالیة والقطاعات 

:معدل النمو السنوي في الناتج المحلي األجمالي لكل شخص عامل1-2-8المؤشر-2-الكثیفة العمالة

التعریف
ان معدل النمو السنوي في الناتج المحلي االجمالي الحقیقي لكل شخص عامل یمثل تغیر النسبة المئویة 

.السنویة في الناتج المحلي االجمالي الحقیقي لكل شخص عامل
المفاھیم

ھو القیاس االساسي للمخرجات القومیة ,التي تمثل مجموع قیمة كافة السلع :الناتج المحلي االجمالي

والخدمات النھائیة المنتجة في اقتصاد معین(وھو قیاس الدوالر للسلع والخدمات المنتجة كافة ضمن حدود 

لقیمة البلد خالل سنة معینة)وفقاً لنظام الحسابات القومیة  ً الناتج المحلي االجمالي ھو مجموع اجمالي ا

المضافة للوحدات المنتجة المقیمة كافة زائد ذلك الجزء (او مجموع) الضرائب المفروضة على المنتجات 

ناقص االعانات على المنتجات التي لیست مشمولة في تقییم المخرجات. كما ان الناتج المحلي االجمالي 
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تخدامات باستثناء االستھالك الوسیط) یساوي ایضاً مجموع االستخدامات النھائیة للسلع والخدمات (كافة االس

المقاسة عند اسعار الشراء ,ناقص قیمة الواردات من السلع والخدمات .كما انھ یساوي مجموع المداخیل 

االولیة والموزعة من قبل وحدات االنتاج المقیمة ً 

بتة وھو مستوى حجم : ھو الناتج المحلي االجمالي المحتسب باألسعار الثاالناتج المحلي االجمالي الحقیقي

الناتج المحلي االجمالي باستثناء تأثیر التضخم وتفضیل مقارنة الكمیات الى ابعد من التغیر في األسعار ویتم 

احتساب تقدیرات السعر الثابت للناتج المحلي االجمالي من خالل تقدیر القیم وفقاً لفترة االساس .نظریاً یتم 

والسعر یتم استبدالھ خالل فترة أساسیة في السعر للفترة الحالیةتحدید مركبي السعر والكمیة لقیمة ما

15االشخاص في سن العمل(عادة مایتم تعریفھم على انھم االشخاص الذین یبلغون :االشخاص العاملین
سنة ومافوق) الذین خالل فترة زمنیة  قاموا ببعض االعمال (حتى لو لساعة واحدة)مقابل اجر او ربح (كما 

عنھ في القرار حول احصاءات العمل والبطالة ھو معروف

طریقة االحتساب
الناتج المحلي االجمالي الحقیقي لكل شخص عامل =الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة/مجموع عدد 

االشخاص العاملین

قویمیةحیث یشیر كل من البسط والمقام الى الفترة المرجعیة نفسھا, على سبیل المثالل,نفس السنة الت

في  n --Labprodفي السنة (Labprodاذا ماسمینا الناتج المحلي االجمالي الحقیقي لكل شخص عامل 

n-1*(100.¹في السنة  n-1/(Labprodالسنة 

مصادر البیانات
ان قیاسات المخرجات المستخدمة في المقسوم من ھذا المؤشر (الناتج المحلي االجمالي) یمكن الحصول 

الناحیة االنتاجیة للحسابات القومیة-1االفضل من علیھا بالشكل

بیانات العمالة المستخدمة في القاسم من مسوح القوى العاملة وغیر ھا من المسوح االسریة ذات وحدة -2

العمالة  

المسوح المتعلقة بالمنشأت والسجالت االداریة أو التقدیرات الرسمیة على المصادر الموثوقة -3

:تعزیز السیاسات الموجھة نحو التنمیة والتي تدعم االنشطة االنتاجیة , وفرص العمل الالئق 3-8الغایة 
ومباشرة االعمال الحرة والقدرة على االبداع واالبتكار وتشجیع على اضفاء الطابع الرسمي على 

خدمات المشاریع المتناھیة الصغر والصغیرة والمتو سطة الحجم ونموھا بطرق منھا الحصول على ال
المالیة
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:نسبة العمالة غیر الرسمیة في غیر العمالة الزراعیة بحسب الجنس1-3-8المؤشر
التعریف :

.صنیفھا على انھا عمالة غیر منظمةیقدم ھذا المؤشر حصة العمالة غیر الزراعیة التي یتم ت
المفاھیم:

ة ,كاسبوع واحد او یوم واحد تشمل العمالة األشخاص في سن العمل كافة الذین وخالل فترة قصیرة محدد

.یعملون مقابل اجر او ربح
واعضاء تعاونیات المنتجین الذین یعملون في مؤسسات القطاع ،اصحاب العمل،العاملون لحسابھم الخاص -

.غیر المنظم الخاصة بھم (خصائص المؤسسة تحدد طبیعة ووظیفتھم غیر المنطقیة)
انتاج السلع لالستخدام النھائي الذاتي من قبل اسرتھم بشكل العاملون لحسابھم الخاص المنخرطون في-

.حصري(كزراعة الكفاف)
العاملون المساھمون من افراد االسرة بصرف النظر عما اذا كانوا یعملون في الوحدات االقتصادیة اي -

والیكونون خاضعین االقتصاد المنظم او االقتصاد غیر المنظم (عادة ما الیكونون مقیدین بعقد عمل خطي 

للتشریعات الخاصة بالعمل او انظمة الضمان االجتماعي او االتفاقیات الجماعیة وغیرھا مما یحدد طبیعة 

.عملھم غیر النظامیة)
المستخدمون في وظائف غیر منظمة سواء كانوا مستخدمین من قبل مؤسسات القطاع المنظم او القطاع -

لدى االسر المعیشیة (یعتبر الموظفون من اصحاب الوظائف غیر غیر المنظم او عمال منزلیین باجر 

المنظمة اذا ماكنت عالقتھم التوظیفیة بالقانون او بالممارسات غیر خاضعة لتشریعات العمل القومیة او 

.لضرائب الدخل او للحمایة االجتماعیة او ألي مستحقات الستحقاقات عمل معینة)
المنظم اذا ماكانت موافقة للشروط الثالثة التالیة:وتنتمي المؤسسة الى القطاع غیر -

مؤسسة غیر اعتباریة (التكون قد تأسست على انھا وحدة قانونیة منفصلة عن مالكھا ویكون مالكھا -

والمتحكم بھا عضو واحد او اكثر من اسرة واحدة او اكثر والتكون شركة شبھ مساھمة اي انھا التملك 

.ا في ذلك كشف بالمیزانیة )مجموعة كاملة من الحسابات بم
.مؤسسة سوقیة (اي انھا تبیع ولو كمیة صغیرة من السلع والخدمات التي تنتجھا)-
مؤسسة غیر مسجلة او الموظفین فیھا غیر مسجلین او اذا كان عدد االشخاص المنخرطین فیھا بشكل -

.متواصل ھو اقل من الحد المعین من قبل البلد
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طریقة االحتساب 
في االنشطة غیر الزراعیةالعمالة غیر المنظمة في العمالة غیر الزراعیة =(العمالة غیر المنظمة نسبة 

100×(مجموع العمالة في االنشطة غیر الزراعیة ) /
:مصادر البیانات

التعداد العام للسكاناوالعاملة  ان مصدر البیانات المفضل بالنسبة لھذا المؤشر ھو المسح المتعلق بالقوى

تحسین الكفاءة في استخدام الموارد العالمیة في مجال االستھالك واالنتاج ,تدریجیا, حتى عام 4-8الغایة 
والسعي الى فصل النمو االقتصادي عن التدھور البیئي وفقا لالطار العشري للبرامج المتعلق 2030

.لریادةباالستھالك واالنتاج المستدامین مع اضطالع البلدان المتقدمة النمو بدور ا
: األثر المادي ونصیب الفرد من األثر المادي ونصیب الناتج المحلي االجمالي من األثر 1-4-8المؤشر 

المادي
التعریف :

ان األثر المادي ھو نسبة استخراج المواد العالمیة الى الطلب النھائي المحلي للبلد مجموع األثر المادي ھو 

والوقود االحفوري وخامات المعادن  وخامات غیر المعادنمجموع األثر المادي للكتلة الحیویة 

المفاھیم:
یجب النظر الى االستھالك المحلي للمواد والى االثر المادي بالتوازي بما انھما یغطیان مظھري االقتصاد 

ثر اي االنتاج واالستھالك ویبلغ االستھالك المحلي للمواد عن الكمیة الفعلیة من المواد في اقتصاد ما واال

المادي عن الكمیة المفترضة المطلوبة عبر سلسلة االمداد لخدمة الطلب النھائي .اذیمكن ,على سبیل المثال 

ان یكون االستھالك المحلي للمواد في بلد ما مرتفعاً جداً لألنھ یملك قطاع انتاج اولي كبیر جداً للتصدیر او 

نفذ معظم العملیة الصناعیة المعتمدة على المواد الى أن یكون استھالكھ المحلي للمواد منخفضاً جداً ألنھ است

بلدان اخرى ویعمل االثر المادي على تصحیح الظاھرتین.

طریقة االحتساب:
) DE) زائد االستخراج المحلي (RME IMیتم احتساب المؤشر على انھ المواد الخام المكافئة لالستیراد (

وبالنسبة الحتیاجات المواد االولیة للطلب النھائي یتم RME EXناقص المواد الخام المكافئة للتصدیر 

. استخدام اطار عمل للمدخالت والمخرجات العالمیة والمتعددة المناطق 
:مصادر البیانات

تستند تدفقات المواد العالمیة الى حسابات تدفقات المواد القومیة من االتحاد االوروبي الى الیابان , والبیانات 

دول العالم .یتم انتاج البیانات المقدرة على قاعدات البیانات المتوفرة من مجموعات البیانات المقدرة لباقي 
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:نسبة العمالة غیر الرسمیة في غیر العمالة الزراعیة بحسب الجنس1-3-8المؤشر
التعریف :

.صنیفھا على انھا عمالة غیر منظمةیقدم ھذا المؤشر حصة العمالة غیر الزراعیة التي یتم ت
المفاھیم:

ة ,كاسبوع واحد او یوم واحد تشمل العمالة األشخاص في سن العمل كافة الذین وخالل فترة قصیرة محدد

.یعملون مقابل اجر او ربح
واعضاء تعاونیات المنتجین الذین یعملون في مؤسسات القطاع ،اصحاب العمل،العاملون لحسابھم الخاص -

.غیر المنظم الخاصة بھم (خصائص المؤسسة تحدد طبیعة ووظیفتھم غیر المنطقیة)
انتاج السلع لالستخدام النھائي الذاتي من قبل اسرتھم بشكل العاملون لحسابھم الخاص المنخرطون في-

.حصري(كزراعة الكفاف)
العاملون المساھمون من افراد االسرة بصرف النظر عما اذا كانوا یعملون في الوحدات االقتصادیة اي -

والیكونون خاضعین االقتصاد المنظم او االقتصاد غیر المنظم (عادة ما الیكونون مقیدین بعقد عمل خطي 

للتشریعات الخاصة بالعمل او انظمة الضمان االجتماعي او االتفاقیات الجماعیة وغیرھا مما یحدد طبیعة 

.عملھم غیر النظامیة)
المستخدمون في وظائف غیر منظمة سواء كانوا مستخدمین من قبل مؤسسات القطاع المنظم او القطاع -

لدى االسر المعیشیة (یعتبر الموظفون من اصحاب الوظائف غیر غیر المنظم او عمال منزلیین باجر 

المنظمة اذا ماكنت عالقتھم التوظیفیة بالقانون او بالممارسات غیر خاضعة لتشریعات العمل القومیة او 

.لضرائب الدخل او للحمایة االجتماعیة او ألي مستحقات الستحقاقات عمل معینة)
المنظم اذا ماكانت موافقة للشروط الثالثة التالیة:وتنتمي المؤسسة الى القطاع غیر -

مؤسسة غیر اعتباریة (التكون قد تأسست على انھا وحدة قانونیة منفصلة عن مالكھا ویكون مالكھا -

والمتحكم بھا عضو واحد او اكثر من اسرة واحدة او اكثر والتكون شركة شبھ مساھمة اي انھا التملك 

.ا في ذلك كشف بالمیزانیة )مجموعة كاملة من الحسابات بم
.مؤسسة سوقیة (اي انھا تبیع ولو كمیة صغیرة من السلع والخدمات التي تنتجھا)-
مؤسسة غیر مسجلة او الموظفین فیھا غیر مسجلین او اذا كان عدد االشخاص المنخرطین فیھا بشكل -

.متواصل ھو اقل من الحد المعین من قبل البلد
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طریقة االحتساب 
في االنشطة غیر الزراعیةالعمالة غیر المنظمة في العمالة غیر الزراعیة =(العمالة غیر المنظمة نسبة 

100×(مجموع العمالة في االنشطة غیر الزراعیة ) /
:مصادر البیانات

التعداد العام للسكاناوالعاملة  ان مصدر البیانات المفضل بالنسبة لھذا المؤشر ھو المسح المتعلق بالقوى

تحسین الكفاءة في استخدام الموارد العالمیة في مجال االستھالك واالنتاج ,تدریجیا, حتى عام 4-8الغایة 
والسعي الى فصل النمو االقتصادي عن التدھور البیئي وفقا لالطار العشري للبرامج المتعلق 2030

.لریادةباالستھالك واالنتاج المستدامین مع اضطالع البلدان المتقدمة النمو بدور ا
: األثر المادي ونصیب الفرد من األثر المادي ونصیب الناتج المحلي االجمالي من األثر 1-4-8المؤشر 

المادي
التعریف :

ان األثر المادي ھو نسبة استخراج المواد العالمیة الى الطلب النھائي المحلي للبلد مجموع األثر المادي ھو 

والوقود االحفوري وخامات المعادن  وخامات غیر المعادنمجموع األثر المادي للكتلة الحیویة 

المفاھیم:
یجب النظر الى االستھالك المحلي للمواد والى االثر المادي بالتوازي بما انھما یغطیان مظھري االقتصاد 

ثر اي االنتاج واالستھالك ویبلغ االستھالك المحلي للمواد عن الكمیة الفعلیة من المواد في اقتصاد ما واال

المادي عن الكمیة المفترضة المطلوبة عبر سلسلة االمداد لخدمة الطلب النھائي .اذیمكن ,على سبیل المثال 

ان یكون االستھالك المحلي للمواد في بلد ما مرتفعاً جداً لألنھ یملك قطاع انتاج اولي كبیر جداً للتصدیر او 

نفذ معظم العملیة الصناعیة المعتمدة على المواد الى أن یكون استھالكھ المحلي للمواد منخفضاً جداً ألنھ است

بلدان اخرى ویعمل االثر المادي على تصحیح الظاھرتین.

طریقة االحتساب:
) DE) زائد االستخراج المحلي (RME IMیتم احتساب المؤشر على انھ المواد الخام المكافئة لالستیراد (

وبالنسبة الحتیاجات المواد االولیة للطلب النھائي یتم RME EXناقص المواد الخام المكافئة للتصدیر 

. استخدام اطار عمل للمدخالت والمخرجات العالمیة والمتعددة المناطق 
:مصادر البیانات

تستند تدفقات المواد العالمیة الى حسابات تدفقات المواد القومیة من االتحاد االوروبي الى الیابان , والبیانات 

دول العالم .یتم انتاج البیانات المقدرة على قاعدات البیانات المتوفرة من مجموعات البیانات المقدرة لباقي 
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.الوطنیة والدولیة المختلفة في مجال الزراعة واالحراج ومصائد االسماك والتعدین واحصاءات الطاقة 
المصادر الدولیة لالحصاءات الخاصة باالستھالك المحلي من)FAOمنظمة االغذیة والزراعة (تعتبر 

.للمواد واالثر المادي  
تحسین الكفاءة في استخدام الموارد العالمیة في مجال االستھالك واالنتاج ,تدریجیا, حتى عام 4-8الغایة 
متعلق والسعي الى فصل النمو االقتصادي عن التدھور البیئي وفقا لالطار العشري للبرامج ال2030

باالستھالك واالنتاج المستدامین مع اضطالع البلدان المتقدمة النمو بدور الریادة
: االستھالك المادي المحلي ونصیب الفرد من االستھالك المادي المحلي ونسبة االستھالك 2-4-8المؤشر 

المادجي المكحلي الى الناتج المحلي االجمالي
التعریف 

و مؤشر الحتساب تدفقات المواد المعیار وھو یبلغ عن استھالك المواد ان االستھالك المادي المحلي ھ

.الظاھري في اقتصاد وطني

المفاھیم
یجب ان یتم النظر الى االستھالك المادي المحلي والى االثر المادي بالتوازي بما انھما یغطیان مظھري 

عن الكمیة الفعلیة من المواد في اقتصاد ما االقتصاد اي االنتاج واالستھالك ویبلغ االستھالك المادي المحلي 

واألثر المادي عن الكمیة المفترضة المطلوبة عبر سلسلة االمداد لخدمة الطلب النھائي ویمكن للبلد على 

سبیل المثال ان یكون لھ استھالك مادي محلي مرتفع جداً ألنھ یمتلك قطاع انتاج اولي كبیر جداً للتصدیر او 

ي محلي منخفض جداً ألنھ حول معظم العملیة الصناعیة المعتمدة على المواد الى یكون لھ استھالك ماد

.بلدان اخرى ویعمل األثر المادي على تصحیح الظاھرتین

طریقة االحتساب
یتم احتساب المؤشر على أنھ الواردات المباشرة من المواد زائد االستخراج المحلي للمواد ناقص الصادرات 

المقاسة بالطن المتري یقیس االستھالك المادي المحلي كمیة المواد التي تستخدم في العملیات المباشرة للمواد 

االقتصادیة والتشمل عملیة االستخراج المحلي للمواد التي یمكن نقلھا لذا التدخل ضمن العملیة االقتصادیة 

عض التعدیل لتكییف بیاناتى یستند االستھالك المادي المحلي الى االحصاءات االقتصادیة الرسمیة ویتطلب ب

.المصدر للمتطلبات المنھجیة لمحاسبة تدفق المواد
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مصادر البیانات 
تستند تدفقات المواد العالمیة الى حسابات تدفقات المواد القومیة من االتحاد االوروبي الى الیابان , والبیانات 

المقدرة لباقي دول العالم .یتم انتاج البیانات المقدرة على قاعدات البیانات المتوفرة من مجموعات البیانات 

.اج ومصائد االسماك والتعدین واحصاءات الطاقة الوطنیة والدولیة المختلفة في مجال الزراعة واالحر
المصادر الدولیة لالحصاءات الخاصة باالستھالك المحلي من)FAOمنظمة االغذیة والزراعة (تعتبر 

.للمواد واالثر المادي  
: تحقیق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفیر العمل الالئق لجمیع النساء والرجال العاملین بحسب 5-8الغایة 

2030الوظیفة والعمر واالشخاص ذوو األعاقة وتكافؤ الجر لقاء العمل المتكافىء القیمة ,بحلول عام 
:متوسط الدخل في الساعة للنساء والرجال العاملین ,بحسب الوظیفة والعمر واالشخاص 1-5-8المؤشر 

ذوي األعاقة
التعریف:

یؤمن ھذا المؤشر المعلومات بشأن متوسط الدخل في الساعة من الوظیفة المدفوعة األجر للموظفین بحسب 

.اإلعاقةالجنس والوظیفة والسن ووضع 

المفاھیم:
یشیر الدخل الى اجمالي المكافأة المدفوعة الى الموظفین عینیاً او نقدیاً ,كقاعدة ذات فترات زمنیة منتظمة 

ي عمل فیھ الموظف او العمل الذي قام  بھ مع المكافأة على الوقت الذي لم یقضیھ في العمل مقابل الوقت الذ

كاالجازات السنویة وانواع اخرى من االجازات او العطل المدفوعة ویسثني الدخل مساھمات اصحاب 

لیھا العمل في مایدفعھ عن الموظف للضمان االجتماعي وخطط التقاعد وایضاً المنتفعات التي یحصل ع

.صاحب العمل ضمن ھذه االنظمة كما یستثنى الدخل تعویضات االنقطاع عن العمل ونھایة الخدمة   

طریقة االحتساب:
یمكن استخدام االحصاءات المعینیة بمتوسط معدل الدخل في الساعة بحسب الجنس الحتساب الھوة في الدفع 

بین الجنسین على النحو التالي:

(متوسط معدل الدخل في –للرجال جنسین=(متوسط معدل الدخل في الساعة)الھوة في الدفع بین ال

100×للرجال -الساعة)للنساء/(متوسط معدل الدخل في الساعة)
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.الوطنیة والدولیة المختلفة في مجال الزراعة واالحراج ومصائد االسماك والتعدین واحصاءات الطاقة 
المصادر الدولیة لالحصاءات الخاصة باالستھالك المحلي من)FAOمنظمة االغذیة والزراعة (تعتبر 

.للمواد واالثر المادي  
تحسین الكفاءة في استخدام الموارد العالمیة في مجال االستھالك واالنتاج ,تدریجیا, حتى عام 4-8الغایة 
متعلق والسعي الى فصل النمو االقتصادي عن التدھور البیئي وفقا لالطار العشري للبرامج ال2030

باالستھالك واالنتاج المستدامین مع اضطالع البلدان المتقدمة النمو بدور الریادة
: االستھالك المادي المحلي ونصیب الفرد من االستھالك المادي المحلي ونسبة االستھالك 2-4-8المؤشر 

المادجي المكحلي الى الناتج المحلي االجمالي
التعریف 

و مؤشر الحتساب تدفقات المواد المعیار وھو یبلغ عن استھالك المواد ان االستھالك المادي المحلي ھ

.الظاھري في اقتصاد وطني

المفاھیم
یجب ان یتم النظر الى االستھالك المادي المحلي والى االثر المادي بالتوازي بما انھما یغطیان مظھري 

عن الكمیة الفعلیة من المواد في اقتصاد ما االقتصاد اي االنتاج واالستھالك ویبلغ االستھالك المادي المحلي 

واألثر المادي عن الكمیة المفترضة المطلوبة عبر سلسلة االمداد لخدمة الطلب النھائي ویمكن للبلد على 

سبیل المثال ان یكون لھ استھالك مادي محلي مرتفع جداً ألنھ یمتلك قطاع انتاج اولي كبیر جداً للتصدیر او 

ي محلي منخفض جداً ألنھ حول معظم العملیة الصناعیة المعتمدة على المواد الى یكون لھ استھالك ماد

.بلدان اخرى ویعمل األثر المادي على تصحیح الظاھرتین

طریقة االحتساب
یتم احتساب المؤشر على أنھ الواردات المباشرة من المواد زائد االستخراج المحلي للمواد ناقص الصادرات 

المقاسة بالطن المتري یقیس االستھالك المادي المحلي كمیة المواد التي تستخدم في العملیات المباشرة للمواد 

االقتصادیة والتشمل عملیة االستخراج المحلي للمواد التي یمكن نقلھا لذا التدخل ضمن العملیة االقتصادیة 

عض التعدیل لتكییف بیاناتى یستند االستھالك المادي المحلي الى االحصاءات االقتصادیة الرسمیة ویتطلب ب

.المصدر للمتطلبات المنھجیة لمحاسبة تدفق المواد

114

مصادر البیانات 
تستند تدفقات المواد العالمیة الى حسابات تدفقات المواد القومیة من االتحاد االوروبي الى الیابان , والبیانات 

المقدرة لباقي دول العالم .یتم انتاج البیانات المقدرة على قاعدات البیانات المتوفرة من مجموعات البیانات 

.اج ومصائد االسماك والتعدین واحصاءات الطاقة الوطنیة والدولیة المختلفة في مجال الزراعة واالحر
المصادر الدولیة لالحصاءات الخاصة باالستھالك المحلي من)FAOمنظمة االغذیة والزراعة (تعتبر 

.للمواد واالثر المادي  
: تحقیق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفیر العمل الالئق لجمیع النساء والرجال العاملین بحسب 5-8الغایة 

2030الوظیفة والعمر واالشخاص ذوو األعاقة وتكافؤ الجر لقاء العمل المتكافىء القیمة ,بحلول عام 
:متوسط الدخل في الساعة للنساء والرجال العاملین ,بحسب الوظیفة والعمر واالشخاص 1-5-8المؤشر 

ذوي األعاقة
التعریف:

یؤمن ھذا المؤشر المعلومات بشأن متوسط الدخل في الساعة من الوظیفة المدفوعة األجر للموظفین بحسب 

.اإلعاقةالجنس والوظیفة والسن ووضع 

المفاھیم:
یشیر الدخل الى اجمالي المكافأة المدفوعة الى الموظفین عینیاً او نقدیاً ,كقاعدة ذات فترات زمنیة منتظمة 

ي عمل فیھ الموظف او العمل الذي قام  بھ مع المكافأة على الوقت الذي لم یقضیھ في العمل مقابل الوقت الذ

كاالجازات السنویة وانواع اخرى من االجازات او العطل المدفوعة ویسثني الدخل مساھمات اصحاب 

لیھا العمل في مایدفعھ عن الموظف للضمان االجتماعي وخطط التقاعد وایضاً المنتفعات التي یحصل ع

.صاحب العمل ضمن ھذه االنظمة كما یستثنى الدخل تعویضات االنقطاع عن العمل ونھایة الخدمة   

طریقة االحتساب:
یمكن استخدام االحصاءات المعینیة بمتوسط معدل الدخل في الساعة بحسب الجنس الحتساب الھوة في الدفع 

بین الجنسین على النحو التالي:

(متوسط معدل الدخل في –للرجال جنسین=(متوسط معدل الدخل في الساعة)الھوة في الدفع بین ال

100×للرجال -الساعة)للنساء/(متوسط معدل الدخل في الساعة)
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مصادر البیانات
یمكن ان تؤمن المسوح االسریة (خاصة المسوح الخاصة بالقوى وكذلك المسوح الخاصة بالمنشأت 

.العاملة)احصاءات خاصة بالدخل تغطي االنشطة االقتصادیة كافة وانواع واحجام المؤسسات كافة 
: تحقیق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفیر العمل الالئق لجمیع النساء والرجال العاملین ,بحسب 5-8الغایة 

2030واالشخاص ذوو األعاقة وتكافؤ الجر لقاء العمل المتكافىء القیمة ,بحلول عام الوظیفة والعمر 
:  معدل البطالة بحسب الجنس والعمر واالشخاص ذوي األعاقة2-5-8المؤشر 
التعریف:

.یشیر معدل البطالة الى النسبة المئویة لالشخاص في القوى العملة العاطلین عن العمل
المفاھیم:

االشخاص العاطلون عن العمل ھم جمیع االشخاص في سن العمل (عادة االشخاص الذین تجاوزوا سن 

الخامسة عشرة ومافوق) ولم یكونوا ملتحقین بعمل وادوا انشطة للسعي الى العمل خالل فترة زمنیة قریبة 

.محددة 
طریقة االحتساب

100×لقوى العاملة معدل البطالة =االشخاص العاطلین عن العمل/ االشخاص في ا
مصادر البیانات

مسوح القوى العاملة المستندة الى األسر یمكن ایضاً استخدام التعدادات السكانیة و/او مسوح اسریة اخرى 

ذات وحدة متعلقة بالعمالة للحصول على البیانات المطلوبة یمكن االفادة من سجالت البطالة كأداة  لجمیع 

.البطالةالبیانات المتعلقة بمستویات 

:الحد بقدر كبیر عن نسبة الشباب غیر الملتحقین بالعمالة او التعلیم او التدریب بحلول عام 6-8الغایة 
2020
التعلیم سنة )خارج دائرة 24سنة و15: نسبة الشباب (الذین تتراوح اعمارھم بین 1-6-8المؤشر

والعمالة والتدریب
التعریف

سنة) غیر الملتحقین بالتعلیم او 24و15یشیر ھذا المؤشر الى نسبة الشباب (الذین تتراوح اعمارھم بین 

.NEET rate)العمالة او التدریب (او مایعرف ایضا باالنكلیزي 
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المفاھیم 
سنة24و 15وبغرض ھذا المؤشر ,یتم تعریف الشباب ككل االشخاص الذین تتراوح اعمارھم بین 

وفقاً للتصنیف الدولي للموحد للتعلیم یتم تعریف التعلیم على انھ التواصل المنظم والمستدام المصمم لمنح 

التعلم یتم تعریف التعلیم النظامي في التصنیف الدولي الموحد للتعلیم الذي یكون في اطار مؤسسي وھادف 

بمجملھا النظام التعلیمي ومصمم من خالل مؤسسات عامة وھیئات الخاصة المعترف بھا التي تشكل

النظامي لبلد ما یتم تعریف التعلیم غیر النظامي كما التعریف النظامي في التصنیف الدولي الموحد للتعلیم 

على انھ التعلیم في اطار مؤسسي ومقصود ومخطط من قبل الجھة التي تقدم التعلیم انما ھي تعتبر اضافة 

یكون قصیر المدة و/او ضعیف الكثافة  وھو یقدم في العادة على شكل بدیالً و/او مكمالً التعلیم النظامي قد 

.مقررات دراسیة قصیرة او ورش عمل او ندوات 
طریقة االحتساب:

:یتم احتساب ھذا المؤشر على النحو التالي
-(الشباب الملتحقون بعمل–معدل الشباب غیر الملتحقین بالتعلیم او بالعمالة او بالتدریب=(الشباب -1

100×الشباب غیر الملتحقین بعمل انما ملتحقین بالتعلیم او التدریب))/الشباب
معدل الشباب غیر الملتحقین بالتعلیم او بالعمالة او بالتدریب =((الشباب العاطلون عن العمل+الشباب -2

قوى العاملة (الشباب غیر الملتحق بعمل الملتحق بالتعلیم او التدریب+الشباب خارج ال-خارج القوى العاملة)

100×والملتحق بالتعلیم او التدریب))/عدد الشباب
مصادر البیانات

مسوح القوى العاملة المستندة -1

استخدام التعدادات السكانیة -2

.مسوح اسریة اخرى ذات صلة بالعمالة للحصول على البیانات المطلوبة-3

الرق المعاصر واالتجار بالبشر وضمان :اتخاذ تدابیر فوریة وفعالة للقضاء على السخرة وانھاء7-8الغایة
خطر واستئصال اسوأ أشكال في ذلك تجنیدھم واستخدامھم كجنود وانھاء عمل االطفال بجمیع اشكالھ 

2025بحلول عام 
سنة والمنخرطین في سوق 17سنوات و5: نسبة االطفال الذین تتراوح اعمارھم بین 1-7-8المؤشر 

العمرعمل االطفال وعددھم بحسب الجنس و
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المفاھیم 
سنة24و 15وبغرض ھذا المؤشر ,یتم تعریف الشباب ككل االشخاص الذین تتراوح اعمارھم بین 

وفقاً للتصنیف الدولي للموحد للتعلیم یتم تعریف التعلیم على انھ التواصل المنظم والمستدام المصمم لمنح 

التعلم یتم تعریف التعلیم النظامي في التصنیف الدولي الموحد للتعلیم الذي یكون في اطار مؤسسي وھادف 

بمجملھا النظام التعلیمي ومصمم من خالل مؤسسات عامة وھیئات الخاصة المعترف بھا التي تشكل

النظامي لبلد ما یتم تعریف التعلیم غیر النظامي كما التعریف النظامي في التصنیف الدولي الموحد للتعلیم 

على انھ التعلیم في اطار مؤسسي ومقصود ومخطط من قبل الجھة التي تقدم التعلیم انما ھي تعتبر اضافة 

یكون قصیر المدة و/او ضعیف الكثافة  وھو یقدم في العادة على شكل بدیالً و/او مكمالً التعلیم النظامي قد 

.مقررات دراسیة قصیرة او ورش عمل او ندوات 
طریقة االحتساب:

:یتم احتساب ھذا المؤشر على النحو التالي
-(الشباب الملتحقون بعمل–معدل الشباب غیر الملتحقین بالتعلیم او بالعمالة او بالتدریب=(الشباب -1

100×الشباب غیر الملتحقین بعمل انما ملتحقین بالتعلیم او التدریب))/الشباب
معدل الشباب غیر الملتحقین بالتعلیم او بالعمالة او بالتدریب =((الشباب العاطلون عن العمل+الشباب -2

قوى العاملة (الشباب غیر الملتحق بعمل الملتحق بالتعلیم او التدریب+الشباب خارج ال-خارج القوى العاملة)

100×والملتحق بالتعلیم او التدریب))/عدد الشباب
مصادر البیانات

مسوح القوى العاملة المستندة -1

استخدام التعدادات السكانیة -2

.مسوح اسریة اخرى ذات صلة بالعمالة للحصول على البیانات المطلوبة-3

الرق المعاصر واالتجار بالبشر وضمان :اتخاذ تدابیر فوریة وفعالة للقضاء على السخرة وانھاء7-8الغایة
خطر واستئصال اسوأ أشكال في ذلك تجنیدھم واستخدامھم كجنود وانھاء عمل االطفال بجمیع اشكالھ 

2025بحلول عام 
سنة والمنخرطین في سوق 17سنوات و5: نسبة االطفال الذین تتراوح اعمارھم بین 1-7-8المؤشر 

العمرعمل االطفال وعددھم بحسب الجنس و
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التعریف
عدد االطفال المبلغ عن كونھم منخرطین في عمل االطفال خالل الفترة المرجعیة (التي تكون في العادة قبل 

اسبوع من اجراء المسح) یتم احتساب نسبة االطفال المنخرطین في عمل االطفال على انھ عدد االطفال 

والغراض خاصة بالمؤشر  یشمل االطفال كافة العاملین مقسوم على مجموع عدد االطفال من السكان 

.سنة 17سنوات و5وح اعمارھم بین االشخاص  الذین تترا
المفاھیم:

ان مفھوم عمل االطفال یشیر الى مجموعة ثانویة من انشطة االطفال لكنھا تكون مضرة او سلبیة او غیر 

  .االطفال ھو مفھوم قانوني ولیس احصائيمرغوبة بالنسبة لالطفال ویجب ان یتم استھدافھا ألنھائھا . عمل

طریقة االحتساب
5عدد االطفال الذین تتراوح اعمارھم بین :سنة17سنوات و5االطفال الذین تتراوح اعمارھم بین 

سنة والذین تم االبالغ عنھم ضمن دائرة عمل االطفال خالل االسبوع الذي سبق المسح مقسوم 17سنوات و

100فيسنة مضروب 17سنوات و5على مجموع عدد االطفال من السكان الذین تتراوح اعمارھم بین 
5عدد االطفال الذین تتراوح اعمارھم بین :سنة14ات وسنو5االطفال الذین تتراوح اعمارھم بین 

سنة والذین تم االبالغ عنھم ضمن دائرة عمل االطفال خالل االسبوع الذي سبق المسح مقسوم 14سنوات و

100فيسنة مضروب 14سنوات و5على مجموع عدد االطفال من السكان الذین تتراوح اعمارھم بین 
15عدد االطفال الذین تتراوح اعمارھم بین :سنة17سنوات و15ھم بین االطفال الذین تتراوح اعمار

سنة والذین تم االبالغ عنھم ضمن دائرة عمل االطفال خالل االسبوع الذي سبق المسح مقسوم 17سنوات و

100فيسنة مضروب 17سنوات و15على مجموع عدد االطفال من السكان الذین تتراوح اعمارھم بین 
البیانات:مصادر 

) MICSالمسوح االسریة المتعددة الغراض والمسوح المتعددة المؤشرات (-1
   LSMSوالدراسات االستقصائیة لقیاس مستوى المعیشة للتابعة للبنك الدولي -2

:حمایة حقوق العمل وایجاد بیانات عمل توفر السالمة والمن لجمیع العمال ,بمن فیھم العمال 8-8الغایة
ة المھاجرات والعاملون في الوظائف غیر المستقرةالمھاجرون وبخاص

: التواتر في معدالت اصابات العمل الممیتة وغیر الممیتة ,بحسب نوع جنس المھاجرین1-8-8المؤشر 
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التعریف: 
ان معدالت تردد اصابات العمل الممیتة وغیر الممیتة تؤمن المعلومات المتعلقة بعدد حاالت اصابات العمل 

الممیتة بحسب عدد ساعات العمل التي یشغلھا السكان المعنیون خالل الفترة المرجعیة ھو الممیتة وغیر 

قیاس لخطر االصابة الممیتة او غیر الممیتة التي یتعرض لھا العامل استناداً الى فترة تعرضھ لعوامل 

.متنوعة مرتبطة بالعمل
المفاھیم

یتم اشتقاق التعاریف للمفاھیم الرئیسة المطروحة ادناه من القرار الذي یتعلق باحصاءات اصابة العمل 

(الناجمة عن حوادث العمل) والذي تم اعتماده في المؤتمر الدولي السادس عشر لخبراء احصاءات العمل 

.1998في عام 
:حدث غیر متوقع وغیر مخطط لھ بما في ذلك اعمال عنیفة ناجم عن العمل او لھ عالقة حوادث العمل

بالعمل ویؤدي الى اصابة عامل او اكثر باي اصابة او مرض او وفاة تعتبر حوادث العمل حوادث سفر او 

مل عند تنقل او حادث طریق حیث یصاب العمال اثناء تأدیة العمل الذي یتمثل بنشاط اقتصادي او في الع

االھتمام باعمال صاحب العمل

: اي اصابة شخصیة او مرض او وفاة ینجم عن حادث عمل تختلف اصابات العمل عن اصابات العمل

امراض العمل التي تحدث نتیجة التعرض لفترة زمنیة معینة  الى عوامل خطر مرتبطة بنشاط العمل یتم 

بشكل مباشر فقطاالشتمال على االمراض في حال نجم المرض عن الحادث

: اصابات العمل التي تؤدي الى الوفاة خالل سنة واحدة من تاریخ حصول حادث اصابات العمل الممیتة

العمل

: نتیجة لحادث عمل واحد وحصلت الوفاة خالل سنة واحدة من تاریخ الحادث.حاالت اصابات العمل الممیتة

طریقة االحتساب:
ل الممیتة على انھ عدد الحاالت الجدیدة من االصابات الممیتة خالل یتم احتساب معدل تردد اصابات العم

السنة المرجعیة مقسوم على مجموع عدد الساعات التي شغلھا العاملین في المجموعة المرجعیة اثناء السنة 

1000فيالمرجعیة مضروب 
یتم احتساب معدل تردد اصابات العمل غیر الممیتة على انھ عدد الحاالت الجدیدة من االصابات غیر 

الممیتة خالل السنة المرجعیة مقسوم على مجموع عدد الساعات التي شغلھا العاملین في المجموعة 

1000فيالمرجعیة اثناء السنة المرجعیة مضروب 
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التعریف: 
ان معدالت تردد اصابات العمل الممیتة وغیر الممیتة تؤمن المعلومات المتعلقة بعدد حاالت اصابات العمل 

الممیتة بحسب عدد ساعات العمل التي یشغلھا السكان المعنیون خالل الفترة المرجعیة ھو الممیتة وغیر 

قیاس لخطر االصابة الممیتة او غیر الممیتة التي یتعرض لھا العامل استناداً الى فترة تعرضھ لعوامل 

.متنوعة مرتبطة بالعمل
المفاھیم

یتم اشتقاق التعاریف للمفاھیم الرئیسة المطروحة ادناه من القرار الذي یتعلق باحصاءات اصابة العمل 

(الناجمة عن حوادث العمل) والذي تم اعتماده في المؤتمر الدولي السادس عشر لخبراء احصاءات العمل 

.1998في عام 
:حدث غیر متوقع وغیر مخطط لھ بما في ذلك اعمال عنیفة ناجم عن العمل او لھ عالقة حوادث العمل

بالعمل ویؤدي الى اصابة عامل او اكثر باي اصابة او مرض او وفاة تعتبر حوادث العمل حوادث سفر او 

مل عند تنقل او حادث طریق حیث یصاب العمال اثناء تأدیة العمل الذي یتمثل بنشاط اقتصادي او في الع

االھتمام باعمال صاحب العمل

: اي اصابة شخصیة او مرض او وفاة ینجم عن حادث عمل تختلف اصابات العمل عن اصابات العمل

امراض العمل التي تحدث نتیجة التعرض لفترة زمنیة معینة  الى عوامل خطر مرتبطة بنشاط العمل یتم 

بشكل مباشر فقطاالشتمال على االمراض في حال نجم المرض عن الحادث

: اصابات العمل التي تؤدي الى الوفاة خالل سنة واحدة من تاریخ حصول حادث اصابات العمل الممیتة

العمل

: نتیجة لحادث عمل واحد وحصلت الوفاة خالل سنة واحدة من تاریخ الحادث.حاالت اصابات العمل الممیتة

طریقة االحتساب:
ل الممیتة على انھ عدد الحاالت الجدیدة من االصابات الممیتة خالل یتم احتساب معدل تردد اصابات العم

السنة المرجعیة مقسوم على مجموع عدد الساعات التي شغلھا العاملین في المجموعة المرجعیة اثناء السنة 

1000فيالمرجعیة مضروب 
یتم احتساب معدل تردد اصابات العمل غیر الممیتة على انھ عدد الحاالت الجدیدة من االصابات غیر 

الممیتة خالل السنة المرجعیة مقسوم على مجموع عدد الساعات التي شغلھا العاملین في المجموعة 

1000فيالمرجعیة اثناء السنة المرجعیة مضروب 
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مصادر البیانات
-جالت االنظمة الوطنیة لالبالغ عن االصابات المھنیة والتقاریر السنویة السجالت االداریة كس-1

.سجالت التأمین والتعویضات، وسجالت الوفیات)
المسوح االسریة -2

لھدف الثامنالمفاھیم الوطنیة ل

:عمالة األطفال

البیت) تم ) سنة الذین یعملون حالیاً (بأجر أو بدونھ داخل أو خارج 14-5نسبة األطفال بعمر (
احتسابھا بصورة منفصلة بالنسبة لمدفوعي األجر أو غیر مدفوعي األجر واألعمال المنزلیة 

.) ساعات في الیوم4التي تستغرق أكثر من (

:لنشاط االقتصاديا

ھو المجھود الذي یبذلھ الفرد إلشباع حاجات أو الحصول على األموال أو مجموعة األعمال 
المنجزة من قبل األعوان االقتصادیین ( العائالت االقتصادیة، المؤسسات االقتصادیة والمالیة، 

إشباع حاجاتھم االقتصادیة .اإلدارة الحكومیة ، العالم الخارجي ) بھد ضمان 

معدل النشاط االقتصادي :

سنة فأكثر إلى إجمالي السكان .15یعبر عن حجم السكان النشطین اقتصادیاً بعمر   

ي :ـب المفھوم القیاسـالبطالـة حس

.ویبحث عن عمل، مستعد للعملیبنى على أساس ثالث معاییر ھي أن یكون الفرد بدون عمل  

بطالة حسب المفھوم المتراخي :ال

ھي أن یكون الفرد بدون عمل، مستعد للعمل ( في الحاالت التي تكون فیھا وسائل البحث عن 
العمل محدودة األھمیة و حیث یكون سوق العمل غالباً غیر منظم ) .

:السكان النشیطین اقتصادیا

یمكن تصنیفھم و) سنة 65-15وھم كل األشخاص من الجنسین والذین تتراوح أعمارھم بین (
كعاملین أو متعطلین على ضوء نشاطھم االقتصادي خالل فترة اإلسناد القصیرة مثل أسبوع أو 
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یوم واحد والذین یمثلون عرض العمل إلنتاج السلع والخدمات االقتصادیة وفق الحسابات القومیة 
والمیزانیات لألمم المتحدة خالل فترة إسناد زمنیة معینة .

السكان الغیر نشیطین اقتصادیا :
أي األشخاص الذین لیسوا في القوى العاملة خالل فترة اإلسناد القصیرة مثل ، الطلبة المشتغلون 

، ویمكن أن یدخل ىوخة ، العجز ، المرض ، أسباب أخرالمنزلیة ، التقاعد ، الشیخباألعمال 
مل ولكنھم ال یبحثون عن خالل بھذا المفھوم أیضاً األشخاص العاطلون والذین لدیھم استعداد للع

.نفس فترة اإلسناد

یعمل باجر :
.ھو الفرد الذي یعمل في أي قطاع ویتقاضى أجرا مقطوعاً سواء أكان ھذا األجر نقدیاً أم عینیاً 

:البطالة لألفراد البالغین
.االقتصاديالنشاطذويعددمجموعمنالعملعنللمتعطلینالمئویةالنسبةھو

:العالقة بقوة العمل
سنة فأكثر من حیث ارتباطھ بسوق العمل، خالل  12یقصد بھا حالة الفرد الذي یبلغ من العمر

وم المقابلة.السبعة أیام الماضیة المنتھیة في الیوم الذي یسبق ی

:العمالة التامة
ساعة في األسبوع ولیس لدیھ رغبة في تغییرعملھ الحالي  34كل عامل یعمل مدة تزید عن

.اوالبحث عن عمل إضافي

:العمالة الناقصة الظاھرة
ساعة باالسبوع ویرید ان یزید ساعات اضافیة في نفس عملھ الحالي  35كل من یعمل أقل من

.أوان یعمل عمالً اضافیاً الى جانب عملھ الحالي أو ان یغیرعملھ

:العمالة الناقصة غیر الظاھرة
ساعة باالسبوع ویرید ان یزید ساعات اضافیة في نفس عملھ الحالي  34كل من یعمل أكثر من
افیاً الى جانب عملھ الحالي أو ان یغیرعملھ بسبب عدم كفایة الراتب أو لقلة أو ان یعمل عمالً اض

عدد ساعات العمل المتوفرة أو ألن عملھ الحالي الیناسب مؤھالتھ العلمیة أو ألنھ عمل موسمي، 
.مؤقت أو عرضي
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یوم واحد والذین یمثلون عرض العمل إلنتاج السلع والخدمات االقتصادیة وفق الحسابات القومیة 
والمیزانیات لألمم المتحدة خالل فترة إسناد زمنیة معینة .

السكان الغیر نشیطین اقتصادیا :
أي األشخاص الذین لیسوا في القوى العاملة خالل فترة اإلسناد القصیرة مثل ، الطلبة المشتغلون 

، ویمكن أن یدخل ىوخة ، العجز ، المرض ، أسباب أخرالمنزلیة ، التقاعد ، الشیخباألعمال 
مل ولكنھم ال یبحثون عن خالل بھذا المفھوم أیضاً األشخاص العاطلون والذین لدیھم استعداد للع

.نفس فترة اإلسناد

یعمل باجر :
.ھو الفرد الذي یعمل في أي قطاع ویتقاضى أجرا مقطوعاً سواء أكان ھذا األجر نقدیاً أم عینیاً 

:البطالة لألفراد البالغین
.االقتصاديالنشاطذويعددمجموعمنالعملعنللمتعطلینالمئویةالنسبةھو

:العالقة بقوة العمل
سنة فأكثر من حیث ارتباطھ بسوق العمل، خالل  12یقصد بھا حالة الفرد الذي یبلغ من العمر

وم المقابلة.السبعة أیام الماضیة المنتھیة في الیوم الذي یسبق ی

:العمالة التامة
ساعة في األسبوع ولیس لدیھ رغبة في تغییرعملھ الحالي  34كل عامل یعمل مدة تزید عن

.اوالبحث عن عمل إضافي

:العمالة الناقصة الظاھرة
ساعة باالسبوع ویرید ان یزید ساعات اضافیة في نفس عملھ الحالي  35كل من یعمل أقل من

.أوان یعمل عمالً اضافیاً الى جانب عملھ الحالي أو ان یغیرعملھ

:العمالة الناقصة غیر الظاھرة
ساعة باالسبوع ویرید ان یزید ساعات اضافیة في نفس عملھ الحالي  34كل من یعمل أكثر من
افیاً الى جانب عملھ الحالي أو ان یغیرعملھ بسبب عدم كفایة الراتب أو لقلة أو ان یعمل عمالً اض

عدد ساعات العمل المتوفرة أو ألن عملھ الحالي الیناسب مؤھالتھ العلمیة أو ألنھ عمل موسمي، 
.مؤقت أو عرضي
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:الحالة العملیة
حالة العامل في عملھ من حیث ارتباطھ بالعمل وجھة التشغیل.

:الرئیسيالعمل
ھو العمل الذي یقضي فیھ العامل اكثرمن نصف وقت عملھ.

:الدوام الكامل
یعد العمل بدوام كامل إذا كانت ساعات العمل ال تقل عن ست ساعات یومیا .

الدوام الجزئي :
یعد العمل بدوام جزئي إذا كان عدد ساعات العمل ال تقل عن ساعتین ونصف وأقل من ست 

ساعات یومیا .
:معدل اإلعالة

تم تعریف معدل اإلعالة لتعكس عدد االفراد الذین یعیلھم الشخص الواحد من أفراد في سن 
العاملین والعاطلین عن (ء القوى العاملة العمل، ویحسب من خالل قسمة مجموع السكان باستثنا

.على عدد القوى العاملة)العمل

:النشاط االقتصادي الرئیسي الحالي
یقصد بھ توصیف ماتنتجھ المؤسسة التي یعمل فیھا الفرد من السلع اإلقتصادیة أو ماتقدمھ من 

أما العاملون غیرالمرتبطین .ان للسوق أو للمقایضة أولالستھالك الخاصخدمات سواء ك
.بمؤسسات فیتم تحدید وتسجیل نشاطھم اإلقتصادي إستناداً إلى المھنة التي یمارسونھا

:ساعات العمل الفعلیة خالل السبعة أیام التي تسبق یوم المقابلة
ویقصد بذلك عدد الساعات الفعلیة التي عملھا الفرد خالل الفترة اإلسناد الزمني، وتشمل ساعات 

.اإلضافي العمل االعتیادیة وساعات العمل 

مدة البحث عن العمل :
التي قضاھا الفرد في البحث عن عمل من تاریخ )باألشھروالسنوات(ویقصد بھا الفترة الزمنیة

.خ المقابلةبدء البحث عن عمل وحتى تاری

طرق اإلحتساب الوطنیة لمؤشرات الھدف الثامن

100×) سنة فأكثر15عدد السكان النشطین اقتصادیاً بعمر (= معدل النشاط االقتصادي
عدد السكان الكلي                                                                 
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100×) سنة فأكثر15ون عن عمل بعمر (ثالعاطلین الذین یبحعدد = (القیاسي)معدل البطالة
) سنة فأكثر15عدد السكان النشطین اقتصادیاً بعمر (

= السكان العاملین + السكان العاطلین الذین یبحثون عن عملالسكان النشطون اقتصادیاً 

تعمل بدوام جزئي، متقاعد یعمل، متغیب عن العمل بصورة مؤقتة )= (العاملون، ربة بیت السكان العاملون

مجموع قیمة االنفاق =متوسط انفاق الفرد
عدد االفراد

مجموع قیمة االنفاق = متوسط انفاق االسرة
عدد االسر

مجموع الدخول الكلیة من جمیع مصادر الدخل= متوسط دخل الفرد
عدد االفراد الكلي 

مجموع الدخول الكلیة من جمیع مصادر الدخل=متوسط دخل االسرة
عدد االسر

100× ) سنة فأكثر15عدد العاطلین الذین یبحون عن عمل بعمر (= معدل البطالة
) سنة فأكثر15بعمر (طین اقتصادیاً عدد السكان النش                              

: اقامة ھیاكل اساسیة قادرة على الصمود وتحفیز التصنیع الشامل للجمیع وتشجیع الھدف التاسع
االبتكار

ذلكفيبماالصمود،علىوقادرةومستدامةوموثوقةالنوعیةجیدةأساسیةھیاكلإقامة: 1-9الغایة 
تیسیرعلىالتركیزمعاإلنسان،ورفاهاالقتصادیةالتنمیةلدعمللحدود،وعابرةإقلیمیةأساسیةھیاكل
المساواةقدموعلىمیسورةبتكلفةمنھاالجمیعاستفادةُسُبل

النقلوسیلةبحسبالشحنات،وحجمالركابعدد:2-1-9المؤشر 
التعریف : 

احجام الركاب والشحنات ھي مجموع حجم الركاب والشحنات المبلغ عنھا للناقالت الجویة من حیث عدد 

االشخاص والطن المتري من الحمولة عل التوالي . 

ویتم جمع البیانات من وزارات النقل والمكاتب االحصائیة وغیرھا من المؤسسات المعّینة كمصدر رسمي 

د تعاریف واضحة لجمیع المصطلحات المستخدمة في ھذا االستطالع ، قد للبیانات . وعلى الرغم من وجو
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100×) سنة فأكثر15ون عن عمل بعمر (ثالعاطلین الذین یبحعدد = (القیاسي)معدل البطالة
) سنة فأكثر15عدد السكان النشطین اقتصادیاً بعمر (

= السكان العاملین + السكان العاطلین الذین یبحثون عن عملالسكان النشطون اقتصادیاً 

تعمل بدوام جزئي، متقاعد یعمل، متغیب عن العمل بصورة مؤقتة )= (العاملون، ربة بیت السكان العاملون

مجموع قیمة االنفاق =متوسط انفاق الفرد
عدد االفراد

مجموع قیمة االنفاق = متوسط انفاق االسرة
عدد االسر

مجموع الدخول الكلیة من جمیع مصادر الدخل= متوسط دخل الفرد
عدد االفراد الكلي 

مجموع الدخول الكلیة من جمیع مصادر الدخل=متوسط دخل االسرة
عدد االسر

100× ) سنة فأكثر15عدد العاطلین الذین یبحون عن عمل بعمر (= معدل البطالة
) سنة فأكثر15بعمر (طین اقتصادیاً عدد السكان النش                              

: اقامة ھیاكل اساسیة قادرة على الصمود وتحفیز التصنیع الشامل للجمیع وتشجیع الھدف التاسع
االبتكار

ذلكفيبماالصمود،علىوقادرةومستدامةوموثوقةالنوعیةجیدةأساسیةھیاكلإقامة: 1-9الغایة 
تیسیرعلىالتركیزمعاإلنسان،ورفاهاالقتصادیةالتنمیةلدعمللحدود،وعابرةإقلیمیةأساسیةھیاكل
المساواةقدموعلىمیسورةبتكلفةمنھاالجمیعاستفادةُسُبل

النقلوسیلةبحسبالشحنات،وحجمالركابعدد:2-1-9المؤشر 
التعریف : 

احجام الركاب والشحنات ھي مجموع حجم الركاب والشحنات المبلغ عنھا للناقالت الجویة من حیث عدد 

االشخاص والطن المتري من الحمولة عل التوالي . 

ویتم جمع البیانات من وزارات النقل والمكاتب االحصائیة وغیرھا من المؤسسات المعّینة كمصدر رسمي 

د تعاریف واضحة لجمیع المصطلحات المستخدمة في ھذا االستطالع ، قد للبیانات . وعلى الرغم من وجو
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یكون لدى البلدان منھجیات مختلفة لحساب الكیلو مترات للطن والكیلو مترات للركاب . ویمكن ان تستند 

االسالیب الى المسوح الخاصة بحركة المرور او التنقل ، واستخدام طرق اخذ عینات وتقنیات تقدیر مختلفة 

ا ، مما یؤثر على امكانیة مقارنة احصاءاتھا . جد

المفاھیم : 
) من خالل شعبة االحصاءات التابعة لھا منھجیات ICAOوضعت منظمة الطیران المدني الدولي (

وتعاریف موحدة لجمع بیانات السیر المرتبطة بالنقل الجوي واالبالغ عنھا (حجم الركاب وحجم الشحن) . 

دولة واالطراف الفاعلة الصناعیة ، اي 191اء في االیكاو البالغ عددھا وقد اعتمدت الدول االعض

الحامالت الجویة والمطارات ، ھذه المعاییر والمنھجیات . وتستخدم البلدان وایضا البنك الدولي بیانات 

ي منظمة الطیران المدني الدولي من اجل مؤشرات التنمیة الخاصة بھا . كما تستخدم منظمة الطیران المدن

الدولي نماذج االبالغ عن النقل الجوي للوصول الى احجام الركاب والشحن للنقل الجوي . 

لالطالع على تعریف دقیق لجمیع المفاھیم والبیانات الوصفیة المتعلقة بنماذج االبالغ عن النقل الجوي 

االحصائیة والدول المستخدمة للوصول الى احجام الركاب والشحن للنقل الجوي والذي وافقت علیھ الشعبة 

مراجعة موقع منظمة الطیران المدني الدولي على الرابط ادناه :ICAOاالعضاء في 

excel.aspx-sta-http://www.icao.int/sustainability/pages/eap

طریقة االحتساب : 
یحتسب المؤشر من خالل مجموع حجم الركاب وحجم الشحنات الذي تبلغ عنھ شركات النقل الجوي من 

.خالل نماذج االبالغ عن النقل الجوي لدى منظمة الطیران المدني الدولي 
مصادر البیانات : 

شعبة الدولي لالبالغ عن بیانات النقل الجوي المعتمدة من استخدمت نماذج منظمة الطیران المدني

االحصاءات .

: القیمة المضافة التصنیعیة كنسبة من الناتج المحلي االجمالي للفرد  1-2-9المؤشر 
حصةفي2030عامبحلولكبیرةزیادةوتحقیقوالمستدام،للجمیعالشاملالتصنیعتعزیز:2-9الغایة 

حصتھاومضاعفةالوطنیة،الظروفمعیتماشىبمااإلجمالي،المحليالناتجوفيالعمالةفيالصناعة
اً نموالبلدانأقلفي
للفرد اإلجماليالمحليالناتجمنكنسبةالتصنیعیةالمضافةالقیمة:9-2-1
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التعریف : 
) كنسبة من الناتج المحلي االجمالي ھي نسبة بین القیمة المضافة MVAالقیمة المضافة التصنیعیة (

. 2010) والناتج المحلي االجمالي وكالھما بالقیمة الثابتة لسعر الدوالر لعام MVAالتصنیعیة (
ویتم احتساب متوسط القیمة المضافة للتصنیع لكل فرد عن طریق قسمة القیمة المضافة التصنیعیة بالسعر 

على عدد سكان البلد او المنطقة . 2010الثابت للدوالر لعام 

المفاھیم : 
المضافة االجمالیة على انھا مخرجات ناقص االستھالك الوسیط وتساوي مجموع یتم تعریف القیمة

تعویضات الموظف والفائض من العمالة االجمالیة عند الحكومة والشركات والدخل االجمالي المختلط 

للمنشات غیر االعتباریة والضرائب واالعانات على االنتاج والواردات باستثناء صافي الضرائب على 

والتي یحددھا C) . یشیر الى الصناعات التي تنتمي الى القطاع 2008ت (نظام الحسابات القومیة المنتجا

) . ISICالتصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع االنشطة االقتصادیة (

طریقة االحتساب : 
/ الناتج المحلي نسبة القیمة المضافة التصنیعیة الى الناتج المحلي االجمالي = القیمة المضافة التصنیعیة 

. 100االجمالي *
حصة الفرد من القیمة المضافة التصنیعیة = القیمة المضافة التصنیعیة / عدد السكان . 

مصادر البیانات : 
تحتفظ الیونیدو بقاعدة بیانات خاصة بالقیم المضافة التصنیعیة . بحیث تحصل على االرقام من اجل تحدیث 

) ومن UNSDالقومیة التي تنتجھا شعبة االحصاءات في االمم المتحدة (البیانات من تقدیرات الحسابات

المنشورات الرسمیة . 

حصةفي2030عامبحلولكبیرةزیادةوتحقیقوالمستدام،للجمیعالشاملالتصنیعتعزیز:2-9الغایة 
حصتھاومضاعفةالوطنیة،الظروفمعیتماشىبمااإلجمالي،المحليالناتجوفيالعمالةفيالصناعة

اً نموالبلدانأقلفي
العمالةمجموعمنكنسبةالتحویلیةالصناعةفيالعمالة:2-2-9المؤشر 

التعریف : 
یتم تمثیل المؤشر بحصة العمالة في الصناعة التحویلیة من مجموع العمالة . 
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التعریف : 
) كنسبة من الناتج المحلي االجمالي ھي نسبة بین القیمة المضافة MVAالقیمة المضافة التصنیعیة (

. 2010) والناتج المحلي االجمالي وكالھما بالقیمة الثابتة لسعر الدوالر لعام MVAالتصنیعیة (
ویتم احتساب متوسط القیمة المضافة للتصنیع لكل فرد عن طریق قسمة القیمة المضافة التصنیعیة بالسعر 

على عدد سكان البلد او المنطقة . 2010الثابت للدوالر لعام 

المفاھیم : 
المضافة االجمالیة على انھا مخرجات ناقص االستھالك الوسیط وتساوي مجموع یتم تعریف القیمة

تعویضات الموظف والفائض من العمالة االجمالیة عند الحكومة والشركات والدخل االجمالي المختلط 

للمنشات غیر االعتباریة والضرائب واالعانات على االنتاج والواردات باستثناء صافي الضرائب على 

والتي یحددھا C) . یشیر الى الصناعات التي تنتمي الى القطاع 2008ت (نظام الحسابات القومیة المنتجا

) . ISICالتصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع االنشطة االقتصادیة (

طریقة االحتساب : 
/ الناتج المحلي نسبة القیمة المضافة التصنیعیة الى الناتج المحلي االجمالي = القیمة المضافة التصنیعیة 

. 100االجمالي *
حصة الفرد من القیمة المضافة التصنیعیة = القیمة المضافة التصنیعیة / عدد السكان . 

مصادر البیانات : 
تحتفظ الیونیدو بقاعدة بیانات خاصة بالقیم المضافة التصنیعیة . بحیث تحصل على االرقام من اجل تحدیث 

) ومن UNSDالقومیة التي تنتجھا شعبة االحصاءات في االمم المتحدة (البیانات من تقدیرات الحسابات

المنشورات الرسمیة . 

حصةفي2030عامبحلولكبیرةزیادةوتحقیقوالمستدام،للجمیعالشاملالتصنیعتعزیز:2-9الغایة 
حصتھاومضاعفةالوطنیة،الظروفمعیتماشىبمااإلجمالي،المحليالناتجوفيالعمالةفيالصناعة

اً نموالبلدانأقلفي
العمالةمجموعمنكنسبةالتحویلیةالصناعةفيالعمالة:2-2-9المؤشر 

التعریف : 
یتم تمثیل المؤشر بحصة العمالة في الصناعة التحویلیة من مجموع العمالة . 
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المفاھیم : 
یتم تعریف العمالة على انھا جمیع االشخاص في سن العمل الذین خالل فترة وجیزة محددة كانوا ینتمون الى 

العمل -العمل مقابل اجر ( سواء في العمل او مع وظیفة ولكن لیس في العمل) ب-احدى الفئات التالیة : أ

یوجد تممیز بین االشخاص لحساب الذات (سواء في العمل  او مع مؤسسة ولكن لیس في العمل) . ال

العاملین بدوام كامل والذین یعملون بدوام جزئي . 

یتم تحدید قطاعات النشاط االقتصادي وفقا للتصنیف الصناعي الدولي الموحد لكافة االنشطة االقتصادیة وفقا 

4نقیح ) والت1990(3) ، التنقیح ISICللتصنیف الصناعي الدولي الموحد لكافة االنشطة االقتصادیة (
)2008 . (

طریقة االحتساب : 
100×مجموع العمالة في انشطة الصناعة التحویلیة   

مجموع العمالة في كافة االنشطة االقتصادیة 

مصادر البیانات : 
) ILOیتم الحصول على ارقام التحدیثات من البیانات القومیة والتقدیرات التي تنتجھا منظمة العمل الدولیة (

المعنیة بالعمالة حسب ILOSTATیمكن العثور على البیانات في قاعدة بیانات منظمة العمل الدولیة 

النشاط االقتصادي . 

وتقدم الیونیدو البیانات المعنیة بالعمالة في قطاع الصناعة التحویلیة في قاعدة بیانات الیونیدو لالحصاءات 

.INDSTATالصناعیة 
معمستدامة،لجعلھا2030عامبحلولالصناعاتوتحدیثاألساسیةیاكلالھتحسین:4-9الغایة 
بیئیا،ً والسلیمةالنظیفةالصناعیةوالعملیاتالتكنولوجیاتاعتمادوزیادةالموارداستخدامكفاءةزیادة
منھاكللقدراتوفقاإجراءاتباتخاذالبلدانجمیعقیامومع

المضافة القیمةمنوحدةلكلالكربونأكسیدثانيانبعاثات:1-4-9المؤشر 
التعریف : 

) لكل وحدة من القیمة المضافة ھو مؤشر یحتسب كنسبة بین CO2ان انبعاث ثاني اكسید الكربون (

  .انبعاثات ثاني اكسید الكربون الناتجة عن احتراق الوقود والقیمة المضافة لالنشطة االقتصادیة المرتبطة بھا
یمكن احتساب المؤشر لالقتصاد كلھ (مجموع انبعاثات ثاني اكسید الكربون / الناتج المحلي االجمالي) او 
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لقطاعات محددة والسیما قطاع الصناعات التحویلیة (انبعاثات ثاني اكسید الكربون من الصناعات 

) . MVAالتحویلیةلكل قیمة مضافة تصنیعیة 
یتم التعبیر عن انبعاثات ثاني اكسید الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي االجمالي في كیلو غرامات ثاني 

. ویتم قیاس 2010اكسید الكربون للناتج المحلي االجمالي بمكافئ القدرة الشرائیة بالدوالر الثابت لعام 

ن القیمة المضافة التصنیعیة في كیلو انبعاثات ثاني اكسید الكربون من الصناعات التحویلیة لكل وحدة م

غرامات ثاني اكسید الكربون المعادل لكل وحدة من القیمة المضافة التصنیعیة في الدوالر االمیركي لعام 

2010 .
المفاھیم : 

یتم تقدیر اجمالي انبعاثات ثاني اكسید الكربون القتصاد ما استنادا الى بیانات الطاقة التي تم جمعھا عبر 

القطاعات الفرعیة التالیة (لم یتم تضمین الطاقة المستخدمة في النقل بواسطة الصناعة ھنا ولكن تم االبالغ 

عنھا تحت عنوان النقل ) : 

     Class 2431و ISIC Group 241صناعة الحدید والصلب   •

باستثناء المواد االولیة     21و20االنقسامات ISICصناعة الكیماویات والبتروكیماویات    •

البتروكیماویة . 

.     Class 2432و ISIC Group 242الصناعات االساسیة للمعادن غیر الحدیدیة   •
.      ISIC Division 23منت  المعادن غیر الفلذیى مثل الزجاج والسیرامیك واالس•
.     30و ISIC 29معدات النقل    الشعب •
المعدات التي تشمل منتجات معدنیة مصنعة ، االالت والمعدات بخالف معدات النقل (االقسام •

ISIC 25 28الى . (

) . 12الى ISIC 10الغذاء والتبغ ( االقسام •
) . 18وISIC 17الورق ولب الورق والطباعة ( الشعب •
  16الخشب والمنتجات الخشبیة (غیر اللب والورق )   شعبة التصنیف الصناعي الدولي الموحد •
.   15الى ISIC 13المنسوجات والجلود  االقسام •
.      32و31و22االنقسامات ISICغیر محدد ( اي صناعةتحویلیة غیر مدرجة اعاله )   •

یتم جمع بیانات الطاقة على مستوى الدولة بناًء على المعاییر المتفق علیھا دولیا (توصیات االمم 

المتحدة الدولیة حول احصاءات الطاقة) . ھناك حاجة لتقدیر ثاني اكسید الكربون على اساس بیانات 
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لقطاعات محددة والسیما قطاع الصناعات التحویلیة (انبعاثات ثاني اكسید الكربون من الصناعات 

) . MVAالتحویلیةلكل قیمة مضافة تصنیعیة 
یتم التعبیر عن انبعاثات ثاني اكسید الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي االجمالي في كیلو غرامات ثاني 

. ویتم قیاس 2010اكسید الكربون للناتج المحلي االجمالي بمكافئ القدرة الشرائیة بالدوالر الثابت لعام 

ن القیمة المضافة التصنیعیة في كیلو انبعاثات ثاني اكسید الكربون من الصناعات التحویلیة لكل وحدة م

غرامات ثاني اكسید الكربون المعادل لكل وحدة من القیمة المضافة التصنیعیة في الدوالر االمیركي لعام 

2010 .
المفاھیم : 

یتم تقدیر اجمالي انبعاثات ثاني اكسید الكربون القتصاد ما استنادا الى بیانات الطاقة التي تم جمعھا عبر 

القطاعات الفرعیة التالیة (لم یتم تضمین الطاقة المستخدمة في النقل بواسطة الصناعة ھنا ولكن تم االبالغ 

عنھا تحت عنوان النقل ) : 

     Class 2431و ISIC Group 241صناعة الحدید والصلب   •

باستثناء المواد االولیة     21و20االنقسامات ISICصناعة الكیماویات والبتروكیماویات    •

البتروكیماویة . 

.     Class 2432و ISIC Group 242الصناعات االساسیة للمعادن غیر الحدیدیة   •
.      ISIC Division 23منت  المعادن غیر الفلذیى مثل الزجاج والسیرامیك واالس•
.     30و ISIC 29معدات النقل    الشعب •
المعدات التي تشمل منتجات معدنیة مصنعة ، االالت والمعدات بخالف معدات النقل (االقسام •

ISIC 25 28الى . (

) . 12الى ISIC 10الغذاء والتبغ ( االقسام •
) . 18وISIC 17الورق ولب الورق والطباعة ( الشعب •
  16الخشب والمنتجات الخشبیة (غیر اللب والورق )   شعبة التصنیف الصناعي الدولي الموحد •
.   15الى ISIC 13المنسوجات والجلود  االقسام •
.      32و31و22االنقسامات ISICغیر محدد ( اي صناعةتحویلیة غیر مدرجة اعاله )   •

یتم جمع بیانات الطاقة على مستوى الدولة بناًء على المعاییر المتفق علیھا دولیا (توصیات االمم 

المتحدة الدولیة حول احصاءات الطاقة) . ھناك حاجة لتقدیر ثاني اكسید الكربون على اساس بیانات 
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دولیة المعنیة بتغیر المناخ الطاقة والمنھجیات المتفق علیھا دولیا (المباديء التوجیھیة للھیئة الحكومیة ال

IPCC . ( لجرد غازات الدفیئة

طریقة االحتساب : 
یتم تقدیرانبعاثات ثاني اكسید الكربون الناجمة عن احتراق الوقود بناًء على استھالك الطاقة وعلى 

ارشادات الفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ . 

نسبة اجمالي انبعاثات ثاني اكسید الكربون الناجمة عن احتراق تعرف الكثافة االجمالیة لالقتصاد بانھا

الوقود والناتج المحلي االجمالي . 

یتم تعریف الكثافة القطاعیة على انھا انبعاثات ثاني اكسید الكربون من الصناعة التحویلیة ( في وحدة 

ي سعر الدوالر االمیركي ) فMVAالقیاس الفیزیائیة كالطن) مقسومة على القیمة المضافة التصنیعیة (

. 2010الثابت لعام 
انبعاثات ثاني اكسید الكربون للوحدة من القیمة المضافة = 

انبعاثات ثاني اكسید الكربون من الصناعات التحویلیة (بالكغم)                             

القیمة المضافةالتصنیعیة (بالدوالر االمیركي الثابت)   

مصادر البیانات : 
یتم اخذ البیانات عن مجموع انبعاثات ثاني اكسید الكربون الناجم عن احتراق الوقود والمصنفة بحسب 

(االحصاءات الخاصة بوكالة الطاقة الدولیة بشأن IEAالقطاع ایضا من قاعدة بیانات وكالة الطاقة الدولیة (

على الرابط التالي :    2016وقود) احصاءات عام انبعاثات ثاني اكسید الكربون الناجمة عن احتراق ال

https://www.iea.org/statistics/relateddatabases/co2emissionsfromfuelcomb
u stion./   

جمیعفيالصناعیةالقطاعاتفيالتكنولوجیةالقدراتوتحسینالعلمي،البحثتعزیز:5-9الغایة 
كبیرةزیادةوتحقیقاالبتكارتشجیع،2030عامبحلولذلك،فيبماالنامیة،البلدانسیماوالالبلدان،

والخاصالعامالقطاعینإنفاقوزیادةشخص،ملیونلكلوالتطویرالبحثمجالفيالعاملینعددفي
والتطویرالبحثعلى

اإلجماليالمحليالناتجمنكنسبةوالتطویرالبحثعلىاإلنفاق:1-5-9المؤشر 
التعریف : 

) ھو نسبة االنفاق على GDP) كنسبة من الناتج المحلي االجمالي (R&Dاالنفاق على البحث والتطویر (

البحث والتطویر مقسومة على مجموع المخرجات االقتصادیة . 
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المفاھیم : 
بما –ویشمل البحث والتطویر التجریبي العمل االبداعي والمنھجي المتبع من اجل زیادة المخزون المعرفي 

وایضا استنباط تطبیقات جدیدة للمعرفة –في ذلك المعارف الخاصة بالجنس البشري والثقافة والمجتمع 

المال الذي تم انفاقھ على عملیات البحث المتاحة . تمثل النفقات على البحث والتطویر الداخلي مقدار 

والتطویر الجاري تنفیذھا داخل وحدة االبالغ . 

طریقة االحتساب : 
ان احتساب مؤشر االنفاق على البحث والتطویر كنسبة من الناتج المحلي االجمالي ھو امر یشرح نفسھ 

سم . بنفسھ باستخدام بیانات الناتج المحلي االجمالي المتاحة بسھولة كقا

مصادر البیانات : 
یتم جمع البیانات من خالل المسوح الوطنیة المعنیة بالبحث والتطویر اما عن طریق مكاتب االحصاءات 

الوطنیة او وزارة تنفیذیة ( مثل وزارة العلوم والتكنولوجیا) .  

جمیعفيالصناعیةالقطاعاتفيالتكنولوجیةالقدراتوتحسینالعلمي،البحثتعزیز:5-9الغایة 
كبیرةزیادةوتحقیقاالبتكارتشجیع،2030عامبحلولذلك،فيبماالنامیة،البلدانسیماوالالبلدان،

والخاصالعامالقطاعینإنفاقوزیادةشخص،ملیونلكلوالتطویرالبحثمجالفيالعاملینعددفي
والتطویرالبحثعلى

نسمةملیونلكل)الكاملالدوامبمكافئ(البحثمجالفيالعاملون:2-5-9المؤشر 
التعریف : 

ھو مقیاس مباشر لعدد العاملین في مجال البحث والتطویر لكل ملیون شخص . 

المفاھیم : 
بما –یشمل البحث والتطویر التجریبي العمل االبداعي والمنھجي المتبع من اجل زیادة المخزون المعرفي 

وایضا استنباط تطبیقات جدیدة للمعرفة –في ذلك المعارف الخاصة بالجنس البشري والثقافة والمجتمع 

المتاحة .

الباحثون ھم من المھنیین المشاركین في ارساء او انشاء المعرفة الجدیدة یقومون باجراء البحوث وتحسین 

التقنیات او البرامج او االسالیب التشغیلیة .او تطویر المفاھیم او النظریات او النماذج او اجھزة 
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المفاھیم : 
بما –ویشمل البحث والتطویر التجریبي العمل االبداعي والمنھجي المتبع من اجل زیادة المخزون المعرفي 

وایضا استنباط تطبیقات جدیدة للمعرفة –في ذلك المعارف الخاصة بالجنس البشري والثقافة والمجتمع 

المال الذي تم انفاقھ على عملیات البحث المتاحة . تمثل النفقات على البحث والتطویر الداخلي مقدار 

والتطویر الجاري تنفیذھا داخل وحدة االبالغ . 

طریقة االحتساب : 
ان احتساب مؤشر االنفاق على البحث والتطویر كنسبة من الناتج المحلي االجمالي ھو امر یشرح نفسھ 

سم . بنفسھ باستخدام بیانات الناتج المحلي االجمالي المتاحة بسھولة كقا

مصادر البیانات : 
یتم جمع البیانات من خالل المسوح الوطنیة المعنیة بالبحث والتطویر اما عن طریق مكاتب االحصاءات 

الوطنیة او وزارة تنفیذیة ( مثل وزارة العلوم والتكنولوجیا) .  

جمیعفيالصناعیةالقطاعاتفيالتكنولوجیةالقدراتوتحسینالعلمي،البحثتعزیز:5-9الغایة 
كبیرةزیادةوتحقیقاالبتكارتشجیع،2030عامبحلولذلك،فيبماالنامیة،البلدانسیماوالالبلدان،

والخاصالعامالقطاعینإنفاقوزیادةشخص،ملیونلكلوالتطویرالبحثمجالفيالعاملینعددفي
والتطویرالبحثعلى

نسمةملیونلكل)الكاملالدوامبمكافئ(البحثمجالفيالعاملون:2-5-9المؤشر 
التعریف : 

ھو مقیاس مباشر لعدد العاملین في مجال البحث والتطویر لكل ملیون شخص . 

المفاھیم : 
بما –یشمل البحث والتطویر التجریبي العمل االبداعي والمنھجي المتبع من اجل زیادة المخزون المعرفي 

وایضا استنباط تطبیقات جدیدة للمعرفة –في ذلك المعارف الخاصة بالجنس البشري والثقافة والمجتمع 

المتاحة .

الباحثون ھم من المھنیین المشاركین في ارساء او انشاء المعرفة الجدیدة یقومون باجراء البحوث وتحسین 

التقنیات او البرامج او االسالیب التشغیلیة .او تطویر المفاھیم او النظریات او النماذج او اجھزة 
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طریقة االحتساب : 
ان عملیة احتساب مؤشر العاملون في مجال البحث (بمكافئ الدوام الكامل) لكل ملیون نسمة تستخدم البیانات 

السكانیة المتاحة كقاسم . 

مصادر البیانات :
یتم جمع البیانات من خالل المسوح الوطنیة المعنیة بالبحث والتطویر اما عن طریق مكاتب االحصاءات 

الوطنیة او وزارة تنفیذیة ( مثل وزارة العلوم والتكنولوجیا) .

بتحسینالنامیة،البلدانفيالصمودعلىوقادرةمستدامةأساسیةھیاكلإنشاءتیسیر:أ-9الغایة
غیرالنامیةوالبلداننمواً،البلدانوأقلاألفریقیة،للبلدانالمقدموالتقنيوالتكنولوجيالماليالدعم

النامیةالصغیرةالجزریةوالدولالساحلیة،
الرسمیةالتدفقاتإلىباإلضافةالرسمیةاإلنمائیةالمساعدة(الدوليالدعممجموع:1-أ-9المؤشر
)األخرى

التعریف : 
اجمالي مدفوعات مجموع المساعدات االنمائیة الرسمیة والتدفقات الرسمیة االخرى من جمیع الجھات 

المانحة لدعم البنیة التحتیة . 

المفاھیم : 
المساعدة االنمائیة الرسمیة : وفقا للجنة المساعدة االنمائیة ھي تلك التدفقات الى البلدان واالقالیم الموجودة 

مستفیدة من المساعدات االنمائیة الرسمیة والى المؤسسات المتعددة االطراف التي : في قائمة الجھات ال

تؤمنھا الوكاالت الرسمیة بما في ذلك حكومات الوالیات والحكومات المحلیة  او من قبل وكاالتھا -1

التنفیذیة .

تدار كل عملیة تحویل بتعزیز التنمیة االقتصادیة ورفاھیة البلدان النامیة  كھدف رئیس لھا . -2

       %)                                                                                                10% ( محتسب بمعدل حسم یبلغ 25ھو بشروط میسرة وینقل عنصر منحة الیقل عن 
http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandco

verage.htm
طریقة االحتساب : 

مجموع تدفقات المساعدة االنمائیة الرسمیة والتدفقات الرسمیة االخرى من جمیع الجھات المانحة الى البلدان 

النامیة لدعم البنیة التحتیة . 
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: مصادر البیانات 
) OECD/DACتقوم لجنة المساعدة االنمائیة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي (

على 1973على المستوى الكلي و 1960بجمع بیانات عن تدفقات الموارد الرسمیة والخاصة من عام 

ین كاملة اعتبارا من عام مستوى النشاط من خالل نظام ابالغ الدائنین ( تعتبر بیانات نظام ابالغ الدائن

للمدفوعات ). 2002لاللتزامات على مستوى النشاط ومن عام 1995

یتم االبالغ عن البیانات من قبل الجھات المانحة وفقا للمعاییر والمنھجیات نفسھا (راجع الرابط التالي 

cd.org/dac/stats/methodology.htmhttp://www.oe (

-9الغایة B بوسائلالنامیة،البلدانفيالمحلیةالتكنولوجیافيواالبتكاروالبحثالتطویرأنشطةدعم:
بیناألساسیةللسلعقیمةوإضافةالصناعيللتنویعالسیاساتحیثمنمؤاتیةبیئةوجودكفالةمنھا
أخرىأمور

-9المؤشر B-1:القیمةمجموعمنوالمتقدمةالمتوسطةالتكنولوجیةللصناعةالمضافةالقیمةنسبة
المؤسسیةالمعلوماتالمضافة

التعریف : 
) من مجموع القیمة المضافة للصناعة MHTان نسبة القیمة المضافة للصناعة المتوسطة والعالیة التقنیة (

) ھي قیمة النسبة بین القیمة المضافة للصناعة المتوسطة والعالیة التقنیة والقیمة المضافة MVAالتحویلیة (

للصناعات التحویلیة . 

المفاھیم : 
یتم تعریف الصناعة المتوسطة والعالیة التقنیة باستخدام تصنیف منظمة التعاون والتنمیة في المیدان 

) .ISICلموحد لجمیع االنشطة االقتصادیة (االقتصادي ومن قبل التصنیف الصناعي الدولي ا

طریقة االحتساب : 
100×مجموع القیمة المضافة من االنشطة االقتصادیة للصناعات المتوسطة والعالیة التقنیة

القیمة المضافة للصناعات التحویلیة                         
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: مصادر البیانات 
) OECD/DACتقوم لجنة المساعدة االنمائیة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي (

على 1973على المستوى الكلي و 1960بجمع بیانات عن تدفقات الموارد الرسمیة والخاصة من عام 

ین كاملة اعتبارا من عام مستوى النشاط من خالل نظام ابالغ الدائنین ( تعتبر بیانات نظام ابالغ الدائن

للمدفوعات ). 2002لاللتزامات على مستوى النشاط ومن عام 1995

یتم االبالغ عن البیانات من قبل الجھات المانحة وفقا للمعاییر والمنھجیات نفسھا (راجع الرابط التالي 

cd.org/dac/stats/methodology.htmhttp://www.oe (

-9الغایة B بوسائلالنامیة،البلدانفيالمحلیةالتكنولوجیافيواالبتكاروالبحثالتطویرأنشطةدعم:
بیناألساسیةللسلعقیمةوإضافةالصناعيللتنویعالسیاساتحیثمنمؤاتیةبیئةوجودكفالةمنھا
أخرىأمور

-9المؤشر B-1:القیمةمجموعمنوالمتقدمةالمتوسطةالتكنولوجیةللصناعةالمضافةالقیمةنسبة
المؤسسیةالمعلوماتالمضافة

التعریف : 
) من مجموع القیمة المضافة للصناعة MHTان نسبة القیمة المضافة للصناعة المتوسطة والعالیة التقنیة (

) ھي قیمة النسبة بین القیمة المضافة للصناعة المتوسطة والعالیة التقنیة والقیمة المضافة MVAالتحویلیة (

للصناعات التحویلیة . 

المفاھیم : 
یتم تعریف الصناعة المتوسطة والعالیة التقنیة باستخدام تصنیف منظمة التعاون والتنمیة في المیدان 

) .ISICلموحد لجمیع االنشطة االقتصادیة (االقتصادي ومن قبل التصنیف الصناعي الدولي ا

طریقة االحتساب : 
100×مجموع القیمة المضافة من االنشطة االقتصادیة للصناعات المتوسطة والعالیة التقنیة

القیمة المضافة للصناعات التحویلیة                         
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مصادر البیانات : 
قاعدة بیانات الیونیدو في مجال االحصاءات الصناعیة بواسطة النسخة یمكن العثور على البیانات في 

المنقحة الثالثة والنسخة المنقحة الرابعة من التصنیف الصناعي الدولي الموحد على التوالي .

والسعيواالتصاالت،المعلوماتتكنولوجیاعلىالحصولفرصفيكبیرةزیادةتحقیق:ج-9الغایة
   2030عام بحلولنموا،البلدانأقلفياإلنترنتشبكةإلىوالمیسورالشاملالوصولفرصتوفیرإلى

التكنولوجیا بحسبالمحمول،الھاتفبشبكةالمشمولینالسكاننسبة:1-ج-9المؤشر
التعریف : 

ان نسبة السكان المشمولین بشبكة خلیوي موزعة بحسب التكنولوجیا تشیر الى النسبة المئویة للسكان الذین 

یعیشون ضمن مدى اشارة خلیویة متنقلة بغض النظر عما اذا كانوا مشتركین في شبكة الھاتف المحمول او 

من نطاق اشارة الخلیوي من مستخدمي الھاتف المحمول . یتم حساب ذلك عن طریق قسمة عدد السكان ض

.100فيالمتنقل على اجمالي عدد السكان ثم یضرب عددھم 
المفاھیم : 

یستند ھذا المؤشر الى المكان الذي یعیش فیھ السكان ولیس المكان الذي یعملون فیھ او مكان المدرسة التي 

یرتادونھا الخ . عندما یكون ھناك العدید من المشتغلین الذین یقدمون الخدمة ینبغي االبالغ عن الحد االقصى 

والتقنیات الخلیویة الواسعة النطاق LTEلى لعدد السكان المشمولین في التغطیة . ویجب ان تشیر التغطیة ا

)3G) 2) والتقنیات الخلیویة الضیقة النطاقG : وھي تشمل (

) : الشبكات الخلیویة ذات النفاذ الى اتصاالت البیانات (مثل االنترنت) 2Gتغطیة السكان النقالة (-

كیلوبایت/الثانیة  . 256بسرعات متدنیة دون 

)تشیر الى النسبة المئویة للسكان الذین یقعون ضمن مدى اشارة خلیویة متنقلة 3Gتغطیة السكان النقالة (-

على االقل بغض النظر عما اذا كانوا مشتركین ام ال . ویتم احتسابھ عن طریق قسمة عدد 3Gبسرعة 

السكان الذین تغطیھم اشارة خلیویة متنقلة على االقل من الجیل الثالث على اجمالي عدد السكان 

. 100فيلناتج ویضرب ا
طریقة االحتساب : 

تشیر النسبة المئویة للمؤشر من السكان المشمولین بشبكة خلیویة مقسمة بحسب التكنولوجیا الى النسبة 

المئویة  للسكان الذین یعیشون ضمن نطاق اشارة خلیویة متنقلة بغض النظر عما اذا كانوا مشتركین في 
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المحمول . یتم احتساب ذلك عن طریق قسمة عدد السكان ضمن الھاتف المحمول او من مستخدمي الھاتف

.  100نطاق اشارة خلیویة نقالة على اجمالي عدد السكان وضرب العدد في 
مصادر البیانات : 

استبیان سنوي من السلطات التنظیمیة الوطنیة او وزارات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التي تجمع 

االنترنت .البیانات من مقدمي خدمات 

لھدف التاسعالمفاھیم الوطنیة ل

:نسمة100عدد خطوط الھاتف الثابت والھاتف الجوال لكل 
.100مجموع خطوط الھاتف / عدد السكان مضروباً في 

 
:القیمة المضافة األجمالیة بسعر السوق

األستخدامات الوسیطة.–األنتاج الكلي بسعر المنتج                
 

:القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة
لضرائب غیر المباشرة + األعانات.ا–القیمة المضافة األجمالیة بسعر السوق               

 
:القیمة المضافة الصافیة بالكلفة

األندثارات السنویة .–القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة                

نھا: الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفیما بیالھدف العاشر

منالمائةفي 40ألدنىالنموذلكاستمرارودعمالدخلنموتحقیقإلىتدریجیاالتوصل:1-10الغایة
2030عامبحلولالوطني،المتوسطالمعدلمنأعلىبمعدلالسكان
 % 40أدنىضمنإیراداتھاأوالمعیشیةاألسرإنفاقمنالفردنصیبنمومعدالت:1-1-10المؤشر

السكانومجموعالسكانمن
:التعریف

منالواحدللفردالسنويالنمومعدلكمتوسط%40ألدنىالرفاھیةنسبةإجمالينمومعدلاحتسابیتم

 5مدىعلىاألسریةالمسوحمنمابلدفيالدخلتوزیعمن %40أدنىدخلأوالحقیقياالستھالك
النمومعدلكمتوسطاالجتماعيالرفاهاجماليفيالوطنيالنمومعدلمتوسطاحتسابویتم.تقریًباسنوات
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المحمول . یتم احتساب ذلك عن طریق قسمة عدد السكان ضمن الھاتف المحمول او من مستخدمي الھاتف

.  100نطاق اشارة خلیویة نقالة على اجمالي عدد السكان وضرب العدد في 
مصادر البیانات : 

استبیان سنوي من السلطات التنظیمیة الوطنیة او وزارات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التي تجمع 

االنترنت .البیانات من مقدمي خدمات 

لھدف التاسعالمفاھیم الوطنیة ل

:نسمة100عدد خطوط الھاتف الثابت والھاتف الجوال لكل 
.100مجموع خطوط الھاتف / عدد السكان مضروباً في 

 
:القیمة المضافة األجمالیة بسعر السوق

األستخدامات الوسیطة.–األنتاج الكلي بسعر المنتج                
 

:القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة
لضرائب غیر المباشرة + األعانات.ا–القیمة المضافة األجمالیة بسعر السوق               

 
:القیمة المضافة الصافیة بالكلفة

األندثارات السنویة .–القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة                

نھا: الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفیما بیالھدف العاشر

منالمائةفي 40ألدنىالنموذلكاستمرارودعمالدخلنموتحقیقإلىتدریجیاالتوصل:1-10الغایة
2030عامبحلولالوطني،المتوسطالمعدلمنأعلىبمعدلالسكان
 % 40أدنىضمنإیراداتھاأوالمعیشیةاألسرإنفاقمنالفردنصیبنمومعدالت:1-1-10المؤشر

السكانومجموعالسكانمن
:التعریف

منالواحدللفردالسنويالنمومعدلكمتوسط%40ألدنىالرفاھیةنسبةإجمالينمومعدلاحتسابیتم

 5مدىعلىاألسریةالمسوحمنمابلدفيالدخلتوزیعمن %40أدنىدخلأوالحقیقياالستھالك
النمومعدلكمتوسطاالجتماعيالرفاهاجماليفيالوطنيالنمومعدلمتوسطاحتسابویتم.تقریًباسنوات
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علىاألسریةالمسوحمنمابلدفيالسكانلمجموعالدخلأوالحقیقياالستھالكمنالواحدللفردالسنوي

.تقریباً سنوات5مدى
:المفاھیم

بلدكلفياالجتماعیةالرعایةتوزیعمن % 40ألدنىالدخلنمویعززبأنھالمشتركالرخاءتعزیزُیعرَّف

اختیارإن % 40أدنىاستھالكأوالواحدللفردالحقیقيالدخللمتوسطالسنويالنموباحتسابوُیقاس

أدنىویختلف.العملیةالوسطالحلولمنواحدھوالمستھدفینالسكانانھمعلىالسكانمن%40أدنى

داخلالوقتبمروریتغیرأنویمكناالجتماعیة،الرعایةلتوزیعاوفقوآخربلدبینالسكانمن40%

.نفسھالبلد
:االحتسابطریقة

ثم احتساب T1و T0یتم احتساب النمو السنوي لمتوسط الدخل او االستھالك الفعلي للفرد في السنوات 

معدل النمو السنوي المتوسط بین تلك السنوات باسخدام صیغة نمو مركب 

(T_1)/(Mean in T_0 )^  (1/ ( T_1- T_0 ))-1االستھالكأوالدخلمتوسطاحتسابیتم

.السكانإلجماليالبیاناتباستخدامالطریقةبنفسالسكانعددإجماليمنللفردالفعلي
البیاناتمصادر
الدولي،البنكلمجموعةالتابعةPOVCALNETبیاناتقاعدةھوالبیاناتلقاعدةالرئیسالبیاناتمصدر

تموالتيالدوليالبنكلمجموعةالرسمیةالفقرتقدیراتبتكرارللمستخدمینتسمحتفاعلیةحاسوبیةأداةوھي

ومجموعاتتوفیریتم)الواحدللفردالیومفيدوالر3 10.أودوال 1.90 (الدولیةالفقرخطوطفيقیاسھا

المعنیةالعالمیةالعملمجموعةأعضاءقبلمنمراجعتھاPOVCALNETوفيالمضمنةالبیانات

.بالفقر
االجتماعیة،والحمایةاألجوربشأنوسیاساتمالیةسیاساتسیماوالسیاسات،اعتماد:4-10الغایة

تدریجیاالمساواةمنمزیدوتحقیق
الحمایةومدفوعاتاألجورذلكفيبمااإلجمالي،المحليالناتجفيالعملحصة:1-4-10المِؤّشر

االجتماعیة

:التعریف
مئویةكنسبةالمعطاةالموظفینتعویضاتمجموعھي ) GDP (اإلجماليالمحليالناتجمنالعملحصة

الحصةحولمعلوماتالمؤشرھذاویقدم.المخرجاتإجماليمقیاسوھواإلجمالي،المحليالناتجمن
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.معینةمرجعیةلفترةاإلنتاج

:المفاھیم
العملعنالشركةقبلمنللموظفتدفعالتيالعینیةأوالنقدیةالمكافآتمجموعھيالموظفینتعویضات

الموظفینتعویضاتوتشمل.المحاسبیةالفترةخاللالموظفبھقامالذي

)العینیةالنقدیةاو(والمرتباتاألجور-1
الموظفینتعویضإلىالمفھومھذاوینظر.العملأصحابیدفعھاالتياالجتماعيالضماناشتراكات-2

الذيالمأجورغیرالعملمقابلالصفریعادلالتعویضفإنوبالتاليالعمل،صاحبعلىتكلفةباعتباره

األجورفاتورةعلىالعملأربابیدفعھاالتيالضرائبیشملالانھإلىباإلضافة.طواعیةبھیضطلع

.المرتباتضریبةمثلوالمرتبات،
.االقتصادیةاألنشطةوجمیعالموظفینجمیعتغطيبیاناتباستخدامالمؤشرإنتاجیتمأنیجب

فالذيالعملنوعیشغلونالذینالعمالجمیعھمالموظفون وظائفأياألجر،مدفوعةوظائفبأنھُیعرَّ

علىمباشرةتعتمدالأساسیةمكافأةتمنحھمضمنیةأوصریحةعملعقودالوظائفشاغلوفیھایشغل

.الخاصلحسابھموالعاملینالموظفینمنالعمالةمجموعویتكون .بھایعملونالتيالوحدةإیرادات
:االحتسابطریقة
  100×اإلجماليالمحليالناتج /الموظفینتعویضاتمجموع=اإلجماليالمحليالناتجمنالعملحصة
البیاناتمصادر
نظاممراجعةإلىباإلضافة،الموظفینوتعویضاتاإلجماليالمحليللناتجالقومیةالحساباتتقدیرات

الموظفین،تعویضمفھومتعریفتحدیدیجب)  2008القومیةالحساباتنظامویفضل(القومیةالحسابات

.بوضوحذلكإلىاإلشارةیجبالعمل،دخلأواألجوركدخلآخرمفھوماستخدامتمإذاذلك،منبدالأو
المؤسساتفيالقرارصنععملیةفيصوتھاوإسماعالنامیةالبلدانتمثیلتعزیزاضمان:6-10الغایة

والشرعیةوالمساءلةوالمصداقیةالفعالیةمنالمزیدتحقیقأجلمنالعالمیة،الدولیةوالمالیةاالقتصادیة
للمؤسسات
الدولیةالمنظماتفيالتصویتفيوحقوقھاالنامیةالبلدانعضویةنسبة:1-6-10المؤشر
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عملیةفيالماللرأسالمدفوعةبالحصةمقارنةللموظفینكتعویضدفعھایتموالتيالمخرجاتمنالنسبیة

.معینةمرجعیةلفترةاإلنتاج

:المفاھیم
العملعنالشركةقبلمنللموظفتدفعالتيالعینیةأوالنقدیةالمكافآتمجموعھيالموظفینتعویضات

الموظفینتعویضاتوتشمل.المحاسبیةالفترةخاللالموظفبھقامالذي

)العینیةالنقدیةاو(والمرتباتاألجور-1
الموظفینتعویضإلىالمفھومھذاوینظر.العملأصحابیدفعھاالتياالجتماعيالضماناشتراكات-2

الذيالمأجورغیرالعملمقابلالصفریعادلالتعویضفإنوبالتاليالعمل،صاحبعلىتكلفةباعتباره

األجورفاتورةعلىالعملأربابیدفعھاالتيالضرائبیشملالانھإلىباإلضافة.طواعیةبھیضطلع

.المرتباتضریبةمثلوالمرتبات،
.االقتصادیةاألنشطةوجمیعالموظفینجمیعتغطيبیاناتباستخدامالمؤشرإنتاجیتمأنیجب

فالذيالعملنوعیشغلونالذینالعمالجمیعھمالموظفون وظائفأياألجر،مدفوعةوظائفبأنھُیعرَّ

علىمباشرةتعتمدالأساسیةمكافأةتمنحھمضمنیةأوصریحةعملعقودالوظائفشاغلوفیھایشغل

.الخاصلحسابھموالعاملینالموظفینمنالعمالةمجموعویتكون .بھایعملونالتيالوحدةإیرادات
:االحتسابطریقة
  100×اإلجماليالمحليالناتج /الموظفینتعویضاتمجموع=اإلجماليالمحليالناتجمنالعملحصة
البیاناتمصادر
نظاممراجعةإلىباإلضافة،الموظفینوتعویضاتاإلجماليالمحليللناتجالقومیةالحساباتتقدیرات

الموظفین،تعویضمفھومتعریفتحدیدیجب)  2008القومیةالحساباتنظامویفضل(القومیةالحسابات

.بوضوحذلكإلىاإلشارةیجبالعمل،دخلأواألجوركدخلآخرمفھوماستخدامتمإذاذلك،منبدالأو
المؤسساتفيالقرارصنععملیةفيصوتھاوإسماعالنامیةالبلدانتمثیلتعزیزاضمان:6-10الغایة

والشرعیةوالمساءلةوالمصداقیةالفعالیةمنالمزیدتحقیقأجلمنالعالمیة،الدولیةوالمالیةاالقتصادیة
للمؤسسات
الدولیةالمنظماتفيالتصویتفيوحقوقھاالنامیةالبلدانعضویةنسبة:1-6-10المؤشر
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:التعریف
نسبةھماعنصرین،منالدولیةالمنظماتفيالتصویتفيوحقوقھاالنامیةالبلدانعضویةنسبةتتألف

بعضفي.الدولیةالمنظماتفيالنامیةالبلدانعضویةونسبةالتصویتحقتملكالتيالنامیةالبلدان

.العنصرانھذانیتطابقالمؤسسات
:المفاھیم

مجلسالمتحدة،لألممالعامةالجمعیة:وھيمختلفةدولیةمؤسسة 11عنمستقلبشكلالمؤشراحتسابیتم

البنكالدولي،النقدصندوقالمتحدة،لألممالتابعواالجتماعياالقتصاديالمجلسالمتحدة،لألمماألمن

اآلسیوي،التنمیةومصرفاألفریقي،التنمیةبنكالدولیة،التمویلمؤسسةوالتعمیر،لإلنشاءالدولي

.المالياالستقرارومجلسالعالمیة،التجارةومنظمةاألمیركیة،للبلدانالتنمیةومصرف
في.المتحدةاألمممنظومةفي"النامیة"و"المتقدمة"المناطقأوالبلدانلتسمیةراسخةاتفاقیةتوجدال

وأسترالیاالشمالیةأمریكافيالمتحدةوالوالیاتوكنداآسیافيالیابانمنكلُتعتبرالشائعة،الممارسة

المؤسساتجمیعفيالتجمیعیجري ."النموالمتقدمة"المواقعأوالمناطقمنوأوروباأوقیانیافيونیوزیلندا

في،"النامیةالمناطق"و"المتقدمةالمناطق"تعیینیشملالذي M.49المتحدةلألمماإلحصائيللمعیاروفقا

مراقبةألغراضالمصطلحاتھذهتعریفكیفیةحولاتفاقإلىللتوصلالمستمراالستعراضیسعىحین

تعبروالاإلحصائيالتوافقتوفیرإلى"النامیة"و"المتقدمة"التسمیاتتھدف.المستدامةالتنمیةأھداف

.التطویرعملیةفيمعینةمنطقةأومعینبلدبلغھاالتيالمرحلةحولحكمعنبالضرورة
:االحتسابطریقة
بكلالخاصةالسنویةالتقاریرمنمؤسسةبكلالخاصةالنشروحقوقالعضویةبیاناتاالحتسابیستخدم

النامیة،للبلدانالمخصصةالتصویتحقوقعددأنھاعلىالتصویتحقوقنسبةاحتسابویتم.مؤسسة

البلدانأعضاءعددبأخذالعضویةنسبةاحتسابویتم .التصویتلحقوقاإلجماليالعددعلىمقسومة

.لألعضاءاإلجماليالعددعلىمقسوًماالنامیة،
مصادر البیانات : 

موقع المؤسسة المعنیة االلكترونيتستخدم التقاریر السنویة المعروضة على 

بمانمواً،البلدانأقلوبخاصةالنامیة،للبلدانوالتفضیلیةالخاصةالمعاملةمبدأتنفیذ:أ-10الغایة
العالمیةالتجارةمنظمةاتفاقاتمعیتماشى
والبلداننمواً البلدانأقلمنالوارداتعلىالمطبقةالجمركیةالتعریفاتبنودنسبة:1-أ-10المؤشر
الجمركیةالرسوممنالكاملباإلعفاءالمتمتعةالنامیة
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:التعریف
نمواً البلدانأقلمنالمستوردةالمنتجاتعلىالمطبقة)المئویةبالنسبة(التعریفیةالخطوطعددمجموعنسبة

. HS 01-97الفصلفي % 0یبلغتعریفيلمعّدلالمعادلةالنامیةوالبلدان
:المفاھیم

إلىالوطنیةالتعریفیةالخطوطرموزتشیر NTL  الوطنیةالتعریفیةالخطوطأوالجمركيالتعریفيالخط

مستوىمنأطولتكونوالتيالمنفردة،البلدانقبلمنالتجاریةالسلععلىالمطبقةالتصنیف،رموز

تستند.األخرىاألغراضمنوللعدیدالتعریفاتفيالتمییزحرّیةوللبلدان.المنسقللنظامالستةاألرقام

یشیرالمثال،سبیلفعلى.أرقامستةمنأطولھيإنماالمنّسقالنظامعلىالقومیةالتعریفیةالخطوطرموز

رمزیشیرحینفيالحّیة،والنغالوالبغالاألتنإلىأرقامستةمنالمكون 010120المنسقالنظامرمز

ویشیرالحیة،التأصیلأتنإلى 010120.10األمیركیةالمتحدةالوالیاتفيالوطنيالتعریفيالخط

المستوردةوالنغالالبغالإلى 010120.30ویشیرالتأصیل،أتنغیرالحیةاألتانإلى010120.20

.الفوريللذبح
إماُتفرضالبضائع،منالوارداتعلىجمركیةرسومعنعبارةالجمركیةالتعریفات:الجمركیةالتعریفات

  100لكل دوالرات7المثالسبیلعلى(محددأساسعلىأو)للقیمةالمئویةالنسبة(القیمةأساسعلى
اإلیراداتولرفعمحليالمنتجةالمماثلةللسلعسعریةأفضلیةلخلقالتعریفاتاستخدامویمكن)كیلوغرام

.الجمركیةالتعریفاتمنوالضرائبالتجاريالتعویضتدابیرتعتبرال.الحكومیة
:االحتسابطریقة

منمعفاةتكونالتيالوطنیةالجمركیةالتعریفاتخطوطحصةمتوسطأنھعلىالمؤشراحتسابیتم

.الرسوم
البیاناتمصادر

یمكنالتي.الوارداتعلىالجمركیةالتعریفةبیاناتھيھذا المؤشرلحسابالمستخدمةالرئیسةالمعلومة

األمملدىالدائمةالقطریةالبعثاتأوالوطنیةاإلحصاءاتبمكاتبمباشرةً االتصالطریقعناسترجاعھا

الجماركإیراداتعنالمسؤولةوالوزاراتالجماركداخلالتنسیقجھاتأواإلقلیمیةالمنظماتأوالمتحدة

http://www.macmap.org
– WTO (IDB)العالمیةالتجارةاومنظمة

http://tao.wto.org
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:التعریف
نمواً البلدانأقلمنالمستوردةالمنتجاتعلىالمطبقة)المئویةبالنسبة(التعریفیةالخطوطعددمجموعنسبة

. HS 01-97الفصلفي % 0یبلغتعریفيلمعّدلالمعادلةالنامیةوالبلدان
:المفاھیم

إلىالوطنیةالتعریفیةالخطوطرموزتشیر NTL  الوطنیةالتعریفیةالخطوطأوالجمركيالتعریفيالخط

مستوىمنأطولتكونوالتيالمنفردة،البلدانقبلمنالتجاریةالسلععلىالمطبقةالتصنیف،رموز

تستند.األخرىاألغراضمنوللعدیدالتعریفاتفيالتمییزحرّیةوللبلدان.المنسقللنظامالستةاألرقام

یشیرالمثال،سبیلفعلى.أرقامستةمنأطولھيإنماالمنّسقالنظامعلىالقومیةالتعریفیةالخطوطرموز

رمزیشیرحینفيالحّیة،والنغالوالبغالاألتنإلىأرقامستةمنالمكون 010120المنسقالنظامرمز

ویشیرالحیة،التأصیلأتنإلى 010120.10األمیركیةالمتحدةالوالیاتفيالوطنيالتعریفيالخط

المستوردةوالنغالالبغالإلى 010120.30ویشیرالتأصیل،أتنغیرالحیةاألتانإلى010120.20

.الفوريللذبح
إماُتفرضالبضائع،منالوارداتعلىجمركیةرسومعنعبارةالجمركیةالتعریفات:الجمركیةالتعریفات

  100لكل دوالرات7المثالسبیلعلى(محددأساسعلىأو)للقیمةالمئویةالنسبة(القیمةأساسعلى
اإلیراداتولرفعمحليالمنتجةالمماثلةللسلعسعریةأفضلیةلخلقالتعریفاتاستخدامویمكن)كیلوغرام

.الجمركیةالتعریفاتمنوالضرائبالتجاريالتعویضتدابیرتعتبرال.الحكومیة
:االحتسابطریقة

منمعفاةتكونالتيالوطنیةالجمركیةالتعریفاتخطوطحصةمتوسطأنھعلىالمؤشراحتسابیتم

.الرسوم
البیاناتمصادر

یمكنالتي.الوارداتعلىالجمركیةالتعریفةبیاناتھيھذا المؤشرلحسابالمستخدمةالرئیسةالمعلومة

األمملدىالدائمةالقطریةالبعثاتأوالوطنیةاإلحصاءاتبمكاتبمباشرةً االتصالطریقعناسترجاعھا

الجماركإیراداتعنالمسؤولةوالوزاراتالجماركداخلالتنسیقجھاتأواإلقلیمیةالمنظماتأوالمتحدة

http://www.macmap.org
– WTO (IDB)العالمیةالتجارةاومنظمة

http://tao.wto.org
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األجنبياالستثمارذلكفيبماالمالیة،والتدفقاتالرسمیةاإلنمائیةالمساعدةتشجیع:ب- 10الغایة
والدولاألفریقیة،والبلداننمواً،البلدانأقلسیماوالإلیھا،فیھاالحاجةتشتدالتيالدولالمباشر،إلى

الوطنیةوبرامجھالخططھاوفقاالساحلیة،غیرالنامیةوالبلدانالصغیرة النامیة،الجزریة
المانحةوالبلدانالمستفیدةالبلدانبحسبللتنمیة،المخصصةالمواردتدفقاتمجموع1-ب -10المؤشر 
والتدفقاتالمباشر،األجنبيواالستثمارالرسمیة،اإلنمائیةالمساعدةالمثالسبیلعلى(التدفقاتوأنواع
)األخرى
:التعریف
التدفقات،وأنواعالمانحةوالبلدانالمستفیدةالبلدانبحسبللتنمیة،المخّصصةالمواردتدفقاتمجموع

والتدفقات الخاصة OOFوالتدفقات الرسمیة االخرى  ODAالرسمیة اإلنمائيالمساعدةفيالمشمولة

:المفاھیم
الرسمیة،للتدفقاتبالنسبة.التساھلیةغیرأوالتساھلیةسواءالنامیة،البلدانإلىوالخاصةالرسمیةالتدفقات

.األخرىالرسمیةوالتدفقات  ODAالرسمیةاإلنمائیةالمساعدةبیناألساسيالتمییزیكون
التدفقاتتشملخیریة،منحوإلىباألسواقخاصةتدفقاتإلىالخاصةالتدفقاتتقسیمیتمحینوفي

الھیئاتمنتكونذاتھاحدفيھيالتياألطراف،المتعددةاإلنمائیةالوكاالتإلىالمقدمةالمساھمات

.الرسمیة
:التاليالرابطراجع

http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandco
verage.htm 

:االحتسابطریقة
.النامیةالبلدانإلىالمانحةالجھاتجمیعمنوالخاصةالرسمیةالتدفقاتمجموع
البیاناتمصادر

عنالبیاناتبجمعاالقتصاديالمیدانفيوالتنمیةالتعاونلمنظمةالتابعةاإلنمائیةالمساعدةلجنةتقوم

.إجماليمستوىعلى 1960عاممنذوالخاصةالرسمیةالمواردتدفقات
:التاليالرابطراجع(والمنھجیاتالمعاییرلنفسوفًقاالمانحةالجھاتقبلمنالبیاناتعناإلبالغیتم

http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm .)
الوطنیةاإلداراتفياإلحصائیینالمراسلینقبلمنتقویميسنويأساسعلىالبیاناتعناإلبالغیتم

.المالیةأوالخارجیةوزارات
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قنواتوإلغاءالمائة،في 3منأقلإلىالمھاجرینتحویالتمعامالتتكالیفخفض:ج-10یةالغا
2030عامبحلولالمائة،في 5علىتكالیفھاتربوالتيالتحویالت المالیة

المحولةالمبالغمنكنسبةالمالیةالتحویالت:تكالیف1-ج -10المؤشر 
:التعریف
.المعالمبواضحلیسوھوالمحولةالمبالغمنكنسبةالمالیةالتحویالت:تكالیف1-ج -10المقترحالمؤشر

إلرسالاإلجمالیةالتكلفةمتوسط" :التاليالنحوعلىاجیدوالمحّددالمماثلالمؤشراستخدامنقترحلذا

المبلغمنمئویةكنسبة(للدولةقناةكلفيللتضخموالمعدلةالمحلیةاإلرسالبعملةیعادلھماأو200$

.  )المرسل
:المفاھیم

.نسبیامنخفضةقیمتھاوتكونآخرإلىشخصمنالحدودعبردفععملیةھي:الدولیةالحواالتتحویل-
یرسلونالذینمثل(المھاجرینالعمالقبلمنمتكررةمدفوعاتعادةالتحویالتتعتبرالعملیة،الناحیةمن

.)شھركلبالدھمفيعائالتھمإلىاألموال
الدفععلىالخدمةتنضويحیثلإلیداعقابلةغیردفعاتاستالمخدمةمقّدمھو:األموالتحویلمشغل-

)التحویالتمنسلسلةأومجموعةمقابلالدفعربماأو(التحویلمقابل
علىالمتوّجبةالرسومذلكفيبما(الحواالتإرسالعلىالنھائیینللمستخدمیناإلجمالیةالتكلفة:السعر-

یكونالنھائیینالمستخدمینعلىالمفروضالصرفسعرفرضیتملھوفقاالذيوالھامشوالمستلِمالمرسل

ك)البنوبینالحاليالصرفسعرمنأعلى

.الحواالتاستالمأو/وإرسالالنھائیینللمستخدمینتتیحخدمة:الحواالتخدمة-
علىُیفرضثمنمقابلالماليالتحویلخدمةوتوفر،تجاريتعملھیئة،ھو RSPالحواالتخدمةمقدم

.الوكالءطریقعنأومباشرةإماالنھائيالمستخِدم
:االحتسابطریقة

ديغامضةتسوقممارسةخاللمندوالر200إرسالتكلفةمتوسطحسابیتم التحویالتخدماتلمزوِّ

RSPsديتضمینیتم فيقناةكلفيالسوقحصةمن٪ 80لدیھمالذینالتحویالتخدماتمزوِّ

خدمةمقدمكلیقبضھاالتيللتكالیفالبسیطالمتوسطأنھعلىالمؤشرُیحسب.الغامضةالتسوقممارسة

.قناةفيیعملالحواالت
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قنواتوإلغاءالمائة،في 3منأقلإلىالمھاجرینتحویالتمعامالتتكالیفخفض:ج-10یةالغا
2030عامبحلولالمائة،في 5علىتكالیفھاتربوالتيالتحویالت المالیة

المحولةالمبالغمنكنسبةالمالیةالتحویالت:تكالیف1-ج -10المؤشر 
:التعریف
.المعالمبواضحلیسوھوالمحولةالمبالغمنكنسبةالمالیةالتحویالت:تكالیف1-ج -10المقترحالمؤشر

إلرسالاإلجمالیةالتكلفةمتوسط" :التاليالنحوعلىاجیدوالمحّددالمماثلالمؤشراستخدامنقترحلذا

المبلغمنمئویةكنسبة(للدولةقناةكلفيللتضخموالمعدلةالمحلیةاإلرسالبعملةیعادلھماأو200$

.  )المرسل
:المفاھیم

.نسبیامنخفضةقیمتھاوتكونآخرإلىشخصمنالحدودعبردفععملیةھي:الدولیةالحواالتتحویل-
یرسلونالذینمثل(المھاجرینالعمالقبلمنمتكررةمدفوعاتعادةالتحویالتتعتبرالعملیة،الناحیةمن

.)شھركلبالدھمفيعائالتھمإلىاألموال
الدفععلىالخدمةتنضويحیثلإلیداعقابلةغیردفعاتاستالمخدمةمقّدمھو:األموالتحویلمشغل-

)التحویالتمنسلسلةأومجموعةمقابلالدفعربماأو(التحویلمقابل
علىالمتوّجبةالرسومذلكفيبما(الحواالتإرسالعلىالنھائیینللمستخدمیناإلجمالیةالتكلفة:السعر-

یكونالنھائیینالمستخدمینعلىالمفروضالصرفسعرفرضیتملھوفقاالذيوالھامشوالمستلِمالمرسل

ك)البنوبینالحاليالصرفسعرمنأعلى

.الحواالتاستالمأو/وإرسالالنھائیینللمستخدمینتتیحخدمة:الحواالتخدمة-
علىُیفرضثمنمقابلالماليالتحویلخدمةوتوفر،تجاريتعملھیئة،ھو RSPالحواالتخدمةمقدم

.الوكالءطریقعنأومباشرةإماالنھائيالمستخِدم
:االحتسابطریقة

ديغامضةتسوقممارسةخاللمندوالر200إرسالتكلفةمتوسطحسابیتم التحویالتخدماتلمزوِّ

RSPsديتضمینیتم فيقناةكلفيالسوقحصةمن٪ 80لدیھمالذینالتحویالتخدماتمزوِّ

خدمةمقدمكلیقبضھاالتيللتكالیفالبسیطالمتوسطأنھعلىالمؤشرُیحسب.الغامضةالتسوقممارسة

.قناةفيیعملالحواالت
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البیاناتمصادر
ممارسةخاللمنأشھرثالثةكلالبیاناتجمعیتم.أنفسھمالحواالتخدماتمزّوديھمالبیاناتمصادر

منأيلفھمللسوقتحلیلإجراءیتمقناة،كلفيعام،كلفيعاوأسبیستغرقالذيالغامض،التسّوق

الغامضالتسوقممارسةفيتضمینھمیتمثم.السوقحصةمن٪ 80یملكونالحواالتخدماتمزّودي

.السنةتلكطوال

لھدف العاشرالوطنیة لالمفاھیم 

الھجرة الداخلیة  :
عملیة مغادرة شخص للمنقطة اإلداریة التي یقیم فیھا بغرض اإلقامة في تقسیم إداري أخر 

بنفس الدولة أو المحافظة .

الھجرة الخارجیة  :
ھي عملیة مغادرة المرء إلى دولة أخرى بغرض اإلقامة الدائمة .

: جعل المدن والمستوطنات البشریة شاملة للجمیع وآمنة وقادرة على الصمود الھدف الحادي عشر
ومستدامة

ورفعالتكلفة،ومیسورةوآمنةمالئمةأساسیةوخدماتمساكنعلىالجمیعحصولكفالة:1-11الغایة 
2030عامبحلولالفقیرة،األحیاءمستوى
: نسبة السكان الحضریین الذین یعیشون في احیاء فقیرة او مستوطنات غیر رسمیة او 1-1-11المؤشر 

مساكن غیر الئقة 
التعریف : 
السكان الذین یعیشون في االحیاء الفقیرة مع االشخاص الذین یعیشون یدمج ھذا المؤشر عنصر –المنھجیة 

یھدفان الى توسیع طیف الظروف المعیشیة غیر الالئقة –في مساكن غیر الئقة ومستوطنات عشوائیة 

وبادماج ھذه ضریة االكثر ثراءللوقوف عى حقائق موجودة ایضا في اكثر البلدان نموا والمناطق الح

ة اصبح المؤشر عالمیا ویمكن رصده في كل من المناطق النامیة والمتقدمة . المكونات الثالث

140

"االسرة الفقیرة" وھي واحدة من االسر التي یعاني افرادھا وجھا او اكثر من اوجھ الحرمان المنزلي .أ

. عدم النفاذ الى مرافق الصرف 2. عدم النفاذ الى مصادر میاه محسنة 1والتي یمكن تلخیصھا : 

. انعدام ضمان الحیازة . 5. غیاب متانة المسكن 4. عدم وجود مساحة كافیة للعیش 3محسنة الصحي ال

و یشیر مصطلح سكان االحیاء الفقیرة الى شخص یعیش في اسرة تفتقر الى اي من الصفات المذكورة 

.اعاله 
موجودة في المستوطنات العشوائیة : التوجد المستوطنات العشوائیة في العالم النامي فحسب ولكنھا.ب

. الیتمتع السكان بضمان الحیازة على االراضي او المساكن التي 1العالم المتقدم ایضا . وتشمل : 

. االحیاء التي عادة ما تشھد شحا او 2یسكنونھا بین احتالل المساكن الى االستئجار غیر النظامي 

ع انظمة التخطیط والبناء الحالیة . قد الیتوافق المسكن م3انعداما للخدمات االساسیة او البنى التحتیة 

وغالبا مایقع في مناطق خطیرة جغرافیا وبیئیا وربما تفتقر الى تصریح البلدیة . فاالحیاء الفقیرة ھي 

افقر المستوطنات العشوائیة واكثرھا خرابا .

المسكن غیر الالئق : یجب ان توفر المساكن الالئقة اكثر من اربعة جدران وسقف . ولكي یكون .ج

. ضمان الحیازة القانوني الذي یكفل الحمایة القانونیة 1مسكن الئقا یجب ان یستوفي المعاییر التالیة : ال

. توفر الخدمات والمواد والمرافق 2من عملیات االخالء القسري والمضایقة والتھدیدات االخرى . 

الطاقة للطھي او التدفئة والبنیة التحتیة بما في ذلك میاه الشرب المامونة او الصرف الصحي الكافي او

. القدرة على تحمل التكالیف الن المسكن یعتبر 3واالضاءة او تخزین الطعام او التخلص من النفایات 

. امكانیة السكن 4غیر الئق اذا كانت تكلفتھ تھدد المقیمین او تمنعھم من التمتع بحقوق االنسان االخرى 

المة الجسدیة او یوفر مساحة كافیة وكذلك الحمایة من بحیث یكون السكن غیرالئق اذا كان الیضمن الس

. امكانیة 5البرد والرطوبة والحرارة والمطر والریاح وغیرھا من التھدیدات الصحیة واالخطار 

الوصول بحیث یعتبر المسكن غیر الئق اذا لم تؤخذ االحتیاجات المحددة للفئات المحرومة والمھمشة 

واجھون التمییز واالشخاص ذوي االعاقة وضحایا الكوارث الطبیعیة) مثل ( الفقراء واالشخاص الذین ی

. الموقع بحیث یعتبر المسكن غیر مالئم اذا كان مقطوعا عن فرص العمل او خدمات الرعایة 6

الصحیة او المدارس او مراكز رعایة االطفال او غیرھا من من المرافق االجتماعیة او اذا كان مجودا 

. السكن الالئق من الناحیة الثقافیة حیث 7ثة او بالقرب من مصادر التلوث في مواقع خطرة او ملو

یعتبر غیر الئق اذا لم یحترم ویاخذ بعین االعتبار التعبیر عن الھویة الثقافیة واسالیب الحیاة . 

یتم قیاس القدرة على تحمل التكالیف على اساس صافي النفقات الشھریة على تكالیف السكن التي تتجاوز-

% من اجمالي الدخل الشھري لالسرة .30
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"االسرة الفقیرة" وھي واحدة من االسر التي یعاني افرادھا وجھا او اكثر من اوجھ الحرمان المنزلي .أ

. عدم النفاذ الى مرافق الصرف 2. عدم النفاذ الى مصادر میاه محسنة 1والتي یمكن تلخیصھا : 

. انعدام ضمان الحیازة . 5. غیاب متانة المسكن 4. عدم وجود مساحة كافیة للعیش 3محسنة الصحي ال

و یشیر مصطلح سكان االحیاء الفقیرة الى شخص یعیش في اسرة تفتقر الى اي من الصفات المذكورة 

.اعاله 
موجودة في المستوطنات العشوائیة : التوجد المستوطنات العشوائیة في العالم النامي فحسب ولكنھا.ب

. الیتمتع السكان بضمان الحیازة على االراضي او المساكن التي 1العالم المتقدم ایضا . وتشمل : 

. االحیاء التي عادة ما تشھد شحا او 2یسكنونھا بین احتالل المساكن الى االستئجار غیر النظامي 

ع انظمة التخطیط والبناء الحالیة . قد الیتوافق المسكن م3انعداما للخدمات االساسیة او البنى التحتیة 

وغالبا مایقع في مناطق خطیرة جغرافیا وبیئیا وربما تفتقر الى تصریح البلدیة . فاالحیاء الفقیرة ھي 

افقر المستوطنات العشوائیة واكثرھا خرابا .

المسكن غیر الالئق : یجب ان توفر المساكن الالئقة اكثر من اربعة جدران وسقف . ولكي یكون .ج

. ضمان الحیازة القانوني الذي یكفل الحمایة القانونیة 1مسكن الئقا یجب ان یستوفي المعاییر التالیة : ال

. توفر الخدمات والمواد والمرافق 2من عملیات االخالء القسري والمضایقة والتھدیدات االخرى . 

الطاقة للطھي او التدفئة والبنیة التحتیة بما في ذلك میاه الشرب المامونة او الصرف الصحي الكافي او

. القدرة على تحمل التكالیف الن المسكن یعتبر 3واالضاءة او تخزین الطعام او التخلص من النفایات 

. امكانیة السكن 4غیر الئق اذا كانت تكلفتھ تھدد المقیمین او تمنعھم من التمتع بحقوق االنسان االخرى 

المة الجسدیة او یوفر مساحة كافیة وكذلك الحمایة من بحیث یكون السكن غیرالئق اذا كان الیضمن الس

. امكانیة 5البرد والرطوبة والحرارة والمطر والریاح وغیرھا من التھدیدات الصحیة واالخطار 

الوصول بحیث یعتبر المسكن غیر الئق اذا لم تؤخذ االحتیاجات المحددة للفئات المحرومة والمھمشة 

واجھون التمییز واالشخاص ذوي االعاقة وضحایا الكوارث الطبیعیة) مثل ( الفقراء واالشخاص الذین ی

. الموقع بحیث یعتبر المسكن غیر مالئم اذا كان مقطوعا عن فرص العمل او خدمات الرعایة 6

الصحیة او المدارس او مراكز رعایة االطفال او غیرھا من من المرافق االجتماعیة او اذا كان مجودا 

. السكن الالئق من الناحیة الثقافیة حیث 7ثة او بالقرب من مصادر التلوث في مواقع خطرة او ملو

یعتبر غیر الئق اذا لم یحترم ویاخذ بعین االعتبار التعبیر عن الھویة الثقافیة واسالیب الحیاة . 

یتم قیاس القدرة على تحمل التكالیف على اساس صافي النفقات الشھریة على تكالیف السكن التي تتجاوز-

% من اجمالي الدخل الشھري لالسرة .30
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طریقة االحتساب : 
   )(سكان المدینةشخاص الذین یعیشون في حي فقیر )/االسر المعیشیة في االحیاء الفقیرة = (عدد اال-أ

×100
(عدد االشخاص الذین یعیشون في مستوطنات عشوائیة )عیشیة في المستوطنات العشوائیة =االسر الم-ب

.100×/(سكان المدینة) 
/ )االسر المعیشیة في المساكن غیر الالئقة = (عدد االشخاص الذین یعیشون في المساكن غیر المالئمة-ج

. 100×(سكان المدینة ) 
ستكون النسبة المئویة ھي وحدة قیاس كل ھذه المؤشرات .

مصادر البیانات : 
الفقیرة وعناصر المستوطنات العشوائیة للمؤشر من المسح یمكن احتساب البیانات الخاصة بمكونات االحیاء 

االحصائي الرسمي والمسح االسري الوطني بما في ذلك االستقصاء الدیمغرافي والصحي والمسوح المتعددة 

المؤشرات . یمكن حساب البیانات الخاصة بعنصر المسكن غیر الالئق عن طریق المسوح االسریة الخاصة 

. بالدخل واالنفاق

إلیھاالوصولویسھلالتكلفةومیسورةمأمونةنقلنظمإلىالجمیعوصولإمكانیةتوفیر:2-11الغایة 
خاصاھتمامإیالءمعالعام،النقلنطاقبتوسیعوخاصةً الطرق،علىالسالمةوتحسینومستدامة،
وكباراإلعاقةذويواألشخاصواألطفالوالنساءھشةظروففيیعیشونالذیناألشخاصالحتیاجات

2030عامبحلولالسن،
: نسبة السكان الذین تتوافر لھم وسائل النقل العام المناسبة بحسب العمر والجنس 1-2-11المؤشر 

واالشخاص ذوي االعاقة 
التعریف : 

سیتم رصد ھذا المؤشر من خالل نسبة السكان الذین تتوافر لھم وسائل النقل العام المناسبة . یعتبر الوصول 

كم من 0.5الى وسائل النقل العام مناسبا عندما یكون الوصول الى محطة معترف بھا رسمیا ضمن مسافة 

لمعاییر االضافیة لتعریف وسائل نقطة مرجعیة مثل المنزل والمدرسة ومكان العمل والسوق الخ . وتشمل ا

النقل العام المناسبة  مایلي : 
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وسائل النقل العام في متناول جمیع العمالء ذوي االحتیاجات الخاصة بما في ذلك اولئك الذین یعانون -1

جسدیا و/او ضعف السمع فضال عن االشخاص ذوي االعاقات المؤقتة والمسنین واالطفال وغیرھم من 

انون من حاالت ھشھ. االشخاص الذین یع

.النقل العام مع خدمة متكررة خالل اقات الذروة -2
محطات توفر بیئة انتظار امنة ومریحة .-3

المفاھیم : 
المناسبة . وتشمل المعاییر العامالنقلوسائللھمتتوافرالذینالسكاننسبةخاللمنالمؤشرھذارصدسیتم

االضافیة لتعریف وسائل النقل العام المالئمة كما یلي : 

یعانونالذینأولئكذلكفيبماالخاصة،االحتیاجاتذويالعمالءجمیعمتناولفيالعامالنقلوسائل.أ

والمسنینالمؤقتةاإلعاقاتذوياألشخاصعنفضالً السمع،ضعفمنأو/وبصرًیاأو/وجسدًیا

.ھّشةحاالتمنیعانونالذیناألشخاصمنوغیرھمواألطفال
.الذروةأوقاتخاللمتكررةخدمةمعالعامالنقل.ب
.ومریحةآمنةانتظاربیئةتوّفرمحطات.ج

السیاراتوتشملالناس،لعامةمتاحةالمشتركةالركابنقلخدمةّنھابأالعامةالمواصالتُتعرف

مسبق . ترتیبدونالغرباءیتشاركھاوالعبارات التيوالقطاراتوالحافالت

:االحتسابطریقة
:التالیةالمعاییرعلىبناءً المؤشرھذاحسابیتم
بناءطریقعن)الجغرافیةالمعلوماتنظامباستخدام(التنظیمعملیةباستخدامالخدمةمناطقتحدیدعادةیتم

قرارینبوضوحالتنظیمعملیةتتضمن.عامنقلطریقكلأوعامنقلمحطةكلحولمتساویةخطوط

القرارللقیاسكمرجعالوقوفمحطاتأوالطرقاستخدامینبغيكانإذاماھواألولالقرار.األقلعلى

العامالنقلوسائلتخطیطفيالشائعةالممارساتمن.التخزینحجمھوالتنظیمعملیةالمتضًمن فياآلخر

عن)متر500أو(كیلومتر0.5بعدعلىكانواإذاالعامالنقلخدمةعلىیحصلونالناسأنافتراضھو

.الوقوفمحطةأوالعامالنقلطریق
مصادر البیانات 

أنظمةوبیاناتالخدمات،مقدميأوالمدینةادارة:المدینةفيالعامالنقلوسائلمحطاتموقععنبیانات-

.الجغرافیةالمعلومات
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وسائل النقل العام في متناول جمیع العمالء ذوي االحتیاجات الخاصة بما في ذلك اولئك الذین یعانون -1

جسدیا و/او ضعف السمع فضال عن االشخاص ذوي االعاقات المؤقتة والمسنین واالطفال وغیرھم من 

انون من حاالت ھشھ. االشخاص الذین یع

.النقل العام مع خدمة متكررة خالل اقات الذروة -2
محطات توفر بیئة انتظار امنة ومریحة .-3

المفاھیم : 
المناسبة . وتشمل المعاییر العامالنقلوسائللھمتتوافرالذینالسكاننسبةخاللمنالمؤشرھذارصدسیتم

االضافیة لتعریف وسائل النقل العام المالئمة كما یلي : 

یعانونالذینأولئكذلكفيبماالخاصة،االحتیاجاتذويالعمالءجمیعمتناولفيالعامالنقلوسائل.أ

والمسنینالمؤقتةاإلعاقاتذوياألشخاصعنفضالً السمع،ضعفمنأو/وبصرًیاأو/وجسدًیا

.ھّشةحاالتمنیعانونالذیناألشخاصمنوغیرھمواألطفال
.الذروةأوقاتخاللمتكررةخدمةمعالعامالنقل.ب
.ومریحةآمنةانتظاربیئةتوّفرمحطات.ج

السیاراتوتشملالناس،لعامةمتاحةالمشتركةالركابنقلخدمةّنھابأالعامةالمواصالتُتعرف

مسبق . ترتیبدونالغرباءیتشاركھاوالعبارات التيوالقطاراتوالحافالت

:االحتسابطریقة
:التالیةالمعاییرعلىبناءً المؤشرھذاحسابیتم
بناءطریقعن)الجغرافیةالمعلوماتنظامباستخدام(التنظیمعملیةباستخدامالخدمةمناطقتحدیدعادةیتم

قرارینبوضوحالتنظیمعملیةتتضمن.عامنقلطریقكلأوعامنقلمحطةكلحولمتساویةخطوط

القرارللقیاسكمرجعالوقوفمحطاتأوالطرقاستخدامینبغيكانإذاماھواألولالقرار.األقلعلى

العامالنقلوسائلتخطیطفيالشائعةالممارساتمن.التخزینحجمھوالتنظیمعملیةالمتضًمن فياآلخر

عن)متر500أو(كیلومتر0.5بعدعلىكانواإذاالعامالنقلخدمةعلىیحصلونالناسأنافتراضھو

.الوقوفمحطةأوالعامالنقلطریق
مصادر البیانات 

أنظمةوبیاناتالخدمات،مقدميأوالمدینةادارة:المدینةفيالعامالنقلوسائلمحطاتموقععنبیانات-

.الجغرافیةالمعلومات
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المعلوماتأنظمةوبیاناتالتعدادبیانات :العام النقلمحطاتمنمتر500ضمنسكنیةوحدات-

.الجغرافیة
.األسریةالمسوح/السكانتعداد:سكنیةوحدةلكلالسكانعدد-
إلىالوصولتستطیعأنھاتعلنالتيالمعیشیةاألسرنسبةعنمعلوماتتجمعالتياألسریةالمسوح-

.الخدمةجودةحولمعلوماتجمعأیًضاالمسوحلھذهیمكن.كیلومتر0.5حدودفيالعامةالنقلوسائل
.المؤشرھذاومقارنةلقیاسمسبقشرطھوالحضريالتجمعاستخدامفإنالمكانیة،طبیعتھاوبسبب
وإدارةتخطیطعلىوالقدرةوالمستدام،للجمیعالشاملالحضريالتوسعتعزیز: 3-11الغایة 

عامبحلولومستدام،ومتكاملالمشاركةعلىقائمنحوعلىالبلدانجمیعفيالبشریةالمستوطنات
2030

السكانيالنمومعدلإلىاألراضياستھالكمعدلنسبة: 1-3-11المؤشر 
التعریف :

.السكانيالنمومعدلإلىاألرضاستھالكمعدلنسبةأنھعلىالمؤشرتعریفیتم
السكانيالنمومعدلحسابیعد.األراضياستھالكومعدلالسكانلنموعنصرینتحدیدالمؤشرھذایتطلب

.الرطبةتشغلھا األراضيالتيالمساحاتمثل.تقنیات جدیدةاستخداماوالً ویتطلبوتوفًرا،وضوًحاأكثر
"التطورحدیثة"أرض ھيتطویرھایتمالتياألرضكانتإذاماحولتامواحدمقیاسیوجدالثانًیا،

لألراضيالمئویةالنسبةاستخدامسیتملذلك،ونتیجة.جزئًیا"محّدثة"األقلعلىكانتإذاأو،)شاغرةأو(

األرض .استھالكلمعدلكمقیاس)المستھلكة(حدیًثا تطویرھاتمالتيالحالیةالحضریة

:المفاھیم
تكونماوعادةمعّینة،فترةخاللمابلدفيالسكانعددفيالزیادةھو ( PGR )السكانيالنمومعدلإنّ 

والوفیاتالموالیدعددیعكسوھو.الفترةتلكبدایةفيالسكانمنمئویةبنسبةعنھویعبرواحدة،سنة

.مابلدوإلىمنیھاجرونالذیناألشخاصوعددفترةخالل
المدى)ب(،مباشرةقیاسھایمكنالتيالمبنّیةالمساحةتوسیع)أ(: یليمااألراضياستھالكیشمل

المطلق

االستغالل)ج(،األخرىاالقتصادیةاألنشطةأوالحراجةأوالزراعةمنلالستغاللتخضعالتيلألراضي

.والحراجةالزراعةفيتستخدمالتيلألرضالمفرط
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طریقة االحتساب : 
:التاليالنحوعلى ( LCRPGR )السكانيالنمومعدلإلىاألرضاستھالكمعدلنسبةتقدیرصیغةتقّدم

LGRPG R  للسكانالسنويالنمو/ معدل)األراضي استھالك= ((+ معدل( ¦(
LCRPGR=(((LN(Urb_(t+n)/Urb_t ))/y))/((LN(Pop_(t+n)/Pop_t )/y) )

PGR=LN(Popt_(t+n)/? Popt_t )/((y)) :یساوي  ( PGR )السكنيالنمومعدل
حیث

Popt األولى/الماضیةالسنةفيالمدینةداخلالسكانمجموعھي

Popt+n النھائیة /الحالیةالسنةفيالمدینةداخلالسكانمجموعھي

yالقیاسفترتيبینالسنواتعدد

LCR=LN(Urb_(t+n)/Urb_t )/((y))    یساوي  :  ( LCR )األرضاستھالكمعدل
حیث

Urb_t األولى/الماضیةللسنةالمربعالكیلومترفيالحضریةللتجمعاتالمساحيالمدىمجموعھي

Urb_(t+n) الحالیةللسنةالمربعالكیلومترفيالحضریةللتجمعاتالمساحيالمدىمجموع

yالقیاسفترتيبینالسنواتعدد
مصادر البیانات 

أوالمبنیةالمناطقمنمربعكمفيالدقیقةالقیاساتأوالمفتوحةالمصادرمنالصناعيالقمرصور

الحضرّیةالمناطقفيللسكانالسنویةوالبیاناتالمربع،الكیلومترفيكاملبشكلالمطورةاألرض

.للتحلیلالمرجعیةللسنوات
مناطقاعتبارھاأوحالًیاتطویرھاالتي یتماألراضيلتقدیربعدعناالستشعارتقنیاتباستخدامكذلك

الحضریةالتجمعاتاستخدامیكونالمكاني،القیاسخیاراستخدامعند.المدینةمساحةإجماليمنمبنیة

المؤشرھذابیاناتعلىالحصولیمكن.ومقارنتھالمؤشرلقیاس ھذاأساسًیاشرًطا)المبنّیةالمنطقة(

.والمحلیةالعالمیةالمصادرباستخدامبسھولة

فيكبیروانخفاضالمتأثرین،األشخاصوعددالوفیاتعددفيكبیرانخفاضتحقیق:5-11الغایة 
بماالكوارث،بسببتحدثالتيالعالمياإلجماليالمحليبالناتجالمتصلةالمباشرةاالقتصادیةالخسائر

ظروففيیعیشونالذینواألشخاصالفقراءحمایةعلىالتركیزمعبالمیاه،المتصلةالكوارثذلكفي
2030عامبحلولھشة،
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طریقة االحتساب : 
:التاليالنحوعلى ( LCRPGR )السكانيالنمومعدلإلىاألرضاستھالكمعدلنسبةتقدیرصیغةتقّدم

LGRPG R  للسكانالسنويالنمو/ معدل)األراضي استھالك= ((+ معدل( ¦(
LCRPGR=(((LN(Urb_(t+n)/Urb_t ))/y))/((LN(Pop_(t+n)/Pop_t )/y) )

PGR=LN(Popt_(t+n)/? Popt_t )/((y)) :یساوي  ( PGR )السكنيالنمومعدل
حیث

Popt األولى/الماضیةالسنةفيالمدینةداخلالسكانمجموعھي

Popt+n النھائیة /الحالیةالسنةفيالمدینةداخلالسكانمجموعھي

yالقیاسفترتيبینالسنواتعدد

LCR=LN(Urb_(t+n)/Urb_t )/((y))    یساوي  :  ( LCR )األرضاستھالكمعدل
حیث

Urb_t األولى/الماضیةللسنةالمربعالكیلومترفيالحضریةللتجمعاتالمساحيالمدىمجموعھي

Urb_(t+n) الحالیةللسنةالمربعالكیلومترفيالحضریةللتجمعاتالمساحيالمدىمجموع

yالقیاسفترتيبینالسنواتعدد
مصادر البیانات 

أوالمبنیةالمناطقمنمربعكمفيالدقیقةالقیاساتأوالمفتوحةالمصادرمنالصناعيالقمرصور

الحضرّیةالمناطقفيللسكانالسنویةوالبیاناتالمربع،الكیلومترفيكاملبشكلالمطورةاألرض

.للتحلیلالمرجعیةللسنوات
مناطقاعتبارھاأوحالًیاتطویرھاالتي یتماألراضيلتقدیربعدعناالستشعارتقنیاتباستخدامكذلك

الحضریةالتجمعاتاستخدامیكونالمكاني،القیاسخیاراستخدامعند.المدینةمساحةإجماليمنمبنیة

المؤشرھذابیاناتعلىالحصولیمكن.ومقارنتھالمؤشرلقیاس ھذاأساسًیاشرًطا)المبنّیةالمنطقة(

.والمحلیةالعالمیةالمصادرباستخدامبسھولة

فيكبیروانخفاضالمتأثرین،األشخاصوعددالوفیاتعددفيكبیرانخفاضتحقیق:5-11الغایة 
بماالكوارث،بسببتحدثالتيالعالمياإلجماليالمحليبالناتجالمتصلةالمباشرةاالقتصادیةالخسائر

ظروففيیعیشونالذینواألشخاصالفقراءحمایةعلىالتركیزمعبالمیاه،المتصلةالكوارثذلكفي
2030عامبحلولھشة،
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كل بینمنالكوارثبسببمباشرةتضررواومنوالمفقودینالمتوفیناألشخاصعدد:1-5-11المؤشر 
السكانمنشخص100000
التعریف : 
لھذامباشرةكنتیجة،مباشرةبعدھااوالكارثة،اثناءماتواالذیناألشخاصعدد:المتوفوناألشخاص

.الخطیرالحدث
ویشمل.الخطرالحدثوقوعمنذوجودھممكانالمعروفغیراألشخاصعدد:المفقودوناألشخاص

وعددالمتوّفینبعددالمتعلقةوالبیانات.مادیةادلةوجودعدمرغمماتواانھمیفترضالذیناألشخاص

.متبادلبشكلحصرّیةبیاناتھيالمفقودین
.خطیربحدثمباشر،غیراومباشربشكلإماالمتضررون،األشخاص:المتضرروناألشخاص
اآلثارمنغیرھااوالمرضاواإلصابةمنعانواالذیناألشخاص:مباشربشكلالمتضرروناألشخاص

واصولھمرزقھممواردطالمباشرضررمنعانوااونقلھماوتشریدھماوإجالؤھمتموالذینالصحیة؛

.والبیئیةوالثقافیةواالجتماعیةوالبدنیةاالقتصادیة
إلىباإلضافةاوبخالفعواقب،منعانواالذیناألشخاص:مباشرغیربشكلالمتضرروناألشخاص

الحیویة،التحتیةوالبنىاالقتصاد،فيالتغیراتاواالضطراببسببالوقتمرورمعالمباشرة،اآلثار

.والنفسیةوالصحیةاالجتماعیةالعواقباووالعملوالتجارة،األساسیة،والخدمات
المفاھیم : 

نفس التعاریف لالشخاص المفقودون والمتضررون بشكل مباشر وغیر مباشر 

طریقة االحتساب :
منھكتارلكلالعمالوعدداسرة،كللسكانمعدالتاساسالفرعیة علىالمؤشراتمنالعدیدحسابیتم

.تجارة وكلصناعةالحیوانیة،ولكلوللثروةالزراعة،
مصادر البیانات : 

الوطنیةالكوارثخسائربیاناتقاعدة

فيكبیروانخفاضالمتأثرین،األشخاصوعددالوفیاتعددفيكبیرانخفاضتحقیق:5-11الغایة 
بماالكوارث،بسببتحدثالتيالعالمياإلجماليالمحليبالناتجالمتصلةالمباشرةاالقتصادیةالخسائر

ظروففيیعیشونالذینواألشخاصالفقراءحمایةعلىالتركیزمعبالمیاه،المتصلةالكوارثذلكفي
2030عامھشة،بحلول
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واألضرارالعالمياإلجماليالمحليبالناتجالمتصلةالمباشرةاالقتصادیةالخسائر: 2-5-11المؤشر 
الكوارثبسبباألساسیةبالخدماتلحقتالتياألعطالوعددالحیویةاألساسیةبالھیاكللحقتالتي

التعریف : 
المنطقةفيالموجودةالمادیةلألصولالجزئيأوالكليللتدمیرالنقدیةالقیمة:المباشرةاالقتصادیةالخسائر

.الماديللضررمعادلةالمباشرةاالقتصادیةالخسائرتكونتكاد.المتأثرة
طریقة االحتساب :

)األمریكيالدوالرالمعدل،ثابتالتضخم(العالمياإلجماليالمحليالناتجعلىالمحولةالعالمیةالقیمةتنقسم
.الدوليللبنكالتنمیةمؤشراتمنمحسوًبا

مصادر البیانات : 
 .الوطنیةالكوارثخسائربیاناتقاعدة

لنوعیةخاصاھتمامإیالءمنھابُطرقللمدن،الفرديالسلبيالبیئياألثرمنالحد: 6-11الغایة 
2030عامبحلولوغیرھا،البلدیاتنفایاتوإدارةالھواء

منكاف،نحوعلىنھائیاتفریغھاویجريبانتظامُتجمعالتيللمدن،الصلبةالنفایاتنسبة:11-6-1
المدینة .بحسبللمدن،الصلبةالنفایاتمجموع

التعریف : 
النفایاتمجموعمنكاف،نحوعلىنھائیاتفریغھاویجريبانتظامُتجمعالتيللمدن،الصلبةالنفایاتنسبة

ُتجمعالتيللمدنالصلبةالنفایاتنسبةتولیدإلىالمؤشرھذاھدفیھدف.المدینةبحسبللمدنالصلبة

.المدینةبحسبللمدنالصلبةالنفایاتمجموعمنكاف،على نحونھائیاتفریغھاویجريبانتظام

المفاھیم : 
أواألخرى،الصلبةوالنفایاتالبلدیةالصلبةالنفایاتمجموعھيالمدینةعنالناتجةالنفایاتإجمالي

تمالتيالنفایاتمنمعینةنسبةیستثنيھذا.المجمعةغیروالنفایاتبانتظامجمعھایتمالتيالنفایاتمجموع

.الصلبةالنفایاتجمعقبلتدویرھاوإعادةأخذھا
تحویلھاأوتدویرھاإعادةأوتخفیضھایمكنالالتيالنفایاتمنبیئیاالسلیمالتخلصھوالنفایاتیعد طمر

منالمخلفاتمنللتخلصالنفایاتمدافنإلىحاجةھناك.أخرىبطریقةمعالجتھاأوحرقھاأوسمادإلى

تعطلتإذااستخدامھاویمكنالمعالجة،مرافقمنغیرھاأوحرقھاأوسمادإلىتحویلھاأوالتدویرإعادة

.البدیلةالمرافق
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واألضرارالعالمياإلجماليالمحليبالناتجالمتصلةالمباشرةاالقتصادیةالخسائر: 2-5-11المؤشر 
الكوارثبسبباألساسیةبالخدماتلحقتالتياألعطالوعددالحیویةاألساسیةبالھیاكللحقتالتي

التعریف : 
المنطقةفيالموجودةالمادیةلألصولالجزئيأوالكليللتدمیرالنقدیةالقیمة:المباشرةاالقتصادیةالخسائر

.الماديللضررمعادلةالمباشرةاالقتصادیةالخسائرتكونتكاد.المتأثرة
طریقة االحتساب :

)األمریكيالدوالرالمعدل،ثابتالتضخم(العالمياإلجماليالمحليالناتجعلىالمحولةالعالمیةالقیمةتنقسم
.الدوليللبنكالتنمیةمؤشراتمنمحسوًبا

مصادر البیانات : 
 .الوطنیةالكوارثخسائربیاناتقاعدة

لنوعیةخاصاھتمامإیالءمنھابُطرقللمدن،الفرديالسلبيالبیئياألثرمنالحد: 6-11الغایة 
2030عامبحلولوغیرھا،البلدیاتنفایاتوإدارةالھواء

منكاف،نحوعلىنھائیاتفریغھاویجريبانتظامُتجمعالتيللمدن،الصلبةالنفایاتنسبة:11-6-1
المدینة .بحسبللمدن،الصلبةالنفایاتمجموع

التعریف : 
النفایاتمجموعمنكاف،نحوعلىنھائیاتفریغھاویجريبانتظامُتجمعالتيللمدن،الصلبةالنفایاتنسبة

ُتجمعالتيللمدنالصلبةالنفایاتنسبةتولیدإلىالمؤشرھذاھدفیھدف.المدینةبحسبللمدنالصلبة

.المدینةبحسبللمدنالصلبةالنفایاتمجموعمنكاف،على نحونھائیاتفریغھاویجريبانتظام

المفاھیم : 
أواألخرى،الصلبةوالنفایاتالبلدیةالصلبةالنفایاتمجموعھيالمدینةعنالناتجةالنفایاتإجمالي

تمالتيالنفایاتمنمعینةنسبةیستثنيھذا.المجمعةغیروالنفایاتبانتظامجمعھایتمالتيالنفایاتمجموع

.الصلبةالنفایاتجمعقبلتدویرھاوإعادةأخذھا
تحویلھاأوتدویرھاإعادةأوتخفیضھایمكنالالتيالنفایاتمنبیئیاالسلیمالتخلصھوالنفایاتیعد طمر

منالمخلفاتمنللتخلصالنفایاتمدافنإلىحاجةھناك.أخرىبطریقةمعالجتھاأوحرقھاأوسمادإلى

تعطلتإذااستخدامھاویمكنالمعالجة،مرافقمنغیرھاأوحرقھاأوسمادإلىتحویلھاأوالتدویرإعادة

.البدیلةالمرافق
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للنفایاتالمتكاملةاإلدارةباسموالمعروفة،)الصلبة(للنفایاتوالمستدامةالمتكاملةاإلدارةمفھومتصمیمتم

مادیةعناصرثالثةتشملوھي .السلیمةالقراراتاتخاذودعمالصلبةالنفایاتنظامأداءلتحسینالصلبة،

علىومستدامجیدبشكلالصلبةللنفایاتالمتكاملةاإلدارةنظامیعملحتىجمیعھامعالجتھایجبأساسیة

:التالي النحوعلىوھي.الطویلالمدى
النفایات لجمعجیدةخدمةخاللمنسیماالالمدن،فيصحیةظروفعلىالحفاظ:العامةالصحة-1

والتخلصالمعالجةأثناءخاصةالنفایات،سلسلةطوالالبیئةحمایة:البیئة-2

منعخاللمنالمفید،االستخدامإلىوالمغذیاتالموادإعادةطریقعن"الحلقةإغالق" :المواردإدارة-3

.تدویرھاوإعادةاستخدامھاوإعادةالعضویةالمواداستعادةمنعالیةمعدالتلتحقیقوالسعيالنفایات
یعملنظاملتحقیقمناسببشكلالمصممةاإلدارةاستراتیجیاتالثالثةالرئیسةالمادیةالعناصرھذهتتطلب

:یليمافيتتمثل"للنفایاتالجیدةاإلدارة"لنظاممترابطةشروطثالثةھناك .جیدبشكل
وداعمین .ومقدمینكمستخدمینللمساھمةالمصلحةألصحابشفافةمساحاتوتوفرشاملةتكونأن-1

والمیسورة .الفعالةالتكلفةیعنيماوھومالًیا،مستدامةتكونأن-2

.االستباقیة والسیاساتالسلیمةالمؤسساتأساسعلىتقوم-3
طریقة االحتساب :

الناتجةالنفایاتمجموعرصدالمدنعلىیتعینأوالً،.المؤشرھذاالحتسابمرحلتینذاتعملیةاقتراحیتم

المختلفةالمصادرمنبانتظامجمعھاتمالتيالنفایاتنسبةاحتسابستضطرالكمیة،ھذهمن.المدینةعن

.المدینةنفایاتتولدالتي
المصادر جمیعمنبانتظامجمعھایتمالتيالنفایاتكافةمجموع=بانتظامجمعھایتمالتيالصلبةالنفایات

بماالحضریةالمنطقةأوالمدینةعنالناتجةالنفایاتكافةمجموع=المولدةالصلبةالنفایاتمجموعبالطن

نسبةتقدیرالمدنعلىیتعینالثانیة،المرحلةفيجمعھایتمالوالتيجمعھایتمالتيالصلبةالنفایاتذلكفي

.كافٍ بشكلإفراغھاوتمبانتظامجمعھاتمالتيالنفایاتكافة
مفرغةأنھاعلىعنھااإلبالغویتمبانتظامجمعھایتمصلبةنفایات=كافٍ بشكلالصلبةالنفایاتإفراغ

الصلبةالنفایاتإفراغ=100 [ ((كاف نھائيوبتفریغبانتظامجمعھایتمالتيالصلبةالنفایاتبشكل كافٍ 

]عن المدینة )) الناتجةللنفایاتبالطنالحمولةإجمالي) / (كافٍ بشكلالحضریة
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مصادر البیانات : 
منالمعلوماتاستقصاءوالبلدة ویمكنالمدینةمستوىعلىتصنیفھاویمكنمتاحةالمؤشرھذابیانات

.األسریةوالمسوحالمجتمعیةوالموجزاتالخدماتومقدميالبلدیةالسجالت

الھواءلنوعیةخاصاھتمامإیالءمنھابُطرقللمدن،الفرديالسلبيالبیئياألثرمنالحد:6-11الغایة 
2030عامبحلولوغیرھا،البلدیاتنفایاتوإدارة

2.5الفئةمنالجسیماتالمثالسبیلعلى(الجسیماتلمستویاتالسنويالمتوسط:2-6-11المؤشر 
ح(المدن ) في10الفئةمنوالجسیمات )السكانحسبالمرجَّ

التعریف : 
بالمیكروجرامعنھالتعبیرویتمما،بلدفيالحضریةالمناطقفيالسكانعددمتوسطھوالوسطيالمتوسط

[µg/m3]ب مكعمترلكل
طریقعنالصحةعلىاخطرتشكلوبالتاليالتنفسي،الجھازاختراق عمقعلىقادرةالجسیماتھذه

القلبوأمراضالرئة،وسرطانالتنفسي،الجھازالتھابات وأمراضعنالناجمةالوفیاتمعدلزیادة

.المعینةالدمویةواألوعیة

طریقة االحتساب :
االستشعارمنالبیاناتتكاملباستخداممحّسنةبنمذجةمیكرون2.5فيللمدنالسنويالتركیزمتوسطُیقدر

.  األرضیةوالقیاساتوالتضاریس،السكان،وتقدیراتالصناعیة،باألقماربعدعن
مصادر البیانات 

الرصدشبكاتمناألرضیةالقیاسات-1البیاناتمصادرتشمل

السكانیة،والتقدیرات-3الصناعیة باألقماربعدعنواالستشعار-2

.الھواءتلوثفيللمساھمینمقاییس-5المحلیة  المراقبةشبكاتعنومعلوماتالتضاریس،-4
للجمیعوشاملةآمنةعامةوأماكنخضراءمساحاتمنالجمیعاستفادةسبل: توفیر7-11الغایة 
بحلولاإلعاقة،ذويواألشخاصالسنوكبارواألطفالللنساءبالنسبةسیماوالإلیھا،الوصولویمكن

2030عام
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مصادر البیانات : 
منالمعلوماتاستقصاءوالبلدة ویمكنالمدینةمستوىعلىتصنیفھاویمكنمتاحةالمؤشرھذابیانات

.األسریةوالمسوحالمجتمعیةوالموجزاتالخدماتومقدميالبلدیةالسجالت

الھواءلنوعیةخاصاھتمامإیالءمنھابُطرقللمدن،الفرديالسلبيالبیئياألثرمنالحد:6-11الغایة 
2030عامبحلولوغیرھا،البلدیاتنفایاتوإدارة

2.5الفئةمنالجسیماتالمثالسبیلعلى(الجسیماتلمستویاتالسنويالمتوسط:2-6-11المؤشر 
ح(المدن ) في10الفئةمنوالجسیمات )السكانحسبالمرجَّ

التعریف : 
بالمیكروجرامعنھالتعبیرویتمما،بلدفيالحضریةالمناطقفيالسكانعددمتوسطھوالوسطيالمتوسط

[µg/m3]ب مكعمترلكل
طریقعنالصحةعلىاخطرتشكلوبالتاليالتنفسي،الجھازاختراق عمقعلىقادرةالجسیماتھذه

القلبوأمراضالرئة،وسرطانالتنفسي،الجھازالتھابات وأمراضعنالناجمةالوفیاتمعدلزیادة

.المعینةالدمویةواألوعیة

طریقة االحتساب :
االستشعارمنالبیاناتتكاملباستخداممحّسنةبنمذجةمیكرون2.5فيللمدنالسنويالتركیزمتوسطُیقدر

.  األرضیةوالقیاساتوالتضاریس،السكان،وتقدیراتالصناعیة،باألقماربعدعن
مصادر البیانات 

الرصدشبكاتمناألرضیةالقیاسات-1البیاناتمصادرتشمل

السكانیة،والتقدیرات-3الصناعیة باألقماربعدعنواالستشعار-2

.الھواءتلوثفيللمساھمینمقاییس-5المحلیة  المراقبةشبكاتعنومعلوماتالتضاریس،-4
للجمیعوشاملةآمنةعامةوأماكنخضراءمساحاتمنالجمیعاستفادةسبل: توفیر7-11الغایة 
بحلولاإلعاقة،ذويواألشخاصالسنوكبارواألطفالللنساءبالنسبةسیماوالإلیھا،الوصولویمكن

2030عام
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العاملالستخداممفتوحافضاءتمثلالتيبالمدنالسكنیةالمنطقةحصة: متوسط1-7-11المؤشر 
اإلعاقةذويواألشخاصوالجنسالعمربحسبللجمیع،

التعریف :
غیراألسطحمنوغیرھاالمبانيتشغلھاالتيالمتالصقةالمنطقةبأنھاالمدنفي"السكنیةالمنطقة"ُتعرَّف

خارجالواقعةالریفیةالمناطقباستثناءوحولھا،داخلھاالشاغرةالحضریةالمناطقذلكفيبماالمكشوفة،

.الحضریةالّرقعةنطاق
لتلك"السكنیةالمنطقة"تشملالتياإلداریةالدوائرمجموعةفيالسكانمجموعبأنھاالمدینة"سكان"یعرف

  .القیاساتأخذفیھایتمالتيالسنةفي"المدینة"
المفاھیم

خطوات ثالثعلىالعامالفضاءمساحةتقدیرطریقةتعتمد

المساحةوحسابالحضریةللتجمعاتالمبنیةالمنطقةتحدید:السكنیةالمنطقةلتحدیدالمكانيالتحلیل.ا

. )مربعةكیلومترات(الكلیة
المفتوحةالعامةالمساحاتإجماليوحسابخریطة:المفتوحة العامةللمساحةالكلیةالمساحةحساب.ب

.المبنیةالمساحةأساسعلىالمحددةالمدینةحدودداخل
أساسعلىللشوارعالمخصصةالمساحةإجماليحسابیتم:للشوارعالمخصصةاألراضيتقدیر.ج

تشكلالتيالھكتاراتجمیعمنكاملةقائمةمنھكتارات10من عشوائیةعینةمعالعیناتأخذأسالیب

المدینة . 

طریقة االحتساب : 
.النقاطنفسدائما تحددتكرارھا،عند،اإلحداثیاتتسلسلعلىالعیناتأخذیعتمد

جمیعمتوسطاتویحدھابالشوارع،المحاطةالمدینةكتلمنمجموعةأنھاعلىالمحلیةالمناطقتعریفیتم

.الكتلةنصفمنأكثربناءتمإذاسكنیةالكتلتعتبر.ھكتار10عشوائیةدائرةمعتتقاطعالتيالكتل
البناءومجموعالشوارعفيالمنطقةمساحةمنكنسبةالمنطقةفيالشوارعفياألرضحصةحسابیتمثم

محلیةأكثرعیناتأخذطریقعنمعینةمدینةفيالشوارعفياألرضنصیبمتوسطحسابیتمثم.الكلي

منیصبحالقاعدة،ھذهباستخدام.علیھامتفققیمةدونالشوارعفياألراضيأسھمبینالتباینیتغیرحتى

.اإلحصائیةالناحیةمنبھاموثوقمتوسطةقیمةعلىالحصولالممكن

150

)%(العام لالستخداممفتوحةمساحةتكونالتيالمدینةفيالمبنیةالمساحةحصة
للشوارع )  / المخصصةاألراضيمساحةمجموع+المفتوحةالعامةالمساحاتمساحةإجمالي= (

)الحضریةالتجمعاتفيالبناءمساحة(إجمالي
مصادر البیانات : 

المملوكةاألراضيتحددالتيالقانونیةوالوثائق)المفتوحة المصادر(الصناعیةاألقمارعبرالصور

.للبیانات الرئیسةالمصادرھيالمجتمعیةوالخرائطعامةكملكیة
:-11الغایة B،البشریةوالمستوطناتالمدنعددفيكبیرةزیادةتحقیقعلى،2020عامبحلولالعمل
الموارد،استخدامفيالكفاءةوتحقیقالجمیع،شمولأجلمنمتكاملةوخططاسیاساتوتنفذتعتمدالتي

وتنفیذووضعالكوارث،مواجھةفيالصمودعلىوالقدرةمعھ،والتكیفالمناختغیرمنوالتخفیف
مخاطرمنللحدِسندايإطارمعیتماشىبماالمستویات،جمیععلىالكوارثلمخاطرالكلیةاإلدارة

2030-2015للفترةالكوارث
تمشیاالكوارثمخاطرمنللحدوطنیةاستراتیجیاتوتنفذتعتمدالتيالبلدانعدد:B-1-11المؤشر

  2030-2015للفترة  الكوارثمخاطرمنللحدسندايإطارمع

طریقة االحتساب: 
المفتوحةالدولیةالحكومیةالعملمجموعةنتائجإلىالرجوعUNISDRالكوارث  مخاطرمنللحد

.فرعيومؤشرمؤشرلكلكاملةمنھجیة تفصیلیةتوفرالتيالعضویة،
:التاليالرابطعلىالمنھجیاتھذهمننسخةأحدثعلىالحصولیمكن

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical ٪20Collection ٪

20 20Concept%of ٪20Notes ٪20on ٪20Indicators.pdf
مصادر البیانات : 

سنداي .لمرصدالوطنيالتقّدمتقریر

البشریةوالمستوطناتالمدنعددفيكبیرةبنسبةالزیادةعلى،2020عامبحلولالعمل:B-11الغایة
الموارد،استخدامفيالكفاءةوتحقیقالجمیع،شمولأجلمنمتكاملةاوخططسیاساتوتنفذتعتمدالتي

وتنفیذووضعالكوارث،مواجھةفيالصمودعلىوالقدرةمعھ،والتكیُّفالمناختغیرمنوالتخفیف
مخاطرمنللحدندايسإطارمعیتماشىبماالمستویات،جمیععلىالكوارثلمخاطرالكلّیةاإلدارة

2030-2015للفترةالكوارث
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العاملالستخداممفتوحافضاءتمثلالتيبالمدنالسكنیةالمنطقةحصة: متوسط1-7-11المؤشر 
اإلعاقةذويواألشخاصوالجنسالعمربحسبللجمیع،

التعریف :
غیراألسطحمنوغیرھاالمبانيتشغلھاالتيالمتالصقةالمنطقةبأنھاالمدنفي"السكنیةالمنطقة"ُتعرَّف

خارجالواقعةالریفیةالمناطقباستثناءوحولھا،داخلھاالشاغرةالحضریةالمناطقذلكفيبماالمكشوفة،

.الحضریةالّرقعةنطاق
لتلك"السكنیةالمنطقة"تشملالتياإلداریةالدوائرمجموعةفيالسكانمجموعبأنھاالمدینة"سكان"یعرف

  .القیاساتأخذفیھایتمالتيالسنةفي"المدینة"
المفاھیم

خطوات ثالثعلىالعامالفضاءمساحةتقدیرطریقةتعتمد

المساحةوحسابالحضریةللتجمعاتالمبنیةالمنطقةتحدید:السكنیةالمنطقةلتحدیدالمكانيالتحلیل.ا

. )مربعةكیلومترات(الكلیة
المفتوحةالعامةالمساحاتإجماليوحسابخریطة:المفتوحة العامةللمساحةالكلیةالمساحةحساب.ب

.المبنیةالمساحةأساسعلىالمحددةالمدینةحدودداخل
أساسعلىللشوارعالمخصصةالمساحةإجماليحسابیتم:للشوارعالمخصصةاألراضيتقدیر.ج

تشكلالتيالھكتاراتجمیعمنكاملةقائمةمنھكتارات10من عشوائیةعینةمعالعیناتأخذأسالیب

المدینة . 

طریقة االحتساب : 
.النقاطنفسدائما تحددتكرارھا،عند،اإلحداثیاتتسلسلعلىالعیناتأخذیعتمد

جمیعمتوسطاتویحدھابالشوارع،المحاطةالمدینةكتلمنمجموعةأنھاعلىالمحلیةالمناطقتعریفیتم

.الكتلةنصفمنأكثربناءتمإذاسكنیةالكتلتعتبر.ھكتار10عشوائیةدائرةمعتتقاطعالتيالكتل
البناءومجموعالشوارعفيالمنطقةمساحةمنكنسبةالمنطقةفيالشوارعفياألرضحصةحسابیتمثم

محلیةأكثرعیناتأخذطریقعنمعینةمدینةفيالشوارعفياألرضنصیبمتوسطحسابیتمثم.الكلي

منیصبحالقاعدة،ھذهباستخدام.علیھامتفققیمةدونالشوارعفياألراضيأسھمبینالتباینیتغیرحتى

.اإلحصائیةالناحیةمنبھاموثوقمتوسطةقیمةعلىالحصولالممكن
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)%(العام لالستخداممفتوحةمساحةتكونالتيالمدینةفيالمبنیةالمساحةحصة
للشوارع )  / المخصصةاألراضيمساحةمجموع+المفتوحةالعامةالمساحاتمساحةإجمالي= (

)الحضریةالتجمعاتفيالبناءمساحة(إجمالي
مصادر البیانات : 

المملوكةاألراضيتحددالتيالقانونیةوالوثائق)المفتوحة المصادر(الصناعیةاألقمارعبرالصور

.للبیانات الرئیسةالمصادرھيالمجتمعیةوالخرائطعامةكملكیة
:-11الغایة B،البشریةوالمستوطناتالمدنعددفيكبیرةزیادةتحقیقعلى،2020عامبحلولالعمل
الموارد،استخدامفيالكفاءةوتحقیقالجمیع،شمولأجلمنمتكاملةوخططاسیاساتوتنفذتعتمدالتي

وتنفیذووضعالكوارث،مواجھةفيالصمودعلىوالقدرةمعھ،والتكیفالمناختغیرمنوالتخفیف
مخاطرمنللحدِسندايإطارمعیتماشىبماالمستویات،جمیععلىالكوارثلمخاطرالكلیةاإلدارة

2030-2015للفترةالكوارث
تمشیاالكوارثمخاطرمنللحدوطنیةاستراتیجیاتوتنفذتعتمدالتيالبلدانعدد:B-1-11المؤشر

  2030-2015للفترة  الكوارثمخاطرمنللحدسندايإطارمع

طریقة االحتساب: 
المفتوحةالدولیةالحكومیةالعملمجموعةنتائجإلىالرجوعUNISDRالكوارث  مخاطرمنللحد

.فرعيومؤشرمؤشرلكلكاملةمنھجیة تفصیلیةتوفرالتيالعضویة،
:التاليالرابطعلىالمنھجیاتھذهمننسخةأحدثعلىالحصولیمكن

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical ٪20Collection ٪

20 20Concept%of ٪20Notes ٪20on ٪20Indicators.pdf
مصادر البیانات : 

سنداي .لمرصدالوطنيالتقّدمتقریر

البشریةوالمستوطناتالمدنعددفيكبیرةبنسبةالزیادةعلى،2020عامبحلولالعمل:B-11الغایة
الموارد،استخدامفيالكفاءةوتحقیقالجمیع،شمولأجلمنمتكاملةاوخططسیاساتوتنفذتعتمدالتي

وتنفیذووضعالكوارث،مواجھةفيالصمودعلىوالقدرةمعھ،والتكیُّفالمناختغیرمنوالتخفیف
مخاطرمنللحدندايسإطارمعیتماشىبماالمستویات،جمیععلىالكوارثلمخاطرالكلّیةاإلدارة

2030-2015للفترةالكوارث
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مخاطرمنللحدمحلیةاستراتیجیاتوتنفذتعتمدالتيالمحلیةالحكوماتنسبة: B-11-2المؤشر
الكوارث . مخاطرمنللحدالوطنیةاالستراتیجیاتمعتمشیاالكوارث

طریقة االحتساب : 
المفتوحةالدولیةالحكومیةالعملمجموعةنتائجإلىالرجوع UNISDRالكوارثمخاطرمنللحد

.فرعيومؤشرمؤشرلكلكاملةتفصیلیةمنھجیة توفرالتيالعضویة،
:التاليالرابطعلىالمنھجیاتھذهمننسخةأحدثعلىالحصولیمكن

lection%http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical%20Col
20of%20Concept%20Notes%20on%20lndicators.pdf

مصادر البیانات : 
تقریر التقدم الوطني لمرصد سنداي .

لھدف الحادي عشرالمفاھیم الوطنیة ل

التركیب النوعي والعمري للسكان :
.ھو توزیع السكان حسب عدد السكان الذكور واإلناث في كل فئة من فئات العمر

التحضر :
.ھو انتقال مكان اإلقامة من األریاف إلى المدن 

الكثافة السكانیة  :
عدد السكان لكل كیلو متر من مساحة األرض .

لتوزیع الجغرافي للسكان :ا
.ھو النسبة المئویة للسكان في منطقة جغرافیة محددة إلى مجموع السكان الكلي

:معدل النمو السكاني 
تطرأ على حجم سكان مجتمع ما ( قریة ، التيیقصد من مفھوم نمو السكان تلك التغیرات 

، دولة ، قارة ، الخ ... ) بین فترتین تخطیطيمدینة ، حضر ، ریف ، مركز ، محافظة ، إقلیم 
.بالزیادة والنقصانأيزمنیتین ولتكن فترات تعدادیة . وقد تكون التغیرات موجبة أو سالبة ، 

152

: كفالة وجود انماط استھالك وانتاج مستدامةالھدف الثاني عشر

2030طبیعیة ، بحلول التحقیق االدارة المستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد 2-12الغایة 
: االثر المادي ، ونصیب الفرد من االثر المادي ، ونصیب الناتج المحلي االجمالي من 1-2-12المؤشر 

االثر المادي.
التعریف:

) ھي نسبة أستخراج المواد العالمیة الى الطلب النھائي المحلي لبلد ما . مجموع MFالبصمة المادیة (

البصمة المادیة ھو مجموع البصمة المادیة للكتلة الحیویة والوقود االحفوري وخامات المعادن والخامات 

غیر المعدنیة.

المفاھیم :
المحلي والبصمة المادیة معاً حیث یغطیان مظھري االقتصاد، المتمثالن یجب النظر الى استھالك المواد 

مة صباالنتاج واالستھالك . ویبلغ استھالك المواد المحلي عن الكمیة الفعلیة للمواد في اقتصاد ما، وأما الب

یمكن أن المادیة فتغطي الكمیة المفترضة المطلوبة عبر سلسلة اإلمداد بأكملھا لخدمة الطلب النھائي . إذ 

یكون للبلد على سبیل المثال استھالك محلیاً للمواد مرتفعا جدا الن لدیھ قطاع انتاج اولي كبیر موجھ 

للتصدیر او استھالكا محلیا للمواد منخفضا جدا النھ استنزاف معظم العملیات الصناعیة المعتمدة بكثافة على 

كلتي الظاھرتین.المواد الى بلدان اخرى . ومن شأن البصمة المادیة تصحیح 

طریقة االحتساب :
) باالضافة الى االستخراج المحلي ناقص RMEیتم احتساب المؤشر كمعادل للمواد الخام للمواردات (

) . وإلسناد االحتیاجات المادیة االولیة للطلب النھائي ، یتم RME(معدالت المواد الخام للصادرات 

استخدام إطار مدخالت ومخرجات عالمیة متعددة االقالیم . وقد تم وصف طریقة اإلحالة المستندة الى أدوات 

O-I یعتمد ھذا النظام على إطار 2015التحلیلیة بالتفصیل في مرجع ویدمان وأخرون عام.EORA 
MRIOتھ جامعة سیدني بأسترالیا (الذي طورLENZENوالذي یعد إحدى أطار (MRIO الدولي االكثر

تفصیال وموثوقیة حتى االن .

مصادر البیانات :
تستند قاعدة بیانات المواد العالمیة الى حسابات تدفق المواد القطریة من االتحاد االوربي والیابان والبیانات 

ج البیانات المقدرة على قاعدة البیانات المتاحة من قاعدة البیانات الوطنیة المقدرة لبقیة دول العالم . یتم انتا
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: كفالة وجود انماط استھالك وانتاج مستدامةالھدف الثاني عشر

2030طبیعیة ، بحلول التحقیق االدارة المستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد 2-12الغایة 
: االثر المادي ، ونصیب الفرد من االثر المادي ، ونصیب الناتج المحلي االجمالي من 1-2-12المؤشر 

االثر المادي.
التعریف:

) ھي نسبة أستخراج المواد العالمیة الى الطلب النھائي المحلي لبلد ما . مجموع MFالبصمة المادیة (

البصمة المادیة ھو مجموع البصمة المادیة للكتلة الحیویة والوقود االحفوري وخامات المعادن والخامات 

غیر المعدنیة.

المفاھیم :
المحلي والبصمة المادیة معاً حیث یغطیان مظھري االقتصاد، المتمثالن یجب النظر الى استھالك المواد 

مة صباالنتاج واالستھالك . ویبلغ استھالك المواد المحلي عن الكمیة الفعلیة للمواد في اقتصاد ما، وأما الب

یمكن أن المادیة فتغطي الكمیة المفترضة المطلوبة عبر سلسلة اإلمداد بأكملھا لخدمة الطلب النھائي . إذ 

یكون للبلد على سبیل المثال استھالك محلیاً للمواد مرتفعا جدا الن لدیھ قطاع انتاج اولي كبیر موجھ 

للتصدیر او استھالكا محلیا للمواد منخفضا جدا النھ استنزاف معظم العملیات الصناعیة المعتمدة بكثافة على 

كلتي الظاھرتین.المواد الى بلدان اخرى . ومن شأن البصمة المادیة تصحیح 

طریقة االحتساب :
) باالضافة الى االستخراج المحلي ناقص RMEیتم احتساب المؤشر كمعادل للمواد الخام للمواردات (

) . وإلسناد االحتیاجات المادیة االولیة للطلب النھائي ، یتم RME(معدالت المواد الخام للصادرات 

استخدام إطار مدخالت ومخرجات عالمیة متعددة االقالیم . وقد تم وصف طریقة اإلحالة المستندة الى أدوات 

O-I یعتمد ھذا النظام على إطار 2015التحلیلیة بالتفصیل في مرجع ویدمان وأخرون عام.EORA 
MRIOتھ جامعة سیدني بأسترالیا (الذي طورLENZENوالذي یعد إحدى أطار (MRIO الدولي االكثر

تفصیال وموثوقیة حتى االن .

مصادر البیانات :
تستند قاعدة بیانات المواد العالمیة الى حسابات تدفق المواد القطریة من االتحاد االوربي والیابان والبیانات 

ج البیانات المقدرة على قاعدة البیانات المتاحة من قاعدة البیانات الوطنیة المقدرة لبقیة دول العالم . یتم انتا
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او الدولیة المختلفة في مجال االحصاءات الزراعیة والغابات ومصائد االسماك والتعدین والطاقة . وتشمل 

...الخFAOالمصادر االحصائیة الدولیة المستھلكة للمواد المحلیة ومنظمة الغذاء والزراعة 
2030تحقیق االدارة المستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد لبطبیعیة ، بحلول 2-12الغایة 

االستھالك المادي المحلي ونصیب الفرد من االستھالك المادي المحلي ونسبة : 2-2-12المؤشر 
االستھالك المادي الى الناتج المحلي االجمالي

التعریف:
قیاسي لمحاسبة تدفق المواد ویبلغ عن االستھالك الظاھر للمواد في استھالك المواد المحلیة ھو مؤشر 

اقتصاد وطني ما.

المفاھیم : 
یجب النظر الى استھالك المواد المحلي والبصمة المادة جنباً الى جنب كونھما یغطیان مظھري االقتصاد 

الفعلیة للمواد في أقتصاد ما ، وأما المتمثل باالنتاج واالستھالك. ویبلغ أستھالك المواد المحلي عن الكمیة 

البصمة المادیة فتغطي الكمیة المفترضة المطلوب عبر سلسلة اإلمداد بأكملھا لخدمة الطلب النھائي. یمكن 

واد مرتفعا جدا الن لدیھ قطاع إنتاج أولي كبیر موجھ مان یكون للبلد ، على سبیل المثال ، استھالك محلیا لل

ألنھ استنزف معظم العملیات الصناعیة المعتمدة بكثافة على جداً یا للمواد منخفضاً للتصدیر أو أستھالكا محل

المواد الى بلدان أخرى . ومن شأن البصمة المادیة تصحیح كلتي الظاھرتین.

طریقة االحتساب:
یتم احتساب المؤشر كواردات مباشرة للمواد باالضافة الى استخراج محلي للمواد ناقص الصادرات 

المباشرة للمواد المقاسة باالطنان المتریة. ویقیس أستھالك المواد المادي كمیة المواد المستخدمة في 

ج المحلي وانما ال تدخل العملیات االقتصادیة. وھو ال یشمل المواد التي یتم تعبئتھا في عملیة االستخرا

ضمن العملیة االقتصادیة نفسھا. وھو یعتمد على اإلحصاءات االقتصادیة الرسمیة ویتطلب بعض النمذجة 

لتكییف البیانات المصدرمع المتطلبات المنھجیة لھ. 

مصادر البیانات 
االوربي والیابان والبیانات تستند قاعدة بیانات المواد العالمیة الى حسابات تدفق المواد القطریة من االتحاد

المقدرة لبقیة دول العالم . یتم انتاج البیانات المقدرة على قاعدة البیانات المتاحة من قاعدة البیانات الوطنیة 
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او الدولیة المختلفة في مجال االحصاءات الزراعیة والغابات ومصائد االسماك والتعدین والطاقة . وتشمل 

.FAOالمستھلكة للمواد المحلیة ومنظمة الغذاء والزراعة المصادر االحصائیة الدولیة
تحقیق االدارة السلمیة بیئیاً للمواد الكیمیائیة وجمیع النفایات طول دورة عمرھا، وفقا لألطر 4-12الغایة 

الدولیة المتفق علیھا ,والحد كثیرا من إطالھا في الھواء والماء والتربة من أجل التقلیل الى أدنى حد من 
2030ارھا الضارة على صحة اإلنسان والبیئة ، بحلول أث

: عدد األطراف في االتفاقات البیئیة الدولیة المتعددة األطراف المتعلقة بنفایات المواد 1-4-12المؤشر 
الخطرة وغیرھا من المواد الكیمیائیة ، التي تفي بتعھداتھا والتزاماتھا في نقل المعلومات على النحو الذي 

اتفاق ذي صلة.یتطلبھ كل

التعریف:
یشیر المؤشر الى عدد األطراف أي البلدان التي صدقت على أو قبلت أو وافقت على أو وصلت الى 

االتفاقیات البیئیة المتعددة األطراف التالیة:

اتفاقیة بازل بشأن التحكم بنقل النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود (اتفاقیة بازل)..1

م المتعلقة بتطبیق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كیمیائیة ومبیدات افات معینة اتفاقیة روتردا.2

خطرة متداولة في التجارة الدولیة (اتفاقیة روتردام).

اتفاقیة ستكھولم بشأن الملوثات العضویة الثابتة (اتفاقیة ستكھولم)..3

(بروتوكول مونلایر).برتوكول مونلایر بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون .4

اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق (اتفاقیة میناماتا)..5

البیئیة المتعددة االطراف ، كما ھو مطلوب في كل اتفاقیة ومات الى امانة كل من االتفاقیاتالتي قدمت المعل

من االتفاقات.

اتفاقیة بازل:

تعیین جھة التنسیق وسلطة مختصة واحدة او اكثر•

الوطنیة السنویةتقدیم التقاریر•

اتفاقیة روتردام:

تعیین السلطة او السلطات الوطنیة ونقاط االتصال الرسمیة•

تقدیم ردود االستیراد•
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او الدولیة المختلفة في مجال االحصاءات الزراعیة والغابات ومصائد االسماك والتعدین والطاقة . وتشمل 

.FAOالمستھلكة للمواد المحلیة ومنظمة الغذاء والزراعة المصادر االحصائیة الدولیة
تحقیق االدارة السلمیة بیئیاً للمواد الكیمیائیة وجمیع النفایات طول دورة عمرھا، وفقا لألطر 4-12الغایة 

الدولیة المتفق علیھا ,والحد كثیرا من إطالھا في الھواء والماء والتربة من أجل التقلیل الى أدنى حد من 
2030ارھا الضارة على صحة اإلنسان والبیئة ، بحلول أث

: عدد األطراف في االتفاقات البیئیة الدولیة المتعددة األطراف المتعلقة بنفایات المواد 1-4-12المؤشر 
الخطرة وغیرھا من المواد الكیمیائیة ، التي تفي بتعھداتھا والتزاماتھا في نقل المعلومات على النحو الذي 

اتفاق ذي صلة.یتطلبھ كل

التعریف:
یشیر المؤشر الى عدد األطراف أي البلدان التي صدقت على أو قبلت أو وافقت على أو وصلت الى 

االتفاقیات البیئیة المتعددة األطراف التالیة:

اتفاقیة بازل بشأن التحكم بنقل النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود (اتفاقیة بازل)..1

م المتعلقة بتطبیق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كیمیائیة ومبیدات افات معینة اتفاقیة روتردا.2

خطرة متداولة في التجارة الدولیة (اتفاقیة روتردام).

اتفاقیة ستكھولم بشأن الملوثات العضویة الثابتة (اتفاقیة ستكھولم)..3

(بروتوكول مونلایر).برتوكول مونلایر بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون .4

اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق (اتفاقیة میناماتا)..5

البیئیة المتعددة االطراف ، كما ھو مطلوب في كل اتفاقیة ومات الى امانة كل من االتفاقیاتالتي قدمت المعل

من االتفاقات.

اتفاقیة بازل:

تعیین جھة التنسیق وسلطة مختصة واحدة او اكثر•

الوطنیة السنویةتقدیم التقاریر•

اتفاقیة روتردام:

تعیین السلطة او السلطات الوطنیة ونقاط االتصال الرسمیة•

تقدیم ردود االستیراد•
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اتفاقیة ستكھولم :

تعیین نقاط االتصال الرسمیة التفاقیة استكھولم وجھات التنسیق الوطنیة•

تقدیم خطط التنفیذ الوطنیة•

لتي تتناول التعدیالتتقدیم خطة التنفیذ الوطنیة المنقحة ا•

تقدیم التقاریر الوطنیة•

بروتكول مونلایر:

من 7االمتثال لمتطلبات االبالغ الخاصة بأنتاج واستھالك المواد المستنفذة لالوزون بموجب(المادة •

برتكول مونلایر)

ب من برتوكول مونلایر)4تقدیم المعلومات عن انظمة الترخیص بموجب (المادة •

میناماتا:اتفاقیة 

من االتفاقیة17تعیین جھة تنسیق وطنیة لتبادل المعلومات بموجب المادة •

من اتفاقیة میناماتا21تقدیم التقاریر الوطنیة على النحو المطلوب بموجب المادة •

المفاھیم:
االطراف :الدول التي صدقت او وافقت على او قبلت او توصلت الى اتفاقیة

المعلومات: على االطراف في اتفاقیة بازل التزاما لتقدیم التقریر الوطني السنوي على النحو المنصوص 

، من اجل تمكین رصد تنفیذ اتفاقیة بازل من قبل االطراف فیھا وینبغي ان 13من المادة 3علیھ في الفقرة 

خرطة فیھا الدول االطراف تتضمن التقاریر . من بین غیرھا من االمور معلومات عن التحركات المن

الخاصة بالنفایات الخطرة اوالنفایات االخرى عبر الحدود، بما في ذلك كمیة النفایات الخطرة والنفایات 

االخرى التي یتم تصدیرھا ، وفئتھا وخصائصھا ووجھتھا واي بلد عبور لھا وطریقة التخلص منھا على 

لى كمیة النفایات الخطرة والنفایات االخرى المستوردة النحو المذكور في الرد على االشعار ، باالضافة ا

وفئتھا وخصائصھا ومنشأھا وطریقة التخلص والمعلومات عن الحوادث التي تقع اثناء مرورھا عبر الحدود 

والتخلص من النفایات التي تعمل ضمن مجال اختصاصھا الوطني ، وغیرھا من المعلومات حسب تنسیق 

.التقاریر
تیراد بموجب أتفاقیة روتردام. القرارات المقدمة من االطراف التي تشیر الى ما اذا كانت تمثل ردود االس

ستوافق على أستیراد المواد الكیمیائیة المدرجة في المرفق الثالث لألتفاقیة والخاضعة الجراء الموافقة 

.المسبقة عن علم 
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التدابیر التي أتخذھا لتنفیذ أحكام االتفاقیة في أطار أتفاقیة أستوكھولم یتوجب على االطراف تقدیم تقاریر عن

بیر في تحقیق اھداف االتفاقیة . لفعالیة ھذه التدا

طریقة االحتساب:
للفترة بین 2020، وفي عام 2014و2010للفترة الممتدة بین 2017سیتم تقدیم التقاریر في عام 

. 2029و2025رة الممتدة بین تللف2030وفي عام 2024و2020للفترة الممتدة بین 2019و2015
تتضمن معلومات التقاریر مایلي :

تعتمد درجات البلد على كمیة المعلومات التي یتم إرسالھا الى أمانة االتفاقیة ، ویتم حسابھا على النحو 

التالي(التداول بھا من قبل االمانة):

اتفاقیة بازل:

واحدة)تعیین جھة التنسیق وسلطة مختصة واحدة او اكثر(نقطة•

تقدیم التقاریر الوطنیة السنویة خالل فقرة االبالغ المحددة(نقطة واحدة لكل تقریر)•

اتفاقیة روتردام:

تعیین السلطة او السلطات الوطنیة ونقاط االتصال الرسمیة (نقطة واحدة)•

نقطة لكل استجابة بشأن االستیراد)0.2تقدیم ردود االستیراد خالل فقرة االبالغ المحددة (•

اتفاقیة ستكھولم :

تعیین نقاط االتصال الرسمیة التفاقیة استكھولم وجھات التنسیق الوطنیة(نقطة واحدة)•

تقدیم خطط التنفیذ الوطنیة(نقطة واحدة)•

تقدیم خطة التنفیذ الوطنیة المنقحة التي تتناول التعدیالت التي اعتمدھا مؤتمر االطراف في غضون •

واحدة للخطة المنقحة والمحدثة)الفترة المشمولة بالتقریر(نقطة 

بروتكول مونلایر:

من 7االمتثال لمتطلبات االبالغ الخاصة بأنتاج واستھالك المواد المستنفذة لالوزون بموجب(المادة •

نقطة)15برتكول مونلایر)(

نقاط)5ب من برتوكول مونلایر) (4تقدیم المعلومات عن انظمة الترخیص بموجب (المادة •

میناماتا:اتفاقیة 

نقاط)5من االتفاقیة(17تعیین جھة تنسیق وطنیة لتبادل المعلومات بموجب المادة •

نقطة)15(21تقدیم التقاریر الوطنیة المادة •
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التدابیر التي أتخذھا لتنفیذ أحكام االتفاقیة في أطار أتفاقیة أستوكھولم یتوجب على االطراف تقدیم تقاریر عن

بیر في تحقیق اھداف االتفاقیة . لفعالیة ھذه التدا

طریقة االحتساب:
للفترة بین 2020، وفي عام 2014و2010للفترة الممتدة بین 2017سیتم تقدیم التقاریر في عام 

. 2029و2025رة الممتدة بین تللف2030وفي عام 2024و2020للفترة الممتدة بین 2019و2015
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النقاط االتفاقیة
المتاحة 

ap

عدد النقاط 
في السنة 

{p(t)}

)csدرجات البلد(

ap/[(t5)]+[p(t4)]+[p(t2)]+[p(t1)]اتفاقیة بازلأ
اتفاقیة روتردامب

اتفاقیة ستكھولمج

بروتكول مونلایرد

اتفاقیة میناماتاه

100×مجموع درجات البلد لكل االتفاقیاتمعدل اإلرسال =
عدد االتفاقیات                               

Transmission Rate=(acs+bcs+ccs+dcs+ecs)×100
                                     N.of Comventions

% الحد االقصى من االلتزام 100سیكون المؤشر النھائي عبارة عن رقم بالنسبة المئویة ، حیث تمثل نسبة 

ھي أقل %0مع واجب إعداد التقاریر الخاصة باالتفاقیة البیئیة المتعددة االطراف بحیث یكون البلد طرفا، و

نة من االلتزام.درجة ممك

مصادر البیانات 
.أتفاقیة بازل: نقاط  االتصال الوطنیة، نظام اإلبالغ اإللكترونیة للتقاریر الوطنیة السنویة.1
.اتفاقیة روتردام: نقطة االتصال الرسمیة، أجراء الموافقة المسبقة على علم للردود الخاصة بالواردات.2
الرسمیة، نظام اإلبالغ اإللكتروني للتقاریر الوطنیة كل أربع سنوات ، اتفاقیة ستكھولم : نقاط  االتصال .3

.خطوط التنفیذ الوطنیة
.بروتكول مونلایر: جھات التنسیق الوطنیة.4
.اتفاقیة میناماتا: جھات التنسیق الوطنیة .5
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لھدف الثاني عشرالمفاھیم الوطنیة ل

:النفایات
ھي جمیع المواد الناتجة عن النشاط البشري ویتم االستغناء عنھا إلنتھاء المنفعة او زیادتھا عن 

ة بشكل مباشر او غیر مباشر اذا لم یتم التخلص منھا الحاجة وقد ینتج عنھا ضرر باالنسان او البیئ
بطرق سلیمة.

:الصلبةالمخلفات
منھُیطلبأوینويأوصاحبھامنھایتخلصالتياألنشطةمختلفعنالناتجةالبقایاكلھي

أخرى،مرةأستخدامھایمكنالتيالموادوتضمالمعتمدةالبیئیةللتشریعاتوفقاً منھاالتخلص
بھدفالنفایاتمدافنفيمنھاالتخلصیتمالتيالموادالىإضافةلإلستردادقابلةأنھاأوتدویرھا،

.والبیئةاإلنسانبصحةاإلضرارعدم

نظام المعالجة المستقلة (سبتك تانك) :
ة الغیر وھي عبارة عن خزانات تحت األرض تقوم بتجمیع میاه الصرف الصحي للوحدات السكنی

.مخدومة بشبكات المجاري لغرض نقلھا إلى محطات المعالجة أو المصادر األخرى

المحطات التحویلیة النظامیة :
ھي عبارة عن أماكن وسطیة لتجمیع المخلفات الصلبة تحتوي على موازین لوزن النفایات المجمعة 
وكبسھا بواسطة مكابس لیتم بعد ذلك تفریغھا في ناقالت (مقطورات) ذات أحجام كبیرة مخصصة 

.لھذا الغرض لنقلھا إلى مواقع الطمر الصحي

المحطات التحویلیة (غیر نظامیة) :
ھي مواقع التجمیع المؤقت وعبارة عن ساحات مفتوحة ترمى فیھا النفایات بشكل مؤقت لغرض 

الطمر الصحي وھي عادة غیر نظامیة حیث ال یوجد فیھا أي تجمیعھا ومن ثم یتم نقلھا إلى مواقع
.متطلبات بیئیة

مواقع طمر النفایات الحاصلة على الموافقة البیئیة :
اقع التي توفر أراضي رخیصة وُتعد من أرخص وأنسب طرق طرح المخلفات الصلبة وھي المو

.وأكثرھا شیوعاً في العالم
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لة على موافقة بیئیة :مواقع طمر النفایات غیر الحاص
ھي ساحات مفتوحة أو منخفضات ترمى فیھا النفایات بشكل غیر نظامي وغیر مسیطر علیھ وال 

.تحتوي على أي متطلبات بیئیة

:العشوائيالرميمواقع
.النفایاتلتجمیععلیھامسیطروغیرالبلدیةحدودخارجأراضيقطعأوساحاتعنعبارةوھي

الطاقة التصمیمیة :
أو محطات ر ھي الطاقة التي یتم على أساسھا تصمیم المشروع أو المجمع المائي أو محطات اآلبا

عاملة بالطاقة الشمسیة وتكون وحدة قیاسھا ) أو المحطات الROتحلیة المیاه التناضح العكسي (
.  /یوم)3/ساعة) أو (م3(م

: اتخاذ اجراءات عاجلة للتصدي لتغیر المناخ وآثارهالھدف الثالث عشر

فيالطبیعیةوالكوارثبالمناخالمرتبطةالمخاطرمواجھةفيالصمودعلىالقدرةتعزیز:1-13الغایة 
المخاطرتلكمعالتكیفعلىالقدرةوتعزیزالبلدان،31الغایة-جمیع

كل بینمنالكوارثبسببمباشرةتضررواومنوالمفقودینالمتوفیناألشخاص:عدد1-1-13المؤشر
شخص100000

:التعریف
لھذامباشرةكنتیجة،مباشرةبعدھااوالكارثة،ثناءاماتواالذیناألشخاصعدد:المتوفوناألشخاص

.الخطیرالحدث
ویشمل.الخطرالحدثوقوعمنذوجودھممكانالمعروفغیراألشخاصعدد:المفقودوناألشخاص

وعددالمتوّفینبعددالمتعلقةوالبیانات.مادیةدلةاوجودعدمرغمماتوانھمایفترضالذیناألشخاص

.متبادلبشكلحصرّیةبیاناتھيالمفقودین
.خطیربحدثمباشر،غیروامباشربشكلإماالمتضررون،األشخاص:المتضرروناألشخاص
اآلثارمنغیرھاواالمرضوااإلصابةمنعانواالذیناألشخاص:مباشربشكلالمتضرروناألشخاص

صولھماورزقھممواردطالمباشرضررمنعانواوانقلھموتشریدھمواإجالؤھمتموالذین،الصحیة

.والبیئیةوالثقافیةواالجتماعیةوالبدنیةاالقتصادیة
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إلىباإلضافةوابخالفعواقب،منعانواالذیناألشخاص:مباشرغیربشكلالمتضرروناألشخاص

الحیویة،التحتیةوالبنىاالقتصاد،فيالتغیراتوااالضطراببسببالوقتمرورمعالمباشرة،اآلثار

.والنفسیةوالصحیةاالجتماعیةالعواقبواوالعملوالتجارة،األساسیة،والخدمات
:المفاھیم

نفس التعاریف اعاله

:االحتسابطریقة
العالمیةالسكانلبیاناتالنسبیةاألرقامعلى مجموعمقسومالوطنیةالكوارثخسائربیاناتقاعدات-1

المؤشراتمنالعدیدحسابویتم. الفرعیةللمؤشراتكمجموعالمتضرریناألشخاصحسابیتم-2

وللثروةالزراعة،منھكتارلكلالعمالوعددسرة،اكللسكانالقطریةالمعدالتساساعلىالفرعیة

.تجارةوكلصناعةولكلالحیوانیة،
البیاناتمصادر
الوطنیةالكوارثخسائربیاناتقاعدة

فيالطبیعیةوالكوارثبالمناخالمرتبطةالمخاطرمواجھةفيالصمودعلىالقدرةتعزیز:1-13الغایة 
المخاطرتلكمعالتكیفعلىالقدرةوتعزیزالبلدان،جمیع

مع تمشیاالكوارثمخاطرمنللحدوطنیةاستراتیجیاتوتنفذتعتمدالتيالبلدانعدد:2-1-13المؤشر 
2030-2015للفترة الكوارثمخاطرمنللحدسنداياطار

التعریف
منبالحدالمتعلقةوالمصطلحاتبالمؤشراتمعنيالعضویةمفتوحدوليحكوميعاملفریق(أ)یقوم

.مخاطر الكوارث
:االحتسابطریقة

سندايلمرصدالوطنيالتقدمتقاریرمنالبیاناتجمع

البیاناتمصادر
سندايلمرصدالوطنيالتقّدمتقریر

فيالطبیعیةوالكوارثبالمناخالمرتبطةالمخاطرمواجھةفيالصمودعلىالقدرة:تعزیز1-13الغایة 
المخاطرتلكمعالتكیفعلىالقدرةوتعزیزالبلدان،جمیع

مخاطرمنللحدمحلیةاستراتیجیاتوتنفذتعتمدالتيالمحلیةالحكومات: نسبة3-1-13المؤشر 
الكوارثمخاطرمنللحدالوطنیةاالستراتیجیاتمعتمشیاالكوارث
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سندايلمرصدالوطنيالتقّدمتقریر

فيالطبیعیةوالكوارثبالمناخالمرتبطةالمخاطرمواجھةفيالصمودعلىالقدرة:تعزیز1-13الغایة 
المخاطرتلكمعالتكیفعلىالقدرةوتعزیزالبلدان،جمیع

مخاطرمنللحدمحلیةاستراتیجیاتوتنفذتعتمدالتيالمحلیةالحكومات: نسبة3-1-13المؤشر 
الكوارثمخاطرمنللحدالوطنیةاالستراتیجیاتمعتمشیاالكوارث
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:التعریف
شأنومن.الكوارثمخاطرمنللحدسندايوإطارالمستدامةالتنمیةأھدافبینجسرببناءالمؤشرسیقوم

التيالكوارث،مخاطرمنللحدومحلّیةوطنیةاستراتیجیاتوتنفذتعتمدالتيالوطنیةالحكوماتعددزیادة

.واالجتماعیةوالبیئیةاالقتصادیةالمنظوراتمنالمستدامةالتنمیةفيتساھمأنسنداي،إطارإلیھایدعو
:االحتسابطریقة
سندايلمرصدالوطنيالتقدمتقاریرمنالبیاناتجمع

البیاناتمصادر
سندايلمرصدالوطنيالتقّدمتقریر

لھدف الثالث عشرالوطنیة لالمفاھیم 

:تلوث الھواء
ھو وجود أي مواد صلبة او سائلة او غازیة في الھواء بكمیات تؤدي الى اضرار فسیولوجیة 

.وحیویة باالنسان والحیوان والنبات

:البیئة
ھي إجمالي الظروف الخارجیة التي تؤثر في حیاة الكائن الحي ونموه وبقائھ.

:المیاه السطحیة
من الموارد المائیة الرئیسة في العراق وتتكون من نھري دجلة والفرات وروافدھما وشط ھي 

بعاً لتباین كمیات المیاه الواردة من خارج العرب والبحیرات وتتفاوت كمیتھا من سنة الى أخرى ت
العراق أو كمیات األمطار والثلوج الساقطة.

:التملح
ن التربة التي ینمو فیھا النبات إلى درجة تعیق تدریجیاً مةاألمالح في الطبقة الرقیقرتفاع نسبةو اھ

االستثمار وتكثر في أودیة األنھار وداالتھا وفي أن تخرج في النھایة منإلىخصوبة التربة
.السبخات

:ملوحة التربة
التربة, تكون التربة مملحة بسبب تراكم األمالح الزائدة، وعادة تكون فيالملحھي ارتفاع مستوى

الخاصیة سطح التربة عن طریقأكثر وضوحا للعیان على سطح التربة. تنتقل األمالح إلى
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التبخر، ویمكن أیضا مالحة، ثم تتراكم بسببالالمیاه الجوفیةطبیعیة وتكون محملة منالشعریة
عندما ترتفع ملوحة التربة ترتفع اآلثار .النشاط البشريللملوحة أن تكون كثیفة في التربة بسبب

وتزداد شدتھا في االراضي المتروكة .والنباتاتالسلبیة للملح التي یمكن أن یؤدي إلى تدھور التربة
.جزربورا والتي ینعدم فیھا البزل او المعرضة للمد وال

:التصحر
ھو تعرض األرض للتدھور في المناطق القاحلة وشبھ القاحلة والجافة شبھ الرطبة، مما یؤدي إلى 

التربة والنبات الطبیعي وموارد المیاه) ویؤدي ذلك إلى (والتنوع الحیوي بھافقدان الحیاة النباتیة 
.فقدان التربة الفوقیة ثم فقدان قدرة األرض على اإلنتاج الزراعي

: یتمثل بتحول األرض إلى وضعیة غیر منتجة تماما وھذه ال یمكن التصحر الشدید جدا
.استصالحھا

غیر المرغوب فیھا وانخفاض اإلنتاج النباتي بحدود : ینعكس بانتشار النباتاتالتصحر الشدید
50%.

. %25: حیث ینخفض اإلنتاج النباتي بحدود التصحر المعتدل

: یتمثل بحدوث تلف أو تدمیر طفیف جدا في الغطاء النباتي والتربة أو الیكون التصحر الطفیف
.ھناك تدمیر أصال

النظم االیكولوجیة البریة وترمیمھا وتعزیز استخدمھا على نحو مستدام : حمایة الھدف الخامس عشر
وادارة الغابات على نحو مستدام ومكافحة التصحر ووقف تدھور االراضي وعكس مساره ووقف فقدان 

التنوع البیولوجي .

ةالداخلییاه العذبھ لوجیھ البریھ النظم االیكولوجیة للمحفظ وترمیم النظم االیكوةكفال1-15الغایة 
لھ استخدامھا على نحو وال سیما الغابات واالراضي الرطبھ و الجبال و االراضي الجافھ وكفاوخدماتھا 
.2020بحلول عام ةوذلك وفقا لالجراءات المنصوص علیھا في االتفاقیات الدولیالمستدام 
:مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة الیابسة.1-1-15المؤشر 
التعریف:

.ةالیابسةمساحھ الغابات كنسبة من مجموع  مساح
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التبخر، ویمكن أیضا مالحة، ثم تتراكم بسببالالمیاه الجوفیةطبیعیة وتكون محملة منالشعریة
عندما ترتفع ملوحة التربة ترتفع اآلثار .النشاط البشريللملوحة أن تكون كثیفة في التربة بسبب

وتزداد شدتھا في االراضي المتروكة .والنباتاتالسلبیة للملح التي یمكن أن یؤدي إلى تدھور التربة
.جزربورا والتي ینعدم فیھا البزل او المعرضة للمد وال

:التصحر
ھو تعرض األرض للتدھور في المناطق القاحلة وشبھ القاحلة والجافة شبھ الرطبة، مما یؤدي إلى 

التربة والنبات الطبیعي وموارد المیاه) ویؤدي ذلك إلى (والتنوع الحیوي بھافقدان الحیاة النباتیة 
.فقدان التربة الفوقیة ثم فقدان قدرة األرض على اإلنتاج الزراعي

: یتمثل بتحول األرض إلى وضعیة غیر منتجة تماما وھذه ال یمكن التصحر الشدید جدا
.استصالحھا

غیر المرغوب فیھا وانخفاض اإلنتاج النباتي بحدود : ینعكس بانتشار النباتاتالتصحر الشدید
50%.

. %25: حیث ینخفض اإلنتاج النباتي بحدود التصحر المعتدل

: یتمثل بحدوث تلف أو تدمیر طفیف جدا في الغطاء النباتي والتربة أو الیكون التصحر الطفیف
.ھناك تدمیر أصال

النظم االیكولوجیة البریة وترمیمھا وتعزیز استخدمھا على نحو مستدام : حمایة الھدف الخامس عشر
وادارة الغابات على نحو مستدام ومكافحة التصحر ووقف تدھور االراضي وعكس مساره ووقف فقدان 

التنوع البیولوجي .

ةالداخلییاه العذبھ لوجیھ البریھ النظم االیكولوجیة للمحفظ وترمیم النظم االیكوةكفال1-15الغایة 
لھ استخدامھا على نحو وال سیما الغابات واالراضي الرطبھ و الجبال و االراضي الجافھ وكفاوخدماتھا 
.2020بحلول عام ةوذلك وفقا لالجراءات المنصوص علیھا في االتفاقیات الدولیالمستدام 
:مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة الیابسة.1-1-15المؤشر 
التعریف:

.ةالیابسةمساحھ الغابات كنسبة من مجموع  مساح
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المفاھیم :
"ةالیابسةمساحةمن اجل توفیر تعریف دقیق للمؤشر من الضروري تعریف مفھوم "الغابات" و"مجموع

ھكتار 0.5تتجاوز ةبانھا "ارض تمتد على مساحة، تعرف الغابةوالزراعةاالغذیةوفقاً لتعاریف منظم

او بھا اشجار قادره ةفي المئ10امتار وال اظن تتجاوز ةالى خمسھاباشجار یصل ارتفاعةو مزروع

تشمل الغابات االراضي التي في الغالب تستخدم استخداما زراعیاً وال الوعلى ھذا االرتفاع في الموقع 

اكثر تحدیدا :ىأو بمعنةاالراضي الحضری

االخرى . یجب ان ةوغیاب استخدامات االراضي السائدیتم  تحدید الغابات من خالل وجود االشجار-

امتار.5تكون االشجار قادره على بلوغ ارتفاع ال یقل عن 

في 10ھي تشمل مناطق مزروعة ألشجار صغیرة لم تبلغ بعد ولكن المتوقع ان تبلغ بغطاء ظل بنسبھ -

ق غیر المشجره مؤقتا من سبب قطع امتار او اكثر،  كما تشمل ایضا المناط5المائھ على االقل وارتفاع 

والتي من المتوقع ان یتم تجدیدھا في ةالغابات او الكوارث الطبیعیةادارةاالشجار كجزء من ممارس

غضون خمس سنوات.

ة، الغابات في المتنزھات الوطنیةالصغیرةطرق الغابات و اطفاء الحرائق وغیرھا من المناطق المفتوح-

و ةوالتاریخیةو العلمیةالبیئیةاالخرى مثل مناطق ذات االھمیة المناطق المحمیو ةالمحمیات الطبیعیو

.ةو الروحیةالثقافی
تتجاوز نصف ھكتار و عرض ةوممیزات وممرات االشجار بمساحةالحمایةمصدات الریاح واحزم-

مترا 20یتجاوز 

من المتوقع ان یبلغ  غطاء االشجارالتي مع تجدیدةالمتروكةیشمل ذلك ایضا تغییر االراضي الزراعی-

امتار.ةعلى االقل وارتفاع ال یقل عن خمسةبالمئ10ةظلھا نسب

ة المناطق المغروزه بأشجار المانغروف في مناطق المد والجزر،  بغض النظر عما اذا كان ھذه المنطق-

ام ال .ةمن الیابسةمصنفة كمساح

ار المیالد .مزارع اشجار المطاط و الفلین واشج-

المناطق التي تحتوي على الخیزران و اشجار النخیل بشرط ان تستوفي معاییر استخدام االرض -

واالرتفاع واغطاء الظل .

اعي ، مثل مزارع اشجار من نوع محدد في نظم  االنتاج الزرةوھي تستثني  االشجار الوحیدة الضخم-

عندما تزرع محاصیل تحت الغطاء ةالحرجیةزراعنخیل الزیت وبساتین الزیتون ونظم الالفاكھھ و

.ريالشج
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التي تغطیھا المیاه ةللبلد ناقص المساحةالیابسة مجموع المساحة السطحیةمساحةویساوي مجموع

.ةنھار البحیرات الرئیسیمثل اال، ةالداخلی
یتم التعبیر عن المؤشر كنسبھ مئویھ.

االحتساب:ةطریق
100×) 2015(ةالیابسة) مساحةالمرجعیةالغابات (السنةمساح

مصادر البیانات
. ویتم ذلك على فترات 1946منذ عام ةتقوم المنظمھ بجمع وتحلیل البیانات المتعلقھ بالمناطق الحرجی

سنوات 10و5تتراوح بین 

من قبل البلدان على شكل تقریر قطري یتبع نموذج والزراعةةاالغذیةیتم تقدیم جمیع البیانات الى منظم

ةاستخدامھا لتقدیر مساحةواالوصاف عن كیفیةوالمصادر المرجعیةواحدا، حیث یتضمن البیانات االصلی

.ةالغابات لمراحل زمنیة مختلف

ةھ الداخلیحفظ وترمیم النظم االیكو لوجیھ البریھ النظم االیكولوجیة للمیاه العذبةكفال1-15الغایة 
استخدامھا على نحو ةو الجبال و االراضي الجافھ وكفالةوخدماتھا ,  وال سیما الغابات واالراضي الرطب

.2020بحلول عام ةالمستدام ، وذلك وفقا لالجراءات المنصوص علیھا في االتفاقیات الدولی
المواقع الھامھ التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسھ و المیاه العذبھ والتي ة: نسب2-1-15المؤشر 

تشمل المناطق المحمیھ بحسب نوع النظام االیكولوجي.
التعریف:

المواقع الھامھ التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسھ و المیاه العذبھ والتي تشملھا المناطق ةان المؤشر نسب

لكل موقع مھمل للتنوع البیولوجي للیابسھ والمیاه ةالمئویةاي النسبةیظھر االتجاھات الزمنیةالمحمی

یتم تغطیتھ لبیولوجي في العالم) والعذبھ (اي تلك المواقع التي تساھم بشكل كبیر في استمرار التنوع ا

. ةمحددةبحسب مناطق محمی

المفاھیم :
ةمحددة)، ھي مناطق جغرافی2008(دادلي، ةالدولي لحفظ الطبیع، كما عرفھا االتحادةالمناطق المحمی

او رسائل فعالھ اخرى ، لتحقیق الحفظ ةومدارة ، من خالل وسائل قانونیةبوضوح معترف بھا مخصص
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التي تغطیھا المیاه ةللبلد ناقص المساحةالیابسة مجموع المساحة السطحیةمساحةویساوي مجموع

.ةنھار البحیرات الرئیسیمثل اال، ةالداخلی
یتم التعبیر عن المؤشر كنسبھ مئویھ.

االحتساب:ةطریق
100×) 2015(ةالیابسة) مساحةالمرجعیةالغابات (السنةمساح

مصادر البیانات
. ویتم ذلك على فترات 1946منذ عام ةتقوم المنظمھ بجمع وتحلیل البیانات المتعلقھ بالمناطق الحرجی

سنوات 10و5تتراوح بین 

من قبل البلدان على شكل تقریر قطري یتبع نموذج والزراعةةاالغذیةیتم تقدیم جمیع البیانات الى منظم

ةاستخدامھا لتقدیر مساحةواالوصاف عن كیفیةوالمصادر المرجعیةواحدا، حیث یتضمن البیانات االصلی

.ةالغابات لمراحل زمنیة مختلف

ةھ الداخلیحفظ وترمیم النظم االیكو لوجیھ البریھ النظم االیكولوجیة للمیاه العذبةكفال1-15الغایة 
استخدامھا على نحو ةو الجبال و االراضي الجافھ وكفالةوخدماتھا ,  وال سیما الغابات واالراضي الرطب

.2020بحلول عام ةالمستدام ، وذلك وفقا لالجراءات المنصوص علیھا في االتفاقیات الدولی
المواقع الھامھ التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسھ و المیاه العذبھ والتي ة: نسب2-1-15المؤشر 

تشمل المناطق المحمیھ بحسب نوع النظام االیكولوجي.
التعریف:

المواقع الھامھ التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسھ و المیاه العذبھ والتي تشملھا المناطق ةان المؤشر نسب

لكل موقع مھمل للتنوع البیولوجي للیابسھ والمیاه ةالمئویةاي النسبةیظھر االتجاھات الزمنیةالمحمی

یتم تغطیتھ لبیولوجي في العالم) والعذبھ (اي تلك المواقع التي تساھم بشكل كبیر في استمرار التنوع ا

. ةمحددةبحسب مناطق محمی

المفاھیم :
ةمحددة)، ھي مناطق جغرافی2008(دادلي، ةالدولي لحفظ الطبیع، كما عرفھا االتحادةالمناطق المحمی

او رسائل فعالھ اخرى ، لتحقیق الحفظ ةومدارة ، من خالل وسائل قانونیةبوضوح معترف بھا مخصص
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. بشكل خاص، تم ةالقیم الثقافیھا من خدمات النظام االیكولوجي ومع ما یرتبط بةالطویل االمد للطبیع

ضمن ھذا التعریف، و التي تشمل الحفظ الممتد ةالمحددةمن االھداف االداریةمتنوعةالقرار بمجموع

والترمیم واالستخدام المستدام :

بتشددةالمحمیة: المناطق الطبیعیlaالفئھ -

.ةالمناطق البری:  lbالفئة -
ة:الحدائق الوطنیةالفئھ الثانی-

ة:المعالم الطبیعیةالفئھ الثالث-

الموائد / الفصائلة:مناطق ادارةالفئھ الرابع-

ةالمحمیة/ المناظر البحریة: المناظر الطبیعیةالفئة الخامس-

ةمع االستخدام المستدام للموارد الطبیعیة:المناطق المحمیةالفئھ السادس-

توثیق التحدید،  وفقا على ةالرسمیةالمعنیةعندما توافق السلطةمحمیةالوضع" المحدد" یشیر الى منطق

(على سبیل المثال ، عن طریق مرسوم تنفیذي او مشابھ) العامةةاو الممارسةللتشریعات الوطنی

طریقة االحتساب:
ةللمناطق المحمیةمن الداخل المكاني بین المضلعات الرقمیةیتم احتساب ھذه المؤشر من البیانات المشتق

و المركز العالمي لرصد حفظ ة( االتحاد الدولي لحفظ الطبیعةالمحمیةللمنطقةمن قاعده البیانات العالمی

لمناطق التنوع البیولوجي البحري الرئیسیة ة) المضلعات الرقمیةللبیئةالتابع لبرنامج االمم المتحدةالطبیع

للطیور لمناطق التنوع البیولوجي الرئیسة ، بما في ذلك المناطق المھمةة البیانات العالمیة(من قاعد

االخرى  ةوالتنوع البیولوجي، و التحالف من اجل منع مطلق االنقراض، مناطق التنوع البیولوجي الرئیس

ةمعینةالمؤشر عند نقطةیتم احتساب قیم) . والتقییم المتكامل التنوع البیولوجيةادارمن خالل ة المتاح

ةالبیانات العالمیةفي قاعدةمسجلةحمیمةمن الزمن ، أستنادا الى بیانات الخاصة بسنة انشاء منطق

والمعترف بھا حالیا ةتنوع بیولوجي رئیسةلكل منطقة، على انھ متوسط النسبة المئویةللمناطق المحمی

.ةبأنھا من المناطق المحمی
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مصادر البیانات
ةعن تعیین صیانةو الوزارات االخرى المسؤولةمن قبل وزاره البیئةیتم تجمیع بیانات المناطق المحمی

رامسار واتفاقیة الیونسكو ةللمواقع المعینة بموجب اتفاقیةیتم جمع بیانات المناطق المحمیةالمناطق المحمی

تفاقیات ذات الصلھ .للتراث العالمي من خالل االمانات الدولي لال

,ووقف أزالة الغابات وترمیم الغابات المستخدمة لجمیع أنواع الغابات : تعزیز تنفیذ االدارة2-15الغایة 
المتدھورة وتحقیق زیادة كبیرة في نسبة التشجیر وأعادة غرس الغابات على الصعید العالمي ، بحلول 

.2020عام 
للغابات ةالمستدامة: التقدم المحرز في إرساء االدار1-2-15المؤشر 
التعریف:

. و 2-15باالضافة الى الغایة 1-15والغایة 15للغابات" ھو مفھوم اساسي الھدف ةدامالمستة"االدار

على النحو االتي:ةلالمم المتحدةالعامةقد تم تحدیده رسمیاً من قبل الجمعی

لجمیع انواع ةو البیئةو االجتماعیة[أ] مفھوم الدینامیكي ومتطور یھدف الى الحفاظ على القیم االقتصادی

ةالغابات وتعزیزھا،  یتكون المؤشر من خمس مؤشرات فرعیة لقیاس التقدم المحرز نحو جمیع أبعاد االدار

و ةالحرجیةتركز على توسیع المساحةللغابات ثالث مؤشرات فرعیةللغابات تغطي القیم البیئیةالمستدام

البیولوجي والموارد الطبیعیة والثقافیة المرتبطة وحمایة وصون التنوعةفي المناطق الحرجیةالحیویةالكتل

فر و. ویةالمستدامةاالدارةمن خالل خطةللغابات مع القیم البیئیةالقیم االجتماعیة و االقتصادیبھا. تتوافق

المؤشر الفرعي مزیدا من التأھیل إلدارة المناطق الحرجیة ، وذلك من خالل تقییم المناطق التي یتم التحقق 

بشكل مستقل للتوافق مع مجموعة من المعاییر الوطنیة او الدولیة .منھا

ھي:ةالمؤشرات الفرعی

في الغابات.ةمعدل التغییر الصافي لمساح-

في الغابات ةالسطحیةالحیویة مخزون الكتل-

.ةقانونیةبصورةالمنشأةداخل المناطق المحمیةالغابات الواقعةمساحةنسب-
الغاباتةالمدى الدارةطویلةالغابات في اطار خطةمساحةنسب-

الغابات تم التحقق منھا بشكل مستقل.ةبموجب نظام اصدار شھادات ادارةحرجیةمنطق-

.ةالخمسةالمعلومات لتقییم التقدم المتعلق بالمؤشرات الفرعیةیتم استخدام لوح        
ةمناطق التي تحقق فیھا التقدم نحو االھداف في التنمیللةواضحةالمعلومات رؤیةویتیح احتمال نھج لوح

ة .المستدام
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مصادر البیانات
ةعن تعیین صیانةو الوزارات االخرى المسؤولةمن قبل وزاره البیئةیتم تجمیع بیانات المناطق المحمی

رامسار واتفاقیة الیونسكو ةللمواقع المعینة بموجب اتفاقیةیتم جمع بیانات المناطق المحمیةالمناطق المحمی

تفاقیات ذات الصلھ .للتراث العالمي من خالل االمانات الدولي لال

,ووقف أزالة الغابات وترمیم الغابات المستخدمة لجمیع أنواع الغابات : تعزیز تنفیذ االدارة2-15الغایة 
المتدھورة وتحقیق زیادة كبیرة في نسبة التشجیر وأعادة غرس الغابات على الصعید العالمي ، بحلول 

.2020عام 
للغابات ةالمستدامة: التقدم المحرز في إرساء االدار1-2-15المؤشر 
التعریف:

. و 2-15باالضافة الى الغایة 1-15والغایة 15للغابات" ھو مفھوم اساسي الھدف ةدامالمستة"االدار

على النحو االتي:ةلالمم المتحدةالعامةقد تم تحدیده رسمیاً من قبل الجمعی

لجمیع انواع ةو البیئةو االجتماعیة[أ] مفھوم الدینامیكي ومتطور یھدف الى الحفاظ على القیم االقتصادی

ةالغابات وتعزیزھا،  یتكون المؤشر من خمس مؤشرات فرعیة لقیاس التقدم المحرز نحو جمیع أبعاد االدار

و ةالحرجیةتركز على توسیع المساحةللغابات ثالث مؤشرات فرعیةللغابات تغطي القیم البیئیةالمستدام

البیولوجي والموارد الطبیعیة والثقافیة المرتبطة وحمایة وصون التنوعةفي المناطق الحرجیةالحیویةالكتل

فر و. ویةالمستدامةاالدارةمن خالل خطةللغابات مع القیم البیئیةالقیم االجتماعیة و االقتصادیبھا. تتوافق

المؤشر الفرعي مزیدا من التأھیل إلدارة المناطق الحرجیة ، وذلك من خالل تقییم المناطق التي یتم التحقق 

بشكل مستقل للتوافق مع مجموعة من المعاییر الوطنیة او الدولیة .منھا

ھي:ةالمؤشرات الفرعی

في الغابات.ةمعدل التغییر الصافي لمساح-

في الغابات ةالسطحیةالحیویة مخزون الكتل-

.ةقانونیةبصورةالمنشأةداخل المناطق المحمیةالغابات الواقعةمساحةنسب-
الغاباتةالمدى الدارةطویلةالغابات في اطار خطةمساحةنسب-

الغابات تم التحقق منھا بشكل مستقل.ةبموجب نظام اصدار شھادات ادارةحرجیةمنطق-

.ةالخمسةالمعلومات لتقییم التقدم المتعلق بالمؤشرات الفرعیةیتم استخدام لوح        
ةمناطق التي تحقق فیھا التقدم نحو االھداف في التنمیللةواضحةالمعلومات رؤیةویتیح احتمال نھج لوح

ة .المستدام
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المفاھیم
نفس التعاریف اعاله

:ساب تحاالةطریق
مستوى القطري لمعدل تغییر التقدیرات على ةتضع المنظمحیثالمبلغ عنھا ،ةاستنادا الى البیانات القطری

داخل المناطق ةالحرجیةالمساحة،وكذلك نسبةالمركبةالفائدةباستخدام صیغةالحرجیةصافي المساح

ضمن إطار خطة اداریة.ةالمحمی

مصادر البیانات:
یتم جمع البیانات المؤشرات الفرعیة بشكل دوري (حتى االن كل خمس سنوات) من قبل برنامج تقییم 

ةوالزراعةاالغذیةم. یتم تقدیم جمیع البیانات الى منظةوالزراعةاالغذیةالعالمي لمنظمةالموارد الحرجی

المصادر د. حیث یتضمن البیانات االصلیة ومن قبل البلدان على شكل تقریر قطري یتبع نموذج موح

مختلفة.ةلمراحل زمنیةالحرجیةاستخدامھا من اجل  التقدیر المساحةووصفاً لكیفیةالمرجعی

الجبلیة ،بما في ذلك تنوعھا البیولوجي، من اجل تعزیز ةحفظ النظم االیكولوجیة: كفال4-15الغایة 
.2030قدرتھا على توفیر المنافع التي ال غنى عنھا لتحقیق التنمیة المستدامة، بحلول عام 

: التغطیة محسوبة بالمناطق المحمیة من المواقع المھمة  للتنوع البیولوجي الجبلي.1-4-15المؤشر 
التعریف :

ة المئویةاي ان النسبةیظھر االتجاھات الزمنیةالبحریةبالبیئةالمتعلقةالمناطق المحمیةان المؤشر تغطی

لكل موقع مھم للتنوع البیولوجي البحري( اي تلك المواقع التي تساھم بشكل كبیر في استمرار التنوع 

.ةبحسب مناطق محمیة محددھالبیولوجي في العالم) ویتم تغطیت
المفاھیم :
ة محددة)، ھي مناطق جغرافی2008(دادلي، ة،  كما عرفھا االتحاد الدولي لحفظ الطبیعةمحمیالمناطق ال

اخرى ، لتحقیق الحفظ ةاو رسائل فعالةومدارة ، من خالل وسائل قانونیةبوضوح معترف بھا مخصص

. بشكل خاص، تم ةالقیم الثقافیھا من خدمات النظام االیكولوجي ومع ما یرتبط بةالطویل االمد للطبیع

ضمن ھذا التعریف، و التي تشمل الحفظ الممتد ةالمحددةمن االھداف االداریةمتنوعةالقرار بمجموع

والترمیم واالستخدام المستدام :

بتشددةالمحمیة: المناطق الطبیعیlaةالفئ-

.ةالمناطق البری:  lbالفئة -
ةالثانیھ :الحدائق الوطنیةالفئ-
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ة:المعالم الطبیعیةلثالثاةالفئ-

الموائد / الفصائلة:مناطق ادارةالرابعةالفئ-

ةالمحمیة/ المناظر البحریة: المناظر الطبیعیةالفئة الخامس-

ةمع االستخدام المستدام للموارد الطبیعیة:المناطق المحمیةالسادسةالفئ-

على توثیق التحدید،  وفقا ةالرسمیةالمعنیةعندما توافق السلطةمحمیةالوضع" المحدد" یشیر الى منطق

(على سبیل المثال ، عن طریق مرسوم تنفیذي او مشابھ) .  العامةةاو الممارسةللتشریعات الوطنی

طریقة االحتساب:
ةق المحمیللمناطةیتم احتساب ھذه المؤشر من البیانات المشتقھ من الداخل المكاني بین المضلعات الرقمی

المركز العالمي لرصد حفظ وة( االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة المحمیةللمنطقةالبیانات العالمیةمن قاعد

لمناطق التنوع البیولوجي البحري الرئیسیة ة) المضلعات الرقمیةللبیئةالتابع لبرنامج االمم المتحدةالطبیع

لمناطق التنوع البیولوجي الرئیسة ، بما في ذلك المناطق المھمة للطیور ةالبیانات العالمیة(من قاعد

االخرى ةوالتنوع البیولوجي، و التحالف من اجل منع مطلق االنقراض، مناطق التنوع البیولوجي الرئیس

ةعینمةالمؤشر عند نقطة) . و یتم احتساب قیمالتقییم المتكامل التنوع البیولوجي ةخالل ادارمن ةالمتاح

للمناطق ةالبیانات العالمیةفي قاعدةمسجلةمحمیةمن الزمن، أستنادا الى بیانات الخاصة بسنة انشاء منطق

والمعترف بھا حالیا بأنھا من ةتنوع بیولوجي رئیسةلكل منطقة، على انھ متوسط النسبة المئویةالمحمی

.ةالمناطق المحمی

مصادر البیانات
ةعن تعیین صیانةو الوزارات االخرى المسؤولةالبیئةمن قبل وزارةالمناطق المحمییتم تجمیع بیانات 

رامسار واتفاقیة الیونسكو ةللمواقع المعینة بموجب اتفاقیةیتم جمع بیانات المناطق المحمیةالمناطق المحمی

تفاقیات ذات الصلھ .للتراث العالمي من خالل االمانات الدولي لال

الجبلیة ،بما في ذلك تنوعھا البیولوجي، من اجل تعزیز ةحفظ النظم االیكولوجیةكفال:4-15الغایة 
.2030قدرتھا على توفیر المنافع التي ال غنى عنھا لتحقیق التنمیة المستدامة، بحلول عام 

: مؤشر الغطاء االخضر الجبلي.2-4-15المؤشر 
التعریف:

اي –ةالتغیرات في الغطاء النباتي االخضر في المناطق الجبلییھدف مؤشر الغطاء االخضر الى قیاس 

وذلك من اجل رصد التقدم -جمات و االشجار والمراعي و أراضي المحاصیل و ما الى ذلك الغابات و اال
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ة:المعالم الطبیعیةلثالثاةالفئ-

الموائد / الفصائلة:مناطق ادارةالرابعةالفئ-

ةالمحمیة/ المناظر البحریة: المناظر الطبیعیةالفئة الخامس-

ةمع االستخدام المستدام للموارد الطبیعیة:المناطق المحمیةالسادسةالفئ-

على توثیق التحدید،  وفقا ةالرسمیةالمعنیةعندما توافق السلطةمحمیةالوضع" المحدد" یشیر الى منطق

(على سبیل المثال ، عن طریق مرسوم تنفیذي او مشابھ) .  العامةةاو الممارسةللتشریعات الوطنی

طریقة االحتساب:
ةق المحمیللمناطةیتم احتساب ھذه المؤشر من البیانات المشتقھ من الداخل المكاني بین المضلعات الرقمی

المركز العالمي لرصد حفظ وة( االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة المحمیةللمنطقةالبیانات العالمیةمن قاعد

لمناطق التنوع البیولوجي البحري الرئیسیة ة) المضلعات الرقمیةللبیئةالتابع لبرنامج االمم المتحدةالطبیع

لمناطق التنوع البیولوجي الرئیسة ، بما في ذلك المناطق المھمة للطیور ةالبیانات العالمیة(من قاعد

االخرى ةوالتنوع البیولوجي، و التحالف من اجل منع مطلق االنقراض، مناطق التنوع البیولوجي الرئیس

ةعینمةالمؤشر عند نقطة) . و یتم احتساب قیمالتقییم المتكامل التنوع البیولوجي ةخالل ادارمن ةالمتاح

للمناطق ةالبیانات العالمیةفي قاعدةمسجلةمحمیةمن الزمن، أستنادا الى بیانات الخاصة بسنة انشاء منطق

والمعترف بھا حالیا بأنھا من ةتنوع بیولوجي رئیسةلكل منطقة، على انھ متوسط النسبة المئویةالمحمی

.ةالمناطق المحمی

مصادر البیانات
ةعن تعیین صیانةو الوزارات االخرى المسؤولةالبیئةمن قبل وزارةالمناطق المحمییتم تجمیع بیانات 

رامسار واتفاقیة الیونسكو ةللمواقع المعینة بموجب اتفاقیةیتم جمع بیانات المناطق المحمیةالمناطق المحمی

تفاقیات ذات الصلھ .للتراث العالمي من خالل االمانات الدولي لال

الجبلیة ،بما في ذلك تنوعھا البیولوجي، من اجل تعزیز ةحفظ النظم االیكولوجیةكفال:4-15الغایة 
.2030قدرتھا على توفیر المنافع التي ال غنى عنھا لتحقیق التنمیة المستدامة، بحلول عام 

: مؤشر الغطاء االخضر الجبلي.2-4-15المؤشر 
التعریف:

اي –ةالتغیرات في الغطاء النباتي االخضر في المناطق الجبلییھدف مؤشر الغطاء االخضر الى قیاس 

وذلك من اجل رصد التقدم -جمات و االشجار والمراعي و أراضي المحاصیل و ما الى ذلك الغابات و اال
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من شأن ھذا المؤشر ان یقدم المعلومات عن التغیرات التي تطرا على بالجبال .ةفي اجراز الغابات الخاص

.اتيالغطاء النب

المفاھیم:
ةللبیئةالتابع لبرنامج االمم المتحدةیتم تعریف الجبال وفقا لتصنیف المركز العالمي لرصد حفظ الطبیع

الذي یحددھا وفق لالرتفاع والمنحدر ونطاق االرتفاع المحلي كما ھو موضح من قبل كابوس واخرین عام 

2000:
متر.4500: االرتفاع>1الفئة 

متر.4500-3500االرتفاع : 2الفئة 

متر.3500-2500: االرتفاع 3الفئة 

متر.2500-1500: االرتفاع 4الفئة

أو مدى االرتفاع المحلي (مدى االرتفاع المحلي 5متر واالنحدار > 1500-1000: االرتفاع 5الفئة 

م.300كلم )>7نصف قطر 

م.300القطر كلم)>م ومدى االرتفاع المحلي (نصف 1000-300: االرتفاع 6الفئة 

االحتساب :ةطریق
العالمیة ةالفاو والخریطةمن اداة في منظمةعن تجاور بیانات الغطاء االرضي المستخرجینتج ھذا المؤشر

استنادا الى التصنیف الجبلي للمركز العالمي 2015للجبال التي أنتجتھا منظمة االغذیة والزراعة في عام 

التابع لبرنامج االمم المتحدة للبیئة ةلرصد حفظ الطبیع

بما في ذلك:

دعم مخزونات الغابات الوطنیة متعددة المراحل.-

تقییم استخدام االراضي وتغییر استخدام االراضي والحراجة-

الحضریةمراقبھ االراضي الزراعیة  والمناطق -

ةالتحقق من خرائط الموجود-

ریحة من الناحیة المكانیةالصةواالقتصادیةجمع البیانات االجتماعی-

الغابات وإعادة التشجیر والتصحرةقیاس كمیھ ازال-

170

مصادر البیانات:
(الفاو).مصدر البیانات ھي أداة التابعة لمنظمة االغذیة والزراعة

فقدان التنوع : اتخاذ أجراءات عاجلة وھامة للحد من تدھور الموائل الطبیعیھ, ووقف 5-15الغایة 
بحمایة االنواع المھددة ومنع انقراضھا2020بحلول عام البیولوجي والقیام 

: مؤشر القائمة الحمراء.1-5-15المؤشر 
التعریف:

االنواع . وھو مبني على ةالحمراء التغیر في خطر االنقراض الكلي عبر مجموعةیقیس مؤشر القائم

الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ ةمن فئات خطر االنقراض في القائمةتغییر حقیقیة في عدد االنواع في كل فئ

) یعبر عنھا كتغیرات في مؤشر 2015لعام ة(االتحاد الدولي لحفظ الطبیعلالنواع المحددةةالطبیع

یتراوح من الصفر الى الواحد.

المفاھیم :
في ةلالنواع المھددةالحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعةفي القائمةھي تلك المدرجةاالنواع المھدد

او ةبشدة باالنقراض (اي االنواع التي تواجھ خطر مرتفعةاو المعرضة للخطر او المھددةالفئات الضعیف

لمتوسط ) إن التغییرات مع مرور للغایھ لالنقراض في الحیاة البریة في االجل اةمرتفع جدا او مرتفع

و تغییر ةالى حد كبیر بالتحسینات في المعرفةباالنقراض ھي مدفوعةاالنواع المھددةالوقت في نسب

ةالبسیطةمن النسبةبمزید من االفادھذه التغییرات إلعطاء مؤشر یتسم ویستبعد المؤشر ،التصنیف

االنواع مع مرور الوقت،ةومن ثم یقیس التغییر في خطر االنقراض الكلي عبر مجموعةلالنواع المھدد

. ةاو التدھور في حالة االنواع الفردیةللتحسینات الحقیقیةنتیج
االحتساب:ةطریق

من فئات ةمن خالل ضرب عدد االنواع في كل فئةمعینةیحسب مؤشر القائمة الحمراء في فتره زمنی

"منقرض" و "منقرضھ في البریھ") وجمع 5" مھدد باالنقراض" الى 1حمراء بوزن (یتراوح من الةالقائم

ھو العدد االجمالي لالنواع مضروبا بالوزن المخصص للفئة تھدید وةھذه القیم. ثم یقسم ذلك بأقصى درج

مؤشر القائمة الحمراء.ةالعطاء قیم1من ةالنھائیة" ، یتم طرح القیمة"المنقرض

مؤشر على النحو التالي:الیعبر حسابیا عن ھذا 

العدد ×[( وزن الفئة (الفتره ،االنواع )/ وزن االنواع المنقرضھ -1الحمراء = ةمجموع مؤشر القائم

االجمالي لالنواع التي قیمت)]

، 4بشدة االنقراض =ةحیث الوزن المخصص للفئة المھدد
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مصادر البیانات:
(الفاو).مصدر البیانات ھي أداة التابعة لمنظمة االغذیة والزراعة

فقدان التنوع : اتخاذ أجراءات عاجلة وھامة للحد من تدھور الموائل الطبیعیھ, ووقف 5-15الغایة 
بحمایة االنواع المھددة ومنع انقراضھا2020بحلول عام البیولوجي والقیام 

: مؤشر القائمة الحمراء.1-5-15المؤشر 
التعریف:

االنواع . وھو مبني على ةالحمراء التغیر في خطر االنقراض الكلي عبر مجموعةیقیس مؤشر القائم

الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ ةمن فئات خطر االنقراض في القائمةتغییر حقیقیة في عدد االنواع في كل فئ

) یعبر عنھا كتغیرات في مؤشر 2015لعام ة(االتحاد الدولي لحفظ الطبیعلالنواع المحددةةالطبیع

یتراوح من الصفر الى الواحد.

المفاھیم :
في ةلالنواع المھددةالحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعةفي القائمةھي تلك المدرجةاالنواع المھدد

او ةبشدة باالنقراض (اي االنواع التي تواجھ خطر مرتفعةاو المعرضة للخطر او المھددةالفئات الضعیف

لمتوسط ) إن التغییرات مع مرور للغایھ لالنقراض في الحیاة البریة في االجل اةمرتفع جدا او مرتفع

و تغییر ةالى حد كبیر بالتحسینات في المعرفةباالنقراض ھي مدفوعةاالنواع المھددةالوقت في نسب

ةالبسیطةمن النسبةبمزید من االفادھذه التغییرات إلعطاء مؤشر یتسم ویستبعد المؤشر ،التصنیف

االنواع مع مرور الوقت،ةومن ثم یقیس التغییر في خطر االنقراض الكلي عبر مجموعةلالنواع المھدد

. ةاو التدھور في حالة االنواع الفردیةللتحسینات الحقیقیةنتیج
االحتساب:ةطریق

من فئات ةمن خالل ضرب عدد االنواع في كل فئةمعینةیحسب مؤشر القائمة الحمراء في فتره زمنی

"منقرض" و "منقرضھ في البریھ") وجمع 5" مھدد باالنقراض" الى 1حمراء بوزن (یتراوح من الةالقائم

ھو العدد االجمالي لالنواع مضروبا بالوزن المخصص للفئة تھدید وةھذه القیم. ثم یقسم ذلك بأقصى درج

مؤشر القائمة الحمراء.ةالعطاء قیم1من ةالنھائیة" ، یتم طرح القیمة"المنقرض

مؤشر على النحو التالي:الیعبر حسابیا عن ھذا 

العدد ×[( وزن الفئة (الفتره ،االنواع )/ وزن االنواع المنقرضھ -1الحمراء = ةمجموع مؤشر القائم

االجمالي لالنواع التي قیمت)]

، 4بشدة االنقراض =ةحیث الوزن المخصص للفئة المھدد
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.0، اھتمام اقل =1، المھددة باالنقراض قریبا =2=، المعرضة للخطر3المھددة باالنقراض =
أو منقرضة في البریة ةالتي قد تكون منقرض  5بشدة  باالنقراض بوزن ةیتم تصنیف االنواع المھدد

یستثني من العدد االجمال لالنواع التي قیمت ، االنواع التي تم  تقییمھا على انھا نقص في البیانات في 

یة ، وتلك التي تعتبر منقرضة في السنة التي تم فیھا تقییم مجموعة االنواع الول مرة.الحالةالفترة الزمنی

مایلي :ةتتطلب الصیغ

.ةفي جمیع الفترات الزمنیةاالنواع المدرجةبالضبط نفس مجموع-
الة حفي فئة القائمة الحمراء ھي تلك الناتجة عن تحسن حقیقي أو تدھور في الةوالتغیرات الوحید-

او المراجعات التصنیفیة).ةعن تحسین المعرفة(بمعنى، استثناء التغییرات الناتج

واستبعاد أنواع نقص البیانات.-

مصادر البیانات:
ةوالمؤسسةوالمنظمات غیر الحكومیةالحكومیةللمنتج للبیانات ذات الصلةتشمل الوكاالت الوطنی

، ةم جمع البیانات من المصادر المنشورة و غیر المنشور. یتةمشتركة او منفصلةبصورةالعامةاالكادیمی

من خالل المراسالت و حلقات العمل والمحافل االلكترونیة ةوخبراء االنواع والعلماء وأنصار حفظ الطبیع

عن استخدام الموارد الجینیة،  وتعزیز ة: تعزیز التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناشئ6-15الغایة 
للوصول الى تلك الموارد ، على النحو المتفق علیھ دولیا. ةالسبل المناسب

تقاسم المنافع على ةوسیاساتھا لكفالةواداریةتشریعی: عدد البلدان التي اعتمدت أطراً 1-6-15المؤشر 
نحو عادل ومنصف.

التعریف:
بالسیاسات لضمان ةوخاصةواداریةالبلدان التي اعتمدت أطراً تشریعییتم تعریف المؤشر على انھ عدد

والتقاسم ةالتقاسم العادل والمنصف للمنافع،منذ اعتماد بروتوكول ناغویا بشان الحصول على الموارد الجینی
.2010عن استخدامھا في اتفاقیة التنوع البیولوجي ةالعادل والمنصف للمنافع الناشئ

بھا ، فضال عن المنافع الناشئة  عن ةالمرتبطةو المعارف التقلیدیةل الموارد الجینیویغطي البرتوكو
في اتخاذ تدابیر تتعلق بالنفاذ وتقاسم ةلالطراف المتعاقدةاستخدامھا من خالل تحدید االلتزامات االساسی

لمقدمي ومستخدمي الموارد ةویوفر البروتوكول قدرا اكبر من الیقین القانوني والشفافیالمنافع واالمتثال.
بھا.  ةالمرتبطةوالمعارف التقلیدیةالجینی

172

احتساب :ةطریق
بما یلي:ةالتنوع البیولوجي المتعلقةملخص المعلومات التي أتاحھا كل طرف الى اتفاقی

ة بالحصول على المنافع وتقاسمھا المتاحةبالسیاسات المتعلقةاو الخاصةأواالداریةالتدابیر التشریعی

) y/nلوحدة تبادل معلومات الحصول على المنافع وتقاسمھا (
مصادر البیانات :

یعتمد توافر البیانات على البلدان التي تقدم المعلومات المتعلقة بالتدابیر التشریعیة واالداریة او الخاصة 

تبادل المعلومات بشأن الحصول على المنافع وتقاسمھا.بالسیاسات المتاحة لوحدة

من النباتات ة: أتخاذ اجراءات عاجل لوقف الصید غیر المشروع لالنواع المحمی7-15الغایة 
غیر المشروع ، على مستوى العرض ةوالحیوانات واالتجار بھا، والتصدي لمنتجات االحیاء البری

والطلب على السواء. 
المتجر بھا، التي جر صیدھا او االتجار بھا على نحو غیر ةاالحیاء البریةنسب:1-7-15المؤشر 
مشروع.

التعریف :
غیر قانوني.البریةالحیاةكل أتجار في حصةتعتبر 

المفاھیم :
"كل اتجار في الحیاة البریة " ھو مجموع قیم التجارة القانونیة وغیر القانونیة

قیمة جمیع الشحنات التي تمت وفقا التفاقیھ االتجار الدولي بانواع "التجارة القانونیة" ھي مجموع 

باالنقراض باستخدام تصاریح وشھادات صالحة.ةالمھددةالحیوانات والنباتات البری

في قائمة اتفاقیة االتجار الدولي بانواع ةجمیع العینات الواردة"االتجار غیر المشروع" ھو مجموع قیم

باالنقراض /المدرجة.ةالمھددالبریةالحیوانات والنباتات 

االحتساب:ةطریق
للواردات القانونیة لوحدات ةتستمد قیمة وحدة المنتجات من االنواع من المتوسط المرجح لالسعار المعلن

لرصد االنفاذ والمعلومات عن نظام المتحدةةعلى النحو المستمد من نظام الوالیةمنتجات االنواع المتماثل

.البریةالحیاةاالسماك و
) ةغیر مشروعةالتجارة+ قیمةالقانونیةالتجارةاالتجار غیر المشروع/(قیمةالمؤشر ھو قیم
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احتساب :ةطریق
بما یلي:ةالتنوع البیولوجي المتعلقةملخص المعلومات التي أتاحھا كل طرف الى اتفاقی

ة بالحصول على المنافع وتقاسمھا المتاحةبالسیاسات المتعلقةاو الخاصةأواالداریةالتدابیر التشریعی

) y/nلوحدة تبادل معلومات الحصول على المنافع وتقاسمھا (
مصادر البیانات :

یعتمد توافر البیانات على البلدان التي تقدم المعلومات المتعلقة بالتدابیر التشریعیة واالداریة او الخاصة 

تبادل المعلومات بشأن الحصول على المنافع وتقاسمھا.بالسیاسات المتاحة لوحدة

من النباتات ة: أتخاذ اجراءات عاجل لوقف الصید غیر المشروع لالنواع المحمی7-15الغایة 
غیر المشروع ، على مستوى العرض ةوالحیوانات واالتجار بھا، والتصدي لمنتجات االحیاء البری

والطلب على السواء. 
المتجر بھا، التي جر صیدھا او االتجار بھا على نحو غیر ةاالحیاء البریةنسب:1-7-15المؤشر 
مشروع.

التعریف :
غیر قانوني.البریةالحیاةكل أتجار في حصةتعتبر 

المفاھیم :
"كل اتجار في الحیاة البریة " ھو مجموع قیم التجارة القانونیة وغیر القانونیة

قیمة جمیع الشحنات التي تمت وفقا التفاقیھ االتجار الدولي بانواع "التجارة القانونیة" ھي مجموع 

باالنقراض باستخدام تصاریح وشھادات صالحة.ةالمھددةالحیوانات والنباتات البری

في قائمة اتفاقیة االتجار الدولي بانواع ةجمیع العینات الواردة"االتجار غیر المشروع" ھو مجموع قیم

باالنقراض /المدرجة.ةالمھددالبریةالحیوانات والنباتات 

االحتساب:ةطریق
للواردات القانونیة لوحدات ةتستمد قیمة وحدة المنتجات من االنواع من المتوسط المرجح لالسعار المعلن

لرصد االنفاذ والمعلومات عن نظام المتحدةةعلى النحو المستمد من نظام الوالیةمنتجات االنواع المتماثل

.البریةالحیاةاالسماك و
) ةغیر مشروعةالتجارة+ قیمةالقانونیةالتجارةاالتجار غیر المشروع/(قیمةالمؤشر ھو قیم
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مصادر البیانات 
لالتجار الدولي في ةالقانونیة سنویا من قبل االطراف في االتفاقیة الدولیةیتم االبالغ عن بیانات التجار

التي یدیرھا ةبیانات التجارةفي قاعدوالمخزنةلالنقراض المعروضةالبریةانواع الحیوانات والنباتات 

المركز العالمي لرصد الحفظ في كامبردج.

بیانات ةمن عدد من المصادر وجمعت في قاعدةالمكتشفةغیر المشروعةوقد جمعت البیانات التجاری

والجریمة.المعني بالمخدرات المتحدةمكتب االمم 

أتخاذ تدابیر لمنع إدخال االنواع الغریبة الغازیة الى النظم االیكولوجیة لالراضي والمیاه : 8-15الغایة 
.2020وتقلیل أثر ذلك الى حد كبیر ، ومراقبة االنواع ذات االولویة او القضاء علیھا، بحلول 

نع البلدان التي تعتمد تشریعات وطنیة ذات صلة ، وتخصص موارد كافیة لمة: نسب1-8-15المؤشر 
إدخال االنواع الغریبة الغازیة الى النظم االیكولوجیة او مراقبتھا.

التعریف:
لمنع االنواع ة، وتخصص موارد كافیةذات صلةالبلدان التي تعتمد تشریعات وطنیةیقیس مؤشر نسب

.والتحكم بھاةالغازیةاع الغریبیمنع االنوةذات صلةاو التحكم بھا، اعتماد تشریعات وطنیةالغازیةالغریب

المفاھیم:
الطبیعي او ھخارج ماضی-اما عن قصد او غیر قصد-ھي االنواع التي یدخلھا البشرةاالنواع الغریب

%  من 20% 5، ویقدر ان ما بین ةلھا اثار سلبیةالحالي.  ومع ذلك ، لیس كل االنواع الغریبھتوزیع

" وبالتالي فان ةالغازیةھذه االنواع تسمى " االنواع الغریبةالغازیة تصبح مشكلةجمیع االنواع الغریب

ھي االنواع التي یتم وضعھا خارج ماضیھا الطبیعي او توزیعھا الحالي،  االمر ةالغازیةاالنواع الغریب

الذي یؤدي دخولھ/او انتشارھا الى تھدید التنوع البیولوجي 

االحتساب:ةطریق
ةبالتحكم في االنواع الغریبةذات صلةخالل تحدید اي تشریعات وطنیتم انتاج بیانات ھذا المؤشر من

ةمن خالل وزارات البیئة التربیةالغازیةباالنواع الغریبةیتم تنفیذ التشریعات المتعلق.لكل بلد ةالغازی

من الوزارات والوكاالت االخرى.ةمتنوعةومجموعةالوطنی

174

مصادر البیانات:
الجنسیات متصلة بالبیئة لتحدید االتجاھات في تبني السیاسة المتعلقة ةالتوافقیات متعدداستخدمت عشر 

الغازیة وإدارتھا باالنواع الغربیة الغازیة .سجلت تشریعات وطنیة تتعلق بالوقایة من االنواع الغربیة

ي تم تحلیلھا لحساب ومكافحتھا بما في ذلك سنة التشریع (الوقایة واالدارة وما الى ذلك) والبیانات الت

المؤشر.

بغرض حفظ التنوع ةكبیرةمن جمیع المصادر زیادتھا زیادةأ : حشد الموارد المالی-15الغایة 
واستخدامھا استخدام مستدام.ةالبیولوجي و النظم االیكولوجی

الموجھة لحفظ التنوع البیولوجي و النظم ةالرسمیة والنفقات العامة: المساعدة االنمائی1-أ-15المؤشر 
االیكولوجیة واستخدامھا استخداماً مستداماً.

التعریف :
الموجھ لحفظ التنوع البیولوجي والنظم الرسمیة واالنفاق العام ةاالنمائیةیتم تعریف مؤشر المساعد

ةلمجمل  المساعدات االنمائیةجمالیاالیكولوجیة واستخدامھا على نحو مستدام على أنھ المدفوعات اال

للتنوع البیولوجي.ةمن كافھ الجھات المانحةالرسمی

المفاھیم :
بانھا "تلك التدفقات ةالرسمیةاالنمائیةالمساعدةالمساعدة االنمائیة: تحدد لجنةالرسمیةاالنمائیةالمساعد

ةالرسمیةمن المساعدة االنمائیةبالجھات المستفیدةالخاصةاللجنةعلى قائمةالى البلدان واالقالیم الموجود

، بما في ذلك حكومات الوالیات ة) التي توفرھا الوكاالت الرسمی1(االطرافةوالى المؤسسات المتعدد

االقتصادیة ة)كما تتم أدارة كل معاملة مع تعزیز التنمی2(ة،، او وكاالتھا التنفیذیةالحكومات المحلیةالمتحد

بشروط میسرة مع عنصر منحة ال یقل  عن ةكھدف رئیس لھا، وتكون ھذه المساعدةلدان النامیورفاھیة الب

%)10بمعدل خصم قدره ة% (محسوب25
ساب :تحاالةطریق

التي تشكل بالنسبة لھا ةللبلدان النامیةمن جمیع الجھات المانحةتدفقات المساعدة االنمائیة الرسمیةمجموع

یمكن تفصیل ھذا المؤشر بحسب الجھات المانحة او البلد المتلقي او التنوع البیولوجي ھدفا رئیسا او ھاما.

نوع التمویل او نوع المعونة ..الخ 
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مصادر البیانات:
الجنسیات متصلة بالبیئة لتحدید االتجاھات في تبني السیاسة المتعلقة ةالتوافقیات متعدداستخدمت عشر 

الغازیة وإدارتھا باالنواع الغربیة الغازیة .سجلت تشریعات وطنیة تتعلق بالوقایة من االنواع الغربیة

ي تم تحلیلھا لحساب ومكافحتھا بما في ذلك سنة التشریع (الوقایة واالدارة وما الى ذلك) والبیانات الت

المؤشر.

بغرض حفظ التنوع ةكبیرةمن جمیع المصادر زیادتھا زیادةأ : حشد الموارد المالی-15الغایة 
واستخدامھا استخدام مستدام.ةالبیولوجي و النظم االیكولوجی

الموجھة لحفظ التنوع البیولوجي و النظم ةالرسمیة والنفقات العامة: المساعدة االنمائی1-أ-15المؤشر 
االیكولوجیة واستخدامھا استخداماً مستداماً.

التعریف :
الموجھ لحفظ التنوع البیولوجي والنظم الرسمیة واالنفاق العام ةاالنمائیةیتم تعریف مؤشر المساعد

ةلمجمل  المساعدات االنمائیةجمالیاالیكولوجیة واستخدامھا على نحو مستدام على أنھ المدفوعات اال

للتنوع البیولوجي.ةمن كافھ الجھات المانحةالرسمی

المفاھیم :
بانھا "تلك التدفقات ةالرسمیةاالنمائیةالمساعدةالمساعدة االنمائیة: تحدد لجنةالرسمیةاالنمائیةالمساعد

ةالرسمیةمن المساعدة االنمائیةبالجھات المستفیدةالخاصةاللجنةعلى قائمةالى البلدان واالقالیم الموجود

، بما في ذلك حكومات الوالیات ة) التي توفرھا الوكاالت الرسمی1(االطرافةوالى المؤسسات المتعدد

االقتصادیة ة)كما تتم أدارة كل معاملة مع تعزیز التنمی2(ة،، او وكاالتھا التنفیذیةالحكومات المحلیةالمتحد

بشروط میسرة مع عنصر منحة ال یقل  عن ةكھدف رئیس لھا، وتكون ھذه المساعدةلدان النامیورفاھیة الب

%)10بمعدل خصم قدره ة% (محسوب25
ساب :تحاالةطریق

التي تشكل بالنسبة لھا ةللبلدان النامیةمن جمیع الجھات المانحةتدفقات المساعدة االنمائیة الرسمیةمجموع

یمكن تفصیل ھذا المؤشر بحسب الجھات المانحة او البلد المتلقي او التنوع البیولوجي ھدفا رئیسا او ھاما.

نوع التمویل او نوع المعونة ..الخ 
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مصادر البیانات:
االبالغ عن البیانات یتم یتم االبالغ عن البیانات من قبل الجھات المانحة وفقا لنفس المعاییر والمنھجیات.

او ة(وزارات الخارجیعلى اساس سنوي تقویمي من قبل المراسلین االحصائیین في اإلدارات الوطنیة

،الخ).ةالمالی

المستدامة ةمن جمیع المصادر و على جمیع المستویات بغیر تمویل االدارةب : موارد كبیر-15الغایة 
للغابات وتوفیر ما یكفي من الحوافز للبلدان النامیة لتعزیز تلك االدارة ، تحقیقا آلغرض منھا حفظ 

الغابات وإعادة التحریج.
الموجھة لحفظ التنوع البیولوجي و ةالرسمیة والنفقات العامة: المساعدة االنمائی1-ب-15المؤشر 

مستداماً.النظم االیكولوجیة واستخدامھا استخداماً 
التعریف :

الموجھ لحفظ التنوع البیولوجي والنظم الرسمیة واالنفاق العامةاالنمائیةیتم تعریف مؤشر المساعد

ةالمساعدات االنمائیلمجملةاالیكولوجیة واستخدامھا على نحو مستدام على أنھ المدفوعات الجمالی

للتنوع البیولوجي.ةمن كافھ الجھات المانحةالرسمی

المفاھیم :
بانھا "تلك التدفقات ةالرسمیةاالنمائیةالمساعدةالمساعدة االنمائیة: تحدد لجنةالرسمیةاالنمائیةالمساعد

ةالرسمیةمن المساعدة االنمائیةبالجھات المستفیدةالخاصةاللجنةعلى قائمةالى البلدان واالقالیم الموجود

، بما في ذلك حكومات الوالیات ةتي توفرھا الوكاالت الرسمی) ال1(االطرافةوالى المؤسسات المتعدد

االقتصادیة ة)كما تتم أدارة كل معاملة مع تعزیز التنمی2(ة،، او وكاالتھا التنفیذیةالحكومات المحلیةالمتحد

عن بشروط میسرة مع عنصر منحة ال یقلةكھدف رئیس لھا، وتكون ھذه المساعدةورفاھیة البلدان النامی

%)10بمعدل خصم قدره ة% (محسوب25

ساب :تحاالةطریق
التي تشكل بالنسبة لھا ةللبلدان النامیةمن جمیع الجھات المانحةتدفقات المساعدة االنمائیة الرسمیةمجموع

التنوع البیولوجي ھدفا رئیسا او ھاما.

176

مصادر البیانات:
یتم االبالغ عن البیانات من قبل الجھات المانحة وفقا لنفس المعاییر والمنھجیات .یتم االبالغ عن البیانات 

او ة(وزارات الخارجیعلى اساس سنوي تقویمي من قبل المراسلین االحصائیین في اإلدارات الوطنیة

،الخ).ةالمالی

ةالصید غیر المشروع لالنواع المحمیةالى مكافحةج : تعزیز دعم العالمي للجھود الرامی-15الغایة 
على السعي الى الحصول على فرص ةقدرات المجتمعات المحلیةواالتجار بھا ، وذلك بوسائل تشمل زیاد

.ةسبل كسب الرزق المستدام
صیدھا او االتجار بھا على نحو غیر المتجر بھا، التي جرىةاالحیاء البریة: نسب1-ج-15المؤشر 
.مشروع

التعریف :
كل اتجار في الحیاة البریة غیر قانونیة.ةتعتبر حص

المفاھیم :
"كل اتجار في الحیاة البریة " ھو مجموع قیم التجارة القانونیة وغیر القانونیة

الدولي بانواع الحیوانات االتجارة"التجارة القانونیة" ھي مجموع قیمة جمیع الشحنات التي تمت وفقا التفاقی

باالنقراض باستخدام تصاریح وشھادات صالحة.ة المھددةوالنباتات البری

في قائمة اتفاقیة االتجار الدولي بانواع ةجمیع العینات الواردة"االتجار غیر المشروع" ھو مجموع قیم

باالنقراض /المدرجة.ةالمھددالبریةالحیوانات والنباتات 

االحتساب:ةطریق
للواردات القانونیة لوحدات ةالمنتجات من االنواع  من المتوسط المرجح لالسعار المعلنتستمد قیمة وحدة 

لرصد االنفاذ و المعلومات عن نظام ةالمتحدةعلى النحو المستمد من نظام الوالیة منتجات االنواع المتماثل

.ةالبریةاالسماك و الحیا
البیانات ةفي قاعدةنتجات االنواع الموثقھي مجموع جمیع وحدات مةغیر المشروعةالتجارةان قیم

في العالم التي تضاعف اسعار وحدة منتجات االنواع على النحو المحدد اعاله.ةبالمصادرةالخاص

) ةغیر مشروعةالتجارة+ قیمةالقانونیةالتجارةاالتجار غیر المشروع/(قیمةالمؤشر ھو قیم
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مصادر البیانات:
یتم االبالغ عن البیانات من قبل الجھات المانحة وفقا لنفس المعاییر والمنھجیات .یتم االبالغ عن البیانات 

او ة(وزارات الخارجیعلى اساس سنوي تقویمي من قبل المراسلین االحصائیین في اإلدارات الوطنیة

،الخ).ةالمالی

ةالصید غیر المشروع لالنواع المحمیةالى مكافحةج : تعزیز دعم العالمي للجھود الرامی-15الغایة 
على السعي الى الحصول على فرص ةقدرات المجتمعات المحلیةواالتجار بھا ، وذلك بوسائل تشمل زیاد

.ةسبل كسب الرزق المستدام
صیدھا او االتجار بھا على نحو غیر المتجر بھا، التي جرىةاالحیاء البریة: نسب1-ج-15المؤشر 
.مشروع

التعریف :
كل اتجار في الحیاة البریة غیر قانونیة.ةتعتبر حص

المفاھیم :
"كل اتجار في الحیاة البریة " ھو مجموع قیم التجارة القانونیة وغیر القانونیة

الدولي بانواع الحیوانات االتجارة"التجارة القانونیة" ھي مجموع قیمة جمیع الشحنات التي تمت وفقا التفاقی

باالنقراض باستخدام تصاریح وشھادات صالحة.ة المھددةوالنباتات البری

في قائمة اتفاقیة االتجار الدولي بانواع ةجمیع العینات الواردة"االتجار غیر المشروع" ھو مجموع قیم

باالنقراض /المدرجة.ةالمھددالبریةالحیوانات والنباتات 

االحتساب:ةطریق
للواردات القانونیة لوحدات ةالمنتجات من االنواع  من المتوسط المرجح لالسعار المعلنتستمد قیمة وحدة 

لرصد االنفاذ و المعلومات عن نظام ةالمتحدةعلى النحو المستمد من نظام الوالیة منتجات االنواع المتماثل

.ةالبریةاالسماك و الحیا
البیانات ةفي قاعدةنتجات االنواع الموثقھي مجموع جمیع وحدات مةغیر المشروعةالتجارةان قیم

في العالم التي تضاعف اسعار وحدة منتجات االنواع على النحو المحدد اعاله.ةبالمصادرةالخاص

) ةغیر مشروعةالتجارة+ قیمةالقانونیةالتجارةاالتجار غیر المشروع/(قیمةالمؤشر ھو قیم
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مصادر البیانات :
لالتجار الدولي في ةالقانونیة سنویا من قبل االطراف في االتفاقیة الدولیةبیانات التجاریتم االبالغ عن 

التي یدیرھا ةبیانات التجارةفي قاعدةلالنقراض و المخزنةالمعروضةانواع الحیوانات والنباتات البری

المركز العالمي لرصد الحفظ في كامبردج.

لھدف الخامس عشرالمفاھیم الوطنیة ل

اإلنتاج النباتي :

یتضمن المحاصیل الحقلیة الرئیسة ( كالحنطة، الشعیر، الشلب، الذرة، البطاطا، زھرة عباد الشمس، 
، لجت والبرسیما،لماشا، العدس ، لوبیا ، القطن) والمحاصیل الثانویة والخضروات (كالباقالء

الطماطة ) وبساتین النخیل والفواكھ والبساتین المشتركة والغابات والمشاتل بأنواعھا كمشاتل األشجار 
.اباتوأشجار الزینة وأشجار الغ

اإلنتاج الحیواني :

یتضمن تربیة الحیوانات وإنتاج الحیوانات ومنتجاتھا وھي األغنام، األبقار، الماعز، الجاموس، ابل، 
.دواجن، مزارع اسماك، خالیا نحل، أخرىحقول 

التنوع البیولوجي :
ارضیة وبحریة وھو یمثل التباین بین الكائنات الحیة من جمیع المصادر ومن بینھا ایكولوجیة

وغیرھا من النظم االیكولوجیة المائیة والمنظومات االیكولوجیة التي تشكل ھي جزءا منھا ویشمل 
وتنوع النظام االیكولوجیة ویعني "النظام والتنوع فیما بین االنواع ، واع ،ذلك التنوع داخل االن

ائنات الدقیقة وبیئتھا غیر الحیة االیكولوجیا"منظومة دینامیكیة من مجموعات النباتات والحیوانات والك
التي تتفاعل فیما بینھا كوحدة وظیفیة .

 :أنشطة الغابات والحراجة

جمع الحطب ، القصب ، جمع الكمأة والفطر ، السماق ، الفستق یشمل ھذا النشاط قطع األخشاب ، 
والجوز من أشجار بریة ، حبة الخضرة ، الكعوب ... الخ .
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الوطنیة لمؤشرات الھدف الخامس عشرطرق اإلحتساب 

= من المساحة الكلیة ضنسبة مساحة األرض المغطاة بالغابات 
 مساحة االراضي  المغطاة بالغابات سنة ما ×

مجموع المساحة الكلیة لالرض

التنمیة لتشجیع على اقامة مجتمعات مسالمة الیھمش فیھا احد من أجل تحقیق : الھدف السادس عشر
المستدامة، واتاحة امكانیة وصول الجمیع الى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة 

للجمیع على جمیع المستویات

:الحد بقدر كبیر من جمیع اشكال العنف وملیتصل بھ من معدالت الوفیات في كل مكان 1-16الغایة 
نسمة ,بحسب العمر ونوع الجنس100000من : عدد ضحایا القتل العمد لكل 1-1-16المؤشر

التعریف:
یعرف المؤشر بأنھ اجمالي عدد ضحایا جرائم القتل مقسوماً على مجموع السكان ، ویعبر عنھ لكل 

نسمة.100000

یعرف القتل العمد بأنھ الموت غیر المشروع الذي یلحق بشخص ما بقصد التسبب بوفاتھ وباصابتھ اصابة 

 .بالغة 
المفاھیم

بتعریف جریمة القتل العمد على انھا الموت ICCSیقوم التصنیف الدولي للجریمة لألغراض االحصائیة 

یحتوي ھذا التعریف على ب بوفاتھ وباصابتھ أصابة بالغةغیر المشروع الذي یلحق بشخص ما بقصد التسب

ثالث عناصر تمیز قتل شخص ما على أنھ القتل العمد:

قتل شخص من قبل شخص اخر .1

نیة مرتكب الجریمة بقتل الضحیة او باصابتھا اصابة بالغة .2

عدم شرعیة القتل ,مما یعني ان القانون یعتبر المرتكب مسؤوالً عن الوفاة غیر الشرعیة.3

طریقة االحتساب 
اجمالي عدد ضحایا القتل العمد المسجلة في سنة معینة مقسوماً على  / مجموع السكان المقیمین في سنة 

100000 ×العام 
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الوطنیة لمؤشرات الھدف الخامس عشرطرق اإلحتساب 

= من المساحة الكلیة ضنسبة مساحة األرض المغطاة بالغابات 
 مساحة االراضي  المغطاة بالغابات سنة ما ×

مجموع المساحة الكلیة لالرض

التنمیة لتشجیع على اقامة مجتمعات مسالمة الیھمش فیھا احد من أجل تحقیق : الھدف السادس عشر
المستدامة، واتاحة امكانیة وصول الجمیع الى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة 

للجمیع على جمیع المستویات

:الحد بقدر كبیر من جمیع اشكال العنف وملیتصل بھ من معدالت الوفیات في كل مكان 1-16الغایة 
نسمة ,بحسب العمر ونوع الجنس100000من : عدد ضحایا القتل العمد لكل 1-1-16المؤشر

التعریف:
یعرف المؤشر بأنھ اجمالي عدد ضحایا جرائم القتل مقسوماً على مجموع السكان ، ویعبر عنھ لكل 

نسمة.100000

یعرف القتل العمد بأنھ الموت غیر المشروع الذي یلحق بشخص ما بقصد التسبب بوفاتھ وباصابتھ اصابة 

 .بالغة 
المفاھیم

بتعریف جریمة القتل العمد على انھا الموت ICCSیقوم التصنیف الدولي للجریمة لألغراض االحصائیة 

یحتوي ھذا التعریف على ب بوفاتھ وباصابتھ أصابة بالغةغیر المشروع الذي یلحق بشخص ما بقصد التسب

ثالث عناصر تمیز قتل شخص ما على أنھ القتل العمد:

قتل شخص من قبل شخص اخر .1

نیة مرتكب الجریمة بقتل الضحیة او باصابتھا اصابة بالغة .2

عدم شرعیة القتل ,مما یعني ان القانون یعتبر المرتكب مسؤوالً عن الوفاة غیر الشرعیة.3

طریقة االحتساب 
اجمالي عدد ضحایا القتل العمد المسجلة في سنة معینة مقسوماً على  / مجموع السكان المقیمین في سنة 

100000 ×العام 
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طریقة االحتساب:
حسابیة على النحو التالي:من خالل صَیغ  1.ألف.5تفعیل المؤشر 

المؤشر الفرعي (أ)

مجموع السكان الزراعیین الذین یملكون:
مستندا قانونیا باالرض الزراعیة او حق بیعھا او حق توریثھا

جنسالبحسب 100×
مجموع السكان الزراعیین 

المؤشر الفرعي (ب)

عدد النساء في مجال الزراعة الذین یملكون:
قانونیاً باألرض الزراعیة أو حق بیعھا أو حق توریثھامستنداً 

×100 مجموع السكان الزراعیین الذین یملكون:

مستنداً قانونیاً باألرض الزراعیة أو حق بیعھا أو حق توریثھا

مصادر البیانات
المسوح األسریة التي یمكن استخدامھا كما  ما یلي:

)HBS( المسوح الخاصة لمیزانیة االسر المعیشیة-
)LSMSالدراسات االستقصائیة لقیاس مستوى المعیشة (-
الدراسات االستقصائیة عن الظروف المعیشیة-

)LFSالدراسات االستقصائیة للقوى العاملة (-
)DHSالمسوح الدیمغرافیة والصحیة (-
)MICSالمسوح العنقودیة المتعددة المؤشرات (-
المسوح األسریة المتعددة األغراض-

تشمل تعدادات السكان والمساكن دیلةالمصادر الب
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مصادر البیانات
یوجد مصدران منفصالن على المستوى القطري:

نظام العدالة الجنائیةأ.

عامة /السجل المدني /مسح الجریمةب. الصحة ال

الحد بقدر كبیر من جمیع اشكال العنف وملیتصل بھ من معدالت الوفیات في كل مكان :1-16الغایة 
تعرضو (ا) للعنف البدني و(ب)النفسي و(ج)الجنسي خالل االثني : نسبة السكان الذین 3-1-16المؤشر

عشر شھرا السابقة
التعریف:

األجمالي لالشخاص الذین تعرضوا للعنف الجسدي او النفسي او الجنسي خالل االثني عشر شھرا العدد

.السابقة كنسبة من مجموع السكان
المفاھیم:

المتمثل بالعنف الجسدي او النفسي او الجنسيیقیس ھذا المؤشر مدى انتشار االیذاء 

العنف الجسدي : ھذا المفھوم یعادل مفھوم االعتداء الجسدي كما ھو محدد في التصنیف الدولي للجریمة 

التطبیق المعتمد او المتھور للقوة البدنیة على جسم شخص ما وھذا یشمل ICCS)لالغراض االحصائیة (

لق ناري او طباالصابة على االقل كالقوة البدنیة الكبیرة والبسیطة طفیفة واالصابات الجسدیة الجسمیة او ال

.. الخ ت سكین او طعنات اصابات بالرصاص اصابا

فعل جنسي غیر مرغوب فیھ محاولة الحصول على فعل جنسي او االتصال او التواصل :العنف الجسدي

او بموافقة نتیجة للترھیب القوة,واالحتیال مع االھتمام الجنسي غیر المرغوب فیھ من دون موافقة صحیحة 

االكراه التھدید الخداع استخدام المخدرات او الكحول او اساءة استخدام السلطة او استغالالً لموقف ضعف  

وھذا یشمل االغتصاب وغیره من اشكال االعتداء الجنسي 

الیوجد حتى االن اجماع على المستوى الدولي للتعریف الدقیق للعنف النفسي وال توجد  :العنف النفسي 

حتى االن منھجیة راسخة لقیاس العنف النفسي

طریقة االحتساب
عدد المسجلین للمسوح الذین وقعوا ضحیة للعنف الجسدي او النفسي او الجنسي في االثني عشر شھراً 

.لمشاركین في االستطالع السابقة مقسوم على اجمالي عدد ا
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مصادر البیانات
/المسوح الخاصة بضحایا الجریمة او من المسوح االسریة االخرى التي تتضمن وحدة عن ضحایا الجریمة

وزارة الداخلیة

یتصل بھ من معدالت الوفیات في كل مكان االحد بقدر كبیر من جمیع اشكال العنف وم:1-16الغایة 
السكان الذین یشعرون باألمان عند تجوالھم على االقدام بمفردھم في انحاء : نسبة 4-1-16المؤشر

المنطقة التي یعیشون فیھا
التعریف:

انحاء یشیر ھذا المؤشر الى نسبة السكان الذین یشعرون باألمان عند تجوالھم على االقدام بمفردھم في

.المنطقة التي یعیشون فیھا
المفاھیم:

یقیس السؤال الشعور بالخوف من الجریمة في سیاق خارج ابواب المنزل ویشیر الى التجربة المباشرة لھذا 

.الخوف التي یمر بھا الشخص المستجیب من خالل الحد من المساحة المعنیة الى الحي او منطقة سكنك 
طریقة االحتساب

امنون جداً ن الذین یشعرون بانھم یبالمستجنسبة السكان الذین یشعرون باألمان من خالل تلخیص عدد 

وامنون الى حد ما ویقسمون االجمالي على اجمالي عدد المستجیبین

مصادر البیانات
خالل مسوح نموذجیة تجرى بین عموم السكان في معظم االحیان -1

مسوح ضحایا الجریمة-2

: انھاء مایتعرض لھ االطفال من سوء المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجمیع اشكال 2-16الغایة 
العنف والتعذیب 

لذین تعرضوا الي لسنة وا17: نسبة االطفال الذین تتراوح اعمارھم بین سنة واحدة و1-2-16المؤشر
السابقاو اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعایة في الشھر و/عقاب بدني 

التعریف
سنة والذین تعرضوا ألي عقاب 17یتم حالیاً قیاس نسبة االطفال الذین تتراوح اعمارھم بین سنة واحدة و

او اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعایة في الشھر السابق بنسبة االطفال الذین تتراوح اعمارھم /بدني و
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مصادر البیانات
/المسوح الخاصة بضحایا الجریمة او من المسوح االسریة االخرى التي تتضمن وحدة عن ضحایا الجریمة

وزارة الداخلیة

یتصل بھ من معدالت الوفیات في كل مكان االحد بقدر كبیر من جمیع اشكال العنف وم:1-16الغایة 
السكان الذین یشعرون باألمان عند تجوالھم على االقدام بمفردھم في انحاء : نسبة 4-1-16المؤشر

المنطقة التي یعیشون فیھا
التعریف:

انحاء یشیر ھذا المؤشر الى نسبة السكان الذین یشعرون باألمان عند تجوالھم على االقدام بمفردھم في

.المنطقة التي یعیشون فیھا
المفاھیم:

یقیس السؤال الشعور بالخوف من الجریمة في سیاق خارج ابواب المنزل ویشیر الى التجربة المباشرة لھذا 

.الخوف التي یمر بھا الشخص المستجیب من خالل الحد من المساحة المعنیة الى الحي او منطقة سكنك 
طریقة االحتساب

امنون جداً ن الذین یشعرون بانھم یبالمستجنسبة السكان الذین یشعرون باألمان من خالل تلخیص عدد 

وامنون الى حد ما ویقسمون االجمالي على اجمالي عدد المستجیبین

مصادر البیانات
خالل مسوح نموذجیة تجرى بین عموم السكان في معظم االحیان -1

مسوح ضحایا الجریمة-2

: انھاء مایتعرض لھ االطفال من سوء المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجمیع اشكال 2-16الغایة 
العنف والتعذیب 

لذین تعرضوا الي لسنة وا17: نسبة االطفال الذین تتراوح اعمارھم بین سنة واحدة و1-2-16المؤشر
السابقاو اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعایة في الشھر و/عقاب بدني 

التعریف
سنة والذین تعرضوا ألي عقاب 17یتم حالیاً قیاس نسبة االطفال الذین تتراوح اعمارھم بین سنة واحدة و

او اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعایة في الشھر السابق بنسبة االطفال الذین تتراوح اعمارھم /بدني و
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و/او اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعایة في سنة والذین تعرضوا الي عقاب بدني 14بین سنة واحدة و

.الشھر السابق
المفاھیم:

یشیر العدوان النفسي الى فعل الصراخ او الصیاح على mics )في المسوح العنقودیة المتعددة المؤشرات (

وكسول اما العقاب البدني او الجسدي فھوفعل ق اسماء مھینة على الطفل مثل غبيطفل ما وكذلك اطال

الى التسبب في ألم بدني او عدم الراحة انما لیس اصابة تعرف العقوبة البدنیة بفعل ھز الطفل وصفعھ یھدف

او صفعھا على الید/الذراع/الساق وضربھ على قفاه او في اي مكان اخر في الجسم بغرض صلب او 

راراً باقصى مایمكن من ببساطة بالید او الصفع على الوجھ اوالرأس اواألذنین او االبراح ضرباً مراراً وتك

.قوة
طریقة االحتساب 

سنة والذین تعرضوا الي عقاب بدني او اعتداء 17عدد االطفال الذین تتراوح اعمارھم بین سنة واحدة و

نفسي من جانب مقدمي الرعایة في الشھر السابق مقسوم على مجموع عدد االطفال الذین تتراوح اعمارھم 

100في سنة في عدد السكان مضروب 17بین سنة واحدة و
مصادر البیانات

المسوح االسریة مثل المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي تدعمھ الیونسیف والمسوح الدیمغرافیة -1

.الصحیة
.المسوح االسریة الوطنیة االخرى-2

بالبشر وجمیع اشكال : انھاء مایتعرض لھ االطفال من سوء المعاملة واالستغالل واالتجار 2-16الغایة 
العنف والتعذیب

نسمة بحسب الجنس والعمر وشكل 100000: عدد ضحایا االتجار بالبشر لكل 2-2-16المؤشر 
االستغالل
التعریف:

یعرف االتجار باألشخاص بأنھ تجنید أو نقل أو ایواء أو استقبال أشخاص عن طریق التھدید أو استخدام 

ره او االختطاف أو االحتیال أو الخداع أو اساءة استعمال السلطة او موقف القوة أو غیر ذلك من أشكال االك

الضعف أو اعطاء استالم المدفوعات او المنافع للحصول على موافقة الشخص الذي یسیطر على شخص 

182

اخر لغرض االستغالل على االقل استغالل بغاء الغیر او غیره من اشكال االستغالل الجنسي او العمل 

الخدمات او العبودیة او الممارسات الشبیھة بالرق او العبودیة او ازالة االعضاءالقسري او 

المفاھیم:
وفقاً للتعریف الوارد في بروتوكول االتجار باالشخاص فان لالتجار باألشخاص ثالثة عناصر مؤسسیة 

االكره او االختطاف أو التھدید أو استخدام القوة أوالقانون (تجنید ،نقل،ایواء او استالم األشخاص )الوسائل

االحتیال أو الخداع أو اساءة استعمال السلطة او موقف الضعف أو اعطاء استالم المدفوعات او المنافع 

للحصول على موافقة الشخص الذي یسیطر على شخص اخر لغرض االستغالل على االقل استغالل بغاء 

ي او االسترقاق او الممارسات المماثلة وازالة الغیر او غیره من اشكال االستغالل الجنسي او العمل القسر

.االعضاء
طریقة االحتساب

یتم حساب ھذا المؤشر كنسبة بین مجموع ضحایا االتجار المكتشف وغیر المكتشف والسكان المقیمین في 

100000في البلد مضروب 
مصادر البیانات

لطات الوطنیة المختصة في الكشف عن عادة مایتم توفیر بیانات عن ضحایا التجار المكتشفة من قبل الس

تحدة یجمع مكتب األمم الم. مات التي تساعد الضحایا دضحایا االتجار او مؤسسات انفاذ القانون او الخ

.المعني بالمخدرات والجریمة 

: انھاء مایتعرض لھ االطفال من سوء المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجمیع اشكال 2-16الغایة 
والتعذیبالعنف 

سنة الذین تعرضوا 29سنة و18: نسبة الشابات والشبان الذین تتراوح اعمارھم بین3-2-16المؤشر 
للعنف الجنسي قبل سنة الثامنة عشرة

التعریف:
سنة الذین تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن الثامنة 29سنة و18نسبة الشابات الذین تتراوح اعمارھم بین 

.عشر
المفاھیم:

العنف الجنسي اي انشطة جنسبة یفرضھا شخص بالغ یحق للطفل التمتع بحمایتھا بموجب القانون یشمل 

: الجنائي ویشكل ذلك
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اخر لغرض االستغالل على االقل استغالل بغاء الغیر او غیره من اشكال االستغالل الجنسي او العمل 

الخدمات او العبودیة او الممارسات الشبیھة بالرق او العبودیة او ازالة االعضاءالقسري او 

المفاھیم:
وفقاً للتعریف الوارد في بروتوكول االتجار باالشخاص فان لالتجار باألشخاص ثالثة عناصر مؤسسیة 

االكره او االختطاف أو التھدید أو استخدام القوة أوالقانون (تجنید ،نقل،ایواء او استالم األشخاص )الوسائل

االحتیال أو الخداع أو اساءة استعمال السلطة او موقف الضعف أو اعطاء استالم المدفوعات او المنافع 

للحصول على موافقة الشخص الذي یسیطر على شخص اخر لغرض االستغالل على االقل استغالل بغاء 

ي او االسترقاق او الممارسات المماثلة وازالة الغیر او غیره من اشكال االستغالل الجنسي او العمل القسر

.االعضاء
طریقة االحتساب

یتم حساب ھذا المؤشر كنسبة بین مجموع ضحایا االتجار المكتشف وغیر المكتشف والسكان المقیمین في 

100000في البلد مضروب 
مصادر البیانات

لطات الوطنیة المختصة في الكشف عن عادة مایتم توفیر بیانات عن ضحایا التجار المكتشفة من قبل الس

تحدة یجمع مكتب األمم الم. مات التي تساعد الضحایا دضحایا االتجار او مؤسسات انفاذ القانون او الخ

.المعني بالمخدرات والجریمة 

: انھاء مایتعرض لھ االطفال من سوء المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجمیع اشكال 2-16الغایة 
والتعذیبالعنف 

سنة الذین تعرضوا 29سنة و18: نسبة الشابات والشبان الذین تتراوح اعمارھم بین3-2-16المؤشر 
للعنف الجنسي قبل سنة الثامنة عشرة

التعریف:
سنة الذین تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن الثامنة 29سنة و18نسبة الشابات الذین تتراوح اعمارھم بین 

.عشر
المفاھیم:

العنف الجنسي اي انشطة جنسبة یفرضھا شخص بالغ یحق للطفل التمتع بحمایتھا بموجب القانون یشمل 

: الجنائي ویشكل ذلك
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اغراء الطفل او اكراه على ممارسة اي نشاط جنسي غیر مشروع او ضار نفسیاً أ)

ب) استغالل االطفال في االتجار الجنسي

العتداء الجنسي على االطفاللج) استخدام االطفال في صور سمعیة او بصریة

د) بغاء االطفال واالستعباد الجنسي في السفر والسیاحة واالتجار ألغراض االستغالل الجنسي وبیع االطفال 

ألغراض جنسیة او الزواج القسري وتعتبراالنشطة الجنسیة ایضاً من افعال اساءة المعاملة عندما یرتكبھا 

من الضحیة او یستخدم القوة او التھدید او اي وسیلة اخرى للضغط طفل ضد طفل اخر اذا كان الجاني اقدم 

كان االطفال اكبر سناً من الحد االدنى جنسیاً اذاالتعتبر االنشطة الجنسیة بالتراضي بین االطفال اعتداءً 

.الذي تحدده الدولة الطرف
طریقة االحتساب :

سنة الذین افادوا بأنھم تعرضوا ألي عنف 29وسنة 18عدد الشابات والشبان الذین تتراوح اعمارھم بین

29سنة و18جنسي في سن الثامنة عشر/ على مجموع عدد الشابات والشبان الذین تتراوح اعمارھم بین
100مضروبا في سنة على التوالي من عدد السكان 

مصادر البیانات :
المسوح االسریة مثل المسح الصحي والبیولوجي 

سیادة القانون على الصعیدین الوطني والدولي وكفالة تكافؤ الفرص لوصول الجمیع : تعزیز 3-16الغایة 
الى العدالة

السابقة الذین ابلغوا عما تعرضوا لھ من : نسبة ضحایا العنف خالل االثني عشر شھراً 1-3-16المؤشر 
لیات تسویة النزاعات المعترف بھا رسمیاآایذاء الى السلطات المختصة او غیرھا من 

التعریف:
عدد ضحایا العنف خالل األشھر االثني عشر السابقة الذین ابلغوا عما تعرضوا لھ من ایذاء الى السلطات 

المختصة اوغیرھا من الیات تسویة النزاعات المعترف بھا رسمیاً كنسبة مئویة من جمیع ضحایا جرائم 

.العنف في األشھر االثني عشر السابقة
المفاھیم:

تشمل السلطات المختصة الشرطة او المدعین العامین او السلطات األخرى ذات االختصاصات للتحقیق في 

الجرائم ذات الصلة في حین ان الیات تسویة النزاع االخرى المعترف بھا رسمیاً قد تشمل مجموعة متنوعة 
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ت (مثل القادة القبیلین او من المؤسسات التي لھا دور في عملیة العدالة غیر الرسمیة او تسویة النزاعا

.الدینین وكبار السن في القرى وقادة المجتمع) شرط ان یتم  االعتراف رسمیاً بدورھم من قبل سلطات دولة
طریقة االحتساب 

عدد ضحایا العنف خالل االشھر االثني عشر السابقة الذین ابلغوا عما تعرضوا لھ من ایذاء الى السلطات 

ات تسویة النزاعات المعترف بھا رسمیاً مقسوم على عدد جمیع ضحایا جرائم المختصة اوغیرھا من الی

السابقة (وتسمى ایضاً معدل االبالغ عن الجریمة)عشر العنف في األشھر االثني 

مصادر البیانات:
.ة المسوح النموذجیة للسكان بشكل عام وغالباً من خالل المسوح المخصصة لضحایا الجریم

تعزیز سیادة القانون على الصعیدین الوطني والدولي وكفالة تكافؤ الفرص لوصول الجمیع : 3-16الغایة 
الى العدالة

كنسبة من مجموع السجناءالمحتجزون غیر المحكوم علیھم 2-3-16المؤشر 
التعریف:

مجموع عدد االشخاص المحتجزین غیر المحكوم علیھم كنسبة مئویة من مجموع عدد االشخاص 

.ي تاریخ محددالمحتجزین ف
المفاھیم:

یشیر مصطلح المحكوم الى الشخص الخاضع الجراءات جنائیة والذي صدر بحقھ قرار من سلطة مختصة 

یعتبر االشخاص الذین حصلوا على قرار غیر نھائي (مثل ما ،بشأن ادانتھ اوتبرئتھ الغراض ھذا المؤشر

.اذا كانت االدانة عرضة للطعن) من االشخاص المحكومین
طریقة االحتساب:

األشخاص المحتجزین غیر المحكوم علیھم مقسوم على مجموع عدد األشخاص المحتجزین في مجموع عدد

.تاریخ محدد
مصادر البیانات

وزارة العدل /السجون وزارة الداخلیة

: الحد بقدر كبیر من الفساد والرشوة بجمیع اشكالھم5-16الغایة 
الذین اتصلو مرة واحدة على االقل بمسؤل حكومي ودفعوا رشوة : نسبة االشخاص1-5-16المؤشر:

او طلب منھم اولئك المسؤولون الحكومیون دفع رشوة خالل االثني عشر شھرا السابقةلمسؤول حكومي،
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ت (مثل القادة القبیلین او من المؤسسات التي لھا دور في عملیة العدالة غیر الرسمیة او تسویة النزاعا

.الدینین وكبار السن في القرى وقادة المجتمع) شرط ان یتم  االعتراف رسمیاً بدورھم من قبل سلطات دولة
طریقة االحتساب 

عدد ضحایا العنف خالل االشھر االثني عشر السابقة الذین ابلغوا عما تعرضوا لھ من ایذاء الى السلطات 

ات تسویة النزاعات المعترف بھا رسمیاً مقسوم على عدد جمیع ضحایا جرائم المختصة اوغیرھا من الی

السابقة (وتسمى ایضاً معدل االبالغ عن الجریمة)عشر العنف في األشھر االثني 

مصادر البیانات:
.ة المسوح النموذجیة للسكان بشكل عام وغالباً من خالل المسوح المخصصة لضحایا الجریم

تعزیز سیادة القانون على الصعیدین الوطني والدولي وكفالة تكافؤ الفرص لوصول الجمیع : 3-16الغایة 
الى العدالة

كنسبة من مجموع السجناءالمحتجزون غیر المحكوم علیھم 2-3-16المؤشر 
التعریف:

مجموع عدد االشخاص المحتجزین غیر المحكوم علیھم كنسبة مئویة من مجموع عدد االشخاص 

.ي تاریخ محددالمحتجزین ف
المفاھیم:

یشیر مصطلح المحكوم الى الشخص الخاضع الجراءات جنائیة والذي صدر بحقھ قرار من سلطة مختصة 

یعتبر االشخاص الذین حصلوا على قرار غیر نھائي (مثل ما ،بشأن ادانتھ اوتبرئتھ الغراض ھذا المؤشر

.اذا كانت االدانة عرضة للطعن) من االشخاص المحكومین
طریقة االحتساب:

األشخاص المحتجزین غیر المحكوم علیھم مقسوم على مجموع عدد األشخاص المحتجزین في مجموع عدد

.تاریخ محدد
مصادر البیانات

وزارة العدل /السجون وزارة الداخلیة

: الحد بقدر كبیر من الفساد والرشوة بجمیع اشكالھم5-16الغایة 
الذین اتصلو مرة واحدة على االقل بمسؤل حكومي ودفعوا رشوة : نسبة االشخاص1-5-16المؤشر:

او طلب منھم اولئك المسؤولون الحكومیون دفع رشوة خالل االثني عشر شھرا السابقةلمسؤول حكومي،
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التعریف:
النسبة المئویة لالشخاص الذین دفعوا رشوة لمسؤول حكومي مرة واحدة على األقل (اعطوا المال لمسؤول 

اوطلب منھم اولئك المسؤولین الحكومیون دفع رشوة خالل االثني عشر او ھدیة مقابل خدمة)حكومي ،

شھرا الماضیة كنسبة مئویة من االشخاص الذین اتصلوا مرة واحدة على االقل بمسؤول حكومي في الفترة 

.نفسھا
المفاھیم

) على النحو التالي اعطاء وعد او ICCSالرشوة في التصنیف الدولي للجریمة لألغراض االحصائیة(

عرض او منح او التماس او قبول میزة غیر مستحقة الى او من مسؤول حكومي او شخص یدیر اویعمل في 

ھیئة من ھیئات القطاع الخاص بشكل مباشر اوغیر مباشر مقابل ان یعمل الشخص اویمتنع عن التصرف 

التعاریف الخاصة برشوة الموظفین الحكومین الوطنین في ممارسة مھامھ الرسمیة ویستند ھذا التعریف الى 

.ورشوة المسؤولین الحكومیین األجانب والمسؤولین عن المنظمات الدولیة والرشوة في القطاع الخاص 
طریقة االحتساب

یحسب ھذا المؤشر على انھ عدد االشخاص الذین دفعوا رشوة واحدة على األقل الى موظف عمومي خالل 

الماضیة او طلب منھم رشوة في الفترة نفسھا على مجموع عدد االشخاص الذین لدیھم شھراً االثني عشر 

100اتصال واحد على االقل بمسؤول حكومي في الفترة نفسھا مضروب في 
مصادر البیانات

المسوح األسریة الخاصة بتجربة الفساد-1

عملیات المسح الخاصة بضحایا الجریمة مع وحدة خاصة بالرشوة-2

: الحد بقدر كبیر من الفساد والرشوة بجمیع اشكالھم5-16الغایة 
االقل بمسؤول حكومي ودفعت ىعلةنسبة االعمال التجاریة التي اتصلت مرة واحد:2-5-16المؤشر:

حكومي او طلب منھا اولئك المسؤولون الحكومیون دفع رشوة خالل االثني عشر رشوة الى مسؤول 
شھرا السابقة

التعریف
لي الضرائبؤوطلب منھا ھدیة او دفعة غیر رسمیة عند االجتماع بمس’النسب من الشركات التي 
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المفاھیم
اما شركات تصنیع اومرافق للخدمات وھي شركات مسجلة –المستجیبون لمسح المؤسسة ھم شركات 

الشركات التي موظفین وتكون الشركات اما خاصة بالكامل او بشكل جزئي (اما5(رسمیاً) تضم اكثر من 

.% فھي غیر مؤھلة للمسوح الخاصة بالمؤسسات )100تملكھا الدولة بنسبة 
طریقة االحتساب

على سؤال االستطالع  یتم احتساب ھذا المؤشر لكل بلد من خالل النظر الى نسبة الشركات التي اجابت بنعم

.بالنسبة لجمیع مشاریع مسح المؤسسات  
مصادر البیانات

.استبیانات المسح وتقاریر التنفیذ لجمیع المسوح للمؤسسات 

ى جمیع المستویاتل: انشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة ع6-16الغایة 
: النفقات الحكومیة الرئیسیة كنسبة من المیزانیة األصلیة المعتمدة ، بحسب القطاع (أو 1-6-16المؤشر:

بحسب رموز المیزانیة أوماشابھ) 
التعریف:

عكاس اجمالي نیقیس ھذا المؤشر مدى ا. النفقات الحكومیة الرئیسیة كنسبة من المیزانیة األصلیة المعتمدة

.نفقات المیزانیة على المبلغ المعتمد اصالً كما ھو محدد في وثائق المیزانیة الحكومیة والتقاریر المالیة 
.والفترة الزمنیة التي تغطیھا ھي اخر ثالث سنوات مالیة مكتمل

المفاھیم
كالنزاعات -او استثنائیة النفقات الفعلیة المتكبدة نتیجة احداث غیر مخطط لھا ةتشمل النفقات االجمالی

متوقعة الالمسلحة او الكوارث الطبیعیة على سبیل المثال  وینبغي ادراج النفقات الممولة من االرادات غیر 

بما في ذلك الخصخصة واالشارة الیھا في الجداول المالیة والوثائق الداعمة كما ینبغي ادراج النفقات 

المنح اذا ماكانت تغطیھا المیزانیة الى جانب تصویت الطوارىء الممولة خارجیاً عن طریق القروض او 

والفائدة على الدین .الیتم تضمین النفقات المخصصة للحسابات المعلقة في المجامیع اال ان في حال تم 

االحتفاظ في نھایة اي عام بالمبالغ في حسابات معلقة ومن شأن ھذا االمر ان یؤثر على النتائج اذا تم 

(اسباب)التضمین بوضوحي الحسابات فیمكن تضمینھا في مثل ھذه الحاالت یجب ذكر سببتضمینھا ف
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المفاھیم
اما شركات تصنیع اومرافق للخدمات وھي شركات مسجلة –المستجیبون لمسح المؤسسة ھم شركات 

الشركات التي موظفین وتكون الشركات اما خاصة بالكامل او بشكل جزئي (اما5(رسمیاً) تضم اكثر من 

.% فھي غیر مؤھلة للمسوح الخاصة بالمؤسسات )100تملكھا الدولة بنسبة 
طریقة االحتساب

على سؤال االستطالع  یتم احتساب ھذا المؤشر لكل بلد من خالل النظر الى نسبة الشركات التي اجابت بنعم

.بالنسبة لجمیع مشاریع مسح المؤسسات  
مصادر البیانات

.استبیانات المسح وتقاریر التنفیذ لجمیع المسوح للمؤسسات 

ى جمیع المستویاتل: انشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة ع6-16الغایة 
: النفقات الحكومیة الرئیسیة كنسبة من المیزانیة األصلیة المعتمدة ، بحسب القطاع (أو 1-6-16المؤشر:

بحسب رموز المیزانیة أوماشابھ) 
التعریف:

عكاس اجمالي نیقیس ھذا المؤشر مدى ا. النفقات الحكومیة الرئیسیة كنسبة من المیزانیة األصلیة المعتمدة

.نفقات المیزانیة على المبلغ المعتمد اصالً كما ھو محدد في وثائق المیزانیة الحكومیة والتقاریر المالیة 
.والفترة الزمنیة التي تغطیھا ھي اخر ثالث سنوات مالیة مكتمل

المفاھیم
كالنزاعات -او استثنائیة النفقات الفعلیة المتكبدة نتیجة احداث غیر مخطط لھا ةتشمل النفقات االجمالی

متوقعة الالمسلحة او الكوارث الطبیعیة على سبیل المثال  وینبغي ادراج النفقات الممولة من االرادات غیر 

بما في ذلك الخصخصة واالشارة الیھا في الجداول المالیة والوثائق الداعمة كما ینبغي ادراج النفقات 

المنح اذا ماكانت تغطیھا المیزانیة الى جانب تصویت الطوارىء الممولة خارجیاً عن طریق القروض او 

والفائدة على الدین .الیتم تضمین النفقات المخصصة للحسابات المعلقة في المجامیع اال ان في حال تم 

االحتفاظ في نھایة اي عام بالمبالغ في حسابات معلقة ومن شأن ھذا االمر ان یؤثر على النتائج اذا تم 

(اسباب)التضمین بوضوحي الحسابات فیمكن تضمینھا في مثل ھذه الحاالت یجب ذكر سببتضمینھا ف
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طریقة االحتساب:
یتم توفیر منھجیة احتساب ھذا المؤشر على موقع االنفاق العام ولمساءلة المالیة

framework-2016-en/content/pefahttp://www.pefa.org/
كما یرد بالتفصیل في الجزء الثاني من الوثیقة اطار تقیم االدارة المالیة العامة

ts/PEFA%20Framework_http://www.pefa.org/sites/pefa.org/files/attachmen
English.pdf
مصادر البیانات

عادة مایتم الحصول على ھذه البیانات من مواقع وزارة المالیة او یتم جمع البیانات من خالل التواصل مع 

.وزارة المالیة
: توسیع وتعزیز مشاركة البلدان النامیة في مؤسسات الحوكمة العالمیة8-16الغایة 

عضویة البلدان النامیة في المنظمات الدولیة وحقوقھا في التصویت في تلك : نسبة 1-8-16المؤشر
المنظمات
التعریف:

ان المؤشر نسبة عضویة البلدان النامیة في المنظمات الدولیة وحقوقھا في التصویت في تلك المنظمات لھ 

یة في المنظمات الدولیة مكونین، ھما نسبة تمتع البلدان النامیة بحق التصویت ونسبة عضویة البلدان النام

: مؤسسة دولیة مختلفة11ـیتم احتساب المؤشر بشكل مستقل لفھي بعض المؤسسات یتطابق ھذان المكونان
الجمعیة العامة لألمم المتحدة مجلس امن األمم المتحدة المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة 

والتعمیر مؤسسة التمویل الدولیة بنك التنمیة األفریقي ومصرف البنك الدولي لالنشاء،صندوق النقد الدولي 

التنمیة االسیوي ومصرف التنمیة للبلدان األمیریكیة ومنظمة التجارة العالمیة ومجلس تحقیق االستقرار 

.المالي

:المفاھیم
التوجد اتفاقیة راسخة لتسمیة البلدان او المناطق المتقدمة والنامیة في منظومة األمم المتحدة في الممارسة 

الشائعة تعتبر الیابان في اسیا وكندا والوالیات المتحدة في امیركا الشمالیة واسترالیا ونیوزیلندا في 

یع في جمیع المؤسسات وفقاً للمعیار اوقیانوسیا واورویا من المناطق او المواقع متقدمة یجري التجم

الذي یشمل تعیین المناطق المتقدمة والمناطق النامیة في حین یسعى  M.49االحصائي لألمم المتحدة 

االستعراض المستمر للتوصل الى اتفاق حول كیفیة تعریف ھذه المصطلحات ألغراض رصد أھداف التنمیة 
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ریة الى توفیر الراحة األحصائیة والتعبر بالضرورة عن حكم المستدامة تھدف التسمیات المتقدمة والتطوی

.حول المرحلة التي بلغھا بلد معین او منطقة معینة في عملیة التطویر
طریقة االحتساب:

یستخدم الحسابات بیانات العضویة وحقوق النشر الخاصة بكل مؤسسة من التقاریر السنویة الخاصة بكل 

التصویت على انھا عدد حقوق التصویت المخصصة للبلدان النامیة مؤسسة ویتم احتساب نسبة حقوق 

مقسومة على العدد االجمالي لحقوق التصویت یتم احتساب نسبة العضویة یأخذ عدد اعضاء البلدان النامیة 

.مقسوماً على العدد االجمالي لألعضاء
مصادر بیانات:

.بیانات للسة المعنیة كمصادر تستخدم التقاریر السنویة كما ھي معروضة على موقع المؤس
: توفیر ھویة قانونیة للجمیع ,بما في ذلك تسجیل الموالید9-16الغایة 

: نسبة األطفال دون سن الخامسة الذین سجلت والدتھم  في قید السجل المدني ,بحسب 1-9-16المؤشر
العمر

التعریف
.مدنیةنسبة االطفال دون سن الخامسة الذین سجلت والدتھم لدى سلطة 

المفاھیم:
تسجیل االطفال عند الوالدة ھو الخطوة األولى في ضمان االعتراف بھم امام القانون وحمایة حقوقھم،

قد یحرم األطفال الذین الیحملون وثائق تعریف رسمیة من . وضمان عدم حدوث اي انتھاك لھذه الحقوق

..وفي وقت الحق من الحیاة الرعایة الصحیة او التعلیم 
7الطفل في االسم والجنسیة مكرس في اتفاقیة حقوق الطفل بموجب المادة حق 

طریقة االحتساب:
عدد االطفال دون سن الخامسة الذین سجلت والدتھم على انھا مسجلة لدى السلطات المدنیة الوطنیة المعنیة 

.100في األطفال دون سن الخامسة من السكان مضروبامقسوم على مجموع عدد 
یانات:مصادر الب

التعدادات والمسوح االسریة مثل المسوح العنقودیة متعددة المؤشرات والمسوح الدیمغرافیة والصحیة 

.وأنظمة التسجیل الحیویة الوطنیة
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ریة الى توفیر الراحة األحصائیة والتعبر بالضرورة عن حكم المستدامة تھدف التسمیات المتقدمة والتطوی

.حول المرحلة التي بلغھا بلد معین او منطقة معینة في عملیة التطویر
طریقة االحتساب:

یستخدم الحسابات بیانات العضویة وحقوق النشر الخاصة بكل مؤسسة من التقاریر السنویة الخاصة بكل 

التصویت على انھا عدد حقوق التصویت المخصصة للبلدان النامیة مؤسسة ویتم احتساب نسبة حقوق 

مقسومة على العدد االجمالي لحقوق التصویت یتم احتساب نسبة العضویة یأخذ عدد اعضاء البلدان النامیة 

.مقسوماً على العدد االجمالي لألعضاء
مصادر بیانات:

.بیانات للسة المعنیة كمصادر تستخدم التقاریر السنویة كما ھي معروضة على موقع المؤس
: توفیر ھویة قانونیة للجمیع ,بما في ذلك تسجیل الموالید9-16الغایة 

: نسبة األطفال دون سن الخامسة الذین سجلت والدتھم  في قید السجل المدني ,بحسب 1-9-16المؤشر
العمر

التعریف
.مدنیةنسبة االطفال دون سن الخامسة الذین سجلت والدتھم لدى سلطة 

المفاھیم:
تسجیل االطفال عند الوالدة ھو الخطوة األولى في ضمان االعتراف بھم امام القانون وحمایة حقوقھم،

قد یحرم األطفال الذین الیحملون وثائق تعریف رسمیة من . وضمان عدم حدوث اي انتھاك لھذه الحقوق

..وفي وقت الحق من الحیاة الرعایة الصحیة او التعلیم 
7الطفل في االسم والجنسیة مكرس في اتفاقیة حقوق الطفل بموجب المادة حق 

طریقة االحتساب:
عدد االطفال دون سن الخامسة الذین سجلت والدتھم على انھا مسجلة لدى السلطات المدنیة الوطنیة المعنیة 

.100في األطفال دون سن الخامسة من السكان مضروبامقسوم على مجموع عدد 
یانات:مصادر الب

التعدادات والمسوح االسریة مثل المسوح العنقودیة متعددة المؤشرات والمسوح الدیمغرافیة والصحیة 

.وأنظمة التسجیل الحیویة الوطنیة
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: كفالة وصول الجمھور الى المعلومات وحمایة الحریات األساسیة ,وفقاً للتشریعات 10-16الغایة 
الوطنیة واالتفاقات الدولیة

: عدد ماتم التحقیق منھ من حاالت القتل ,واالختطاف,واالختفاء القسري,واالحتجاز 1-10-16المؤشر
التعسفي ,والتعذیب للصحفیین والعاملین في الوسط األعالمي المرتبطین بھم والنقابیین والمدافعین عن 

حقوق االنسان خالل االثني عشر شھرا الماضیة
التعریف:

6یشمل القتل جرائم القتل العمد والحرمان التعسفي من الحیاة كما ھو وارد في المادة بالنسبة لھذا المؤشر 
) من المعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة یعرف االختفاء القسري بانھ االعتقال او االحتجاز 1(

بالحرمان من او االختطاف او اي شكل اخر من اشكال الحرمان من الحریة ویلیھ الرفض باالعتراف  

ھذا الشخص خارج نطاق الحریة حمایة عالحریة او اخفاء مصیر الشخص المختفي او مكان وجوده مما یض

القانون (االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري االتي تم تكییفھا لمراعاة حاالت 

االختفاء التي ارتكبتھا الجھات الفاعلة من غیر الدول)

ھو االحتجاز دون اتباع االجراءات القانونیة الواجبة والضمانات على النحو المبین في :تجاز التعسفي االح

) من المعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ویدل التعذیب على اي فعل یعرض 1(9المادة

الحصول منھ او من طرف لم او المعاناة الشدیدة جسدیاً كان ام عقلیاً عن عمد الغراض مثلأللشخصاً ما

ثالث على معلومات او على اعتراف او معاقبتھ على فعل ارتكبھ ھو او اي طرف ثالث اوفعل اشتبھ في 

ھو اي طرف ثالث اوألي سبب من االسباب التي تتمثل بالتمییز من ھاو اكراھیفھ ارتكابھ او لغرض تخو

اي نوع كان عندما یحدث ھذا األلم او المعاناة او بتحریض او بموافقة مسؤول او شخص اخر یعمل بصفة 

رسمیة (اتفاقیة مناھضة التعذیب)االعتداء یعني االعتداء الجسدي على جسم اخر مما یؤدي الى اصابة 

.جسدیة خطیرة
المدافعون عن حقوق االنسان ھو مصطلح یستخدم لوصف األشخاص الذین یعملون بشكل فردي او من 

.اخرین على تعزیز حقوق االنسان او حمایتھا 
یغطي مصطلح الصحفیون الصحفین والعاملین في وسائل االعالم ومنتجي وسائل االعالم االجتماعیة الذین 

.العامةیولدون قدراً كبیراً من صحافة المصلحة
وممثلین اخرین منتخبین للعمال بما في خدم او معتمد من قبل نقابة مھنیةیشیر مصطلح نقابي الى فرد مست

.ذلك العمال في القطاع غیر الرسمي 
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طریقة االحتساب
على انھ العدد االجمالي لحاالت القتل او االختفاء او االحتجاز التعسفي او التعذیب او یحسب المؤشر

ء على الصحفیین او النقابیین او المدافعین عن حقوق االنسان خالل الفترة المشمولة االعتدا

مصادر البیانات
یجمع ھذا المؤشر البیانات من مصادر متعددة بما في ذلك المؤسسات الوطنیة لحقوق االنسان والمنظمات 

حكومیة الدولیة غیر الحكومیة الوطنیة وجمعیات الصحفیین والنقابات المھنیة ومنظمة غیر ال

: كفالة وصول الجمھور الى المعلومات وحمایة الحریات األساسیة ,وفقاً للتشریعات 10-16الغایة 
الوطنیة واالتفاقات الدولیة

سیاساتیةأو/وتشریعیةأو/ودستوریةضماناتوتطبقتعتمدالتيالبلدانعدد:2-10-16المؤشر
المعلوماتعلىالجمھورإلطالع

:التعریف
إلىالعامللنفاذبالسیاساتخاصةأو/وتشریعیةأو /ودستوریةضماناتوتنّفذتعتمدالتيالبلدانعدد

.المعلومات
بالسیاساتالخاصةأو/ووالتشریعیةالدستوریةالضماناتوتنفیذاعتمادحالةفيالمؤشرھذاتركیزیكمن

وھو،"المعلوماتإلىالعامالنفاذ"بمباشربشكلالتعریفویتعلق.المعلوماتإلىالعامالنفاذأجلمن

ذلك،منالعكسوعلى .الجمعیاتوتكوینبالتعبیرالخاصةالراسخةاألساسیةالحریاتمننطاقاأوسع

.المعلوماتإلىالعامللنفاذالمناسبةالبیئةعلىأیًضاالحریاتھذهتؤثر
:المفاھیم

خاللھمنیتمقوينظاموجود"إلى "المعلوماتإلىالعامالنفاذ"مصطلحیشیرالمفاھیمیة،الناحیةمن

والفیزیائیةالفكریةالعناصرمنمزیًجاالنظامھذاویمثل ."وغیرھمللمواطنینالمعلوماتتوفیر

.األفرادالمعلوماتتوفرعلىتؤثرالتيواالجتماعیة
:االحتسابطریقة
الحالیةللمسوحعالمياستعراضعنناتجةبیاناتمعسواء،حدعلىونوعیةكمیةاالحتسابطریقةتكون

البیاناتمصادر
المسوح الدولیة الخاصة التي تجریھا الھیئات المستقلة في البلد .
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طریقة االحتساب
على انھ العدد االجمالي لحاالت القتل او االختفاء او االحتجاز التعسفي او التعذیب او یحسب المؤشر

ء على الصحفیین او النقابیین او المدافعین عن حقوق االنسان خالل الفترة المشمولة االعتدا

مصادر البیانات
یجمع ھذا المؤشر البیانات من مصادر متعددة بما في ذلك المؤسسات الوطنیة لحقوق االنسان والمنظمات 

حكومیة الدولیة غیر الحكومیة الوطنیة وجمعیات الصحفیین والنقابات المھنیة ومنظمة غیر ال

: كفالة وصول الجمھور الى المعلومات وحمایة الحریات األساسیة ,وفقاً للتشریعات 10-16الغایة 
الوطنیة واالتفاقات الدولیة

سیاساتیةأو/وتشریعیةأو/ودستوریةضماناتوتطبقتعتمدالتيالبلدانعدد:2-10-16المؤشر
المعلوماتعلىالجمھورإلطالع

:التعریف
إلىالعامللنفاذبالسیاساتخاصةأو/وتشریعیةأو /ودستوریةضماناتوتنّفذتعتمدالتيالبلدانعدد

.المعلومات
بالسیاساتالخاصةأو/ووالتشریعیةالدستوریةالضماناتوتنفیذاعتمادحالةفيالمؤشرھذاتركیزیكمن

وھو،"المعلوماتإلىالعامالنفاذ"بمباشربشكلالتعریفویتعلق.المعلوماتإلىالعامالنفاذأجلمن

ذلك،منالعكسوعلى .الجمعیاتوتكوینبالتعبیرالخاصةالراسخةاألساسیةالحریاتمننطاقاأوسع

.المعلوماتإلىالعامللنفاذالمناسبةالبیئةعلىأیًضاالحریاتھذهتؤثر
:المفاھیم

خاللھمنیتمقوينظاموجود"إلى "المعلوماتإلىالعامالنفاذ"مصطلحیشیرالمفاھیمیة،الناحیةمن

والفیزیائیةالفكریةالعناصرمنمزیًجاالنظامھذاویمثل ."وغیرھمللمواطنینالمعلوماتتوفیر

.األفرادالمعلوماتتوفرعلىتؤثرالتيواالجتماعیة
:االحتسابطریقة
الحالیةللمسوحعالمياستعراضعنناتجةبیاناتمعسواء،حدعلىونوعیةكمیةاالحتسابطریقةتكون

البیاناتمصادر
المسوح الدولیة الخاصة التي تجریھا الھیئات المستقلة في البلد .
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لھدف السادس عشرالمفاھیة الوطنیة ل

تبدأ مع بدایة یشیر المفھوم البیولوجي للشباب إلى التغیرات البیولوجیة خالل المرحلة التيالشباب :
المراھقة ویبرز من خاللھا الطفل بسمات البالغین ،ذكراً كان أم أنثى وتنتھي عندما یستقر التكوین 

) حیث 25-15والتحدید الدیموغرافي یقع عند سن (أخذ ھیكل وطبیعة البالغین ان ویالبیولوجي لإلنس
العمل .یتكامل  التأھیل االجتماعي للفرد فینھي تعلیمھ وینخرط في سن 

یقصد بالفئات الھشة األیتام والمشردین من األطفال والمعوقین والمسنین واألرامل :الفئات الھشـة
.ألسرھن والمھجرین قسرا وغیرھموالمطلقات والنساء المعیالت

تعزیز انفاذ القوانین والسیاسات غیر التمییزیة لتحقیق التنمیة المستدامة:الھدف السابع عشر

تنفیذاً الرسمیةاإلنمائیةالمساعدةمجالفيالتزاماتھابتنفیذالنموالمتقدمةالبلدانقیام: 2-17الغایة 
دخلھامنالمائةفي0.7نسبةتخصیصھدفببلوغالبلدانتلكمنالعدیدالتزامذلكفيبماكامالً،

بینتتراوحنسبةوتخصیصالنامیة،البلدانإلىالمقدمةالرسمیةاإلنمائیةللمساعدةاإلجماليالقومي
البلدانألقلالرسمیةاإلنمائیةللمساعدةاإلجماليالقوميالدخلمنالمائةفي0.20في المائة و0.15

بموجبھُیخصصھدفرسمإمكانیةفيالنظرعلىالرسمیةاإلنمائیةالمساعدةمقدموویشجع،نمواً 
نمواالبلدانألقلالرسمیةاإلنمائیةللمساعدةاإلجماليالقوميالناتجمناألقلعلىفي المائة 0.20

المقدمةالرسمیةاإلنمائیةوالمساعدةومجموعھا،الرسمیة،اإلنمائیةالمساعدة: صافي1-2-17المؤشر 
اإلنمائیةالمساعدةلجنةفيالمانحةللجھاتاإلجماليالقوميالدخلمنكنسبةنمواً،البلدانأقلإلى

االقتصاديالمیدانفيوالتنمیةالتعاونلمنظمةالتابعة

:التعریف
أقلإلىالمقدمةالرسمیةاإلنمائیةوالمساعدةومجموعھا،الرسمیة،اإلنمائیةالمساعدةصافيمؤشریعرف

لمنظمةالتابعةاإلنمائیةالمساعدةلجنةفيالمانحةللجھاتاإلجماليالقوميالدخلمنكنسبةنمواً،البلدان

منمئویةكنسبةالرسمیةاإلنمائیةالمساعدةمدفوعاتصافيسمأباالقتصادي،المیدانفيوالتنمیةالتعاون

.اإلجماليالقوميالدخل

192

:المفاھیم
علىالموجودةواألراضيالبلدانإلىالتدفقاتتلكأنھعلىالمصطلحھذااالنمائیةالمساعدةلجنةتعرف

التياألطرافالمتعددةوالمؤسساتتتلقىالتيللجھاتاالنمائیةالمساعدةلجنةالئحة

.التنفیذیةوكاالتھاقبلمنأوالمحلیة،والحكوماتالدولةفیھابماالرسمیةالوكاالتقبلمنتؤمن•
.لھااساسیاھدفاالنامیةللدولوالرفاهاالقتصادیةالتنمیةحملةإطالقمعمدارتحویلكلیشكل•

:االحتسابطریقة
.اإلجماليالقوميالدخلمنمئویةكنسبةالرسمیةاإلنمائیةالمساعدةمدفوعاتصافي
البیاناتمصادر

.وزارة الشؤون الخارجیة او وزارة المالیة او البنك الدولي
النامیةالبلدانأجلمنمتعددةمصادرمنإضافیةمالیةمواردحشد:3-17الغایة

بلدانبینمافيوالتعاونالرسمیةاإلنمائیةوالمساعدةاألجنبيالمباشراالستثمار:1-3-17المؤشر
المحلیةالمیزانیةإجماليمنكنسبةالجنوب
:التعریف
الرسمیةاإلنمائیةالمساعدةمدفوعات=الرسمیةاإلنمائیةالمساعدة

:المفاھیم
الئحةعلىالموجودةواألراضيالبلدانإلىالتدفقاتتلكبأنھالمصطلحھذااالنمائیةالمساعدةلجنةتعرف

التياألطرافالمتعددةوالمؤسساتالمستفیدةللجھاتاالنمائیةالمساعدةلجنة

.التنفیذیةوكاالتھاقبلمنأوالمحلیة،والحكوماتالدولةفیھابماالرسمیةالوكاالتقبلمنتؤمن•
.لھااساسیاھدفاالنامیةللدولوالرفاهاالقتصادیةالتنمیةحملةإطالقمعمدارتحویلكلیشكل•

البیاناتمصادر
وزارة الشؤون الخارجیة او وزارة المالیة او البنك الدولي

النامیةالبلدانأجلمنمتعددةمصادرمنإضافیةمالیةمواردحشد:3-17الغایة
الناتجمجموعمنكنسبة)المتحدةالوالیاتبدوالرات(المالیةالتحویالتحجم:2-3-17المؤشر
اإلجماليالمحلي
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:المفاھیم
علىالموجودةواألراضيالبلدانإلىالتدفقاتتلكأنھعلىالمصطلحھذااالنمائیةالمساعدةلجنةتعرف

التياألطرافالمتعددةوالمؤسساتتتلقىالتيللجھاتاالنمائیةالمساعدةلجنةالئحة

.التنفیذیةوكاالتھاقبلمنأوالمحلیة،والحكوماتالدولةفیھابماالرسمیةالوكاالتقبلمنتؤمن•
.لھااساسیاھدفاالنامیةللدولوالرفاهاالقتصادیةالتنمیةحملةإطالقمعمدارتحویلكلیشكل•

:االحتسابطریقة
.اإلجماليالقوميالدخلمنمئویةكنسبةالرسمیةاإلنمائیةالمساعدةمدفوعاتصافي
البیاناتمصادر

.وزارة الشؤون الخارجیة او وزارة المالیة او البنك الدولي
النامیةالبلدانأجلمنمتعددةمصادرمنإضافیةمالیةمواردحشد:3-17الغایة

بلدانبینمافيوالتعاونالرسمیةاإلنمائیةوالمساعدةاألجنبيالمباشراالستثمار:1-3-17المؤشر
المحلیةالمیزانیةإجماليمنكنسبةالجنوب
:التعریف
الرسمیةاإلنمائیةالمساعدةمدفوعات=الرسمیةاإلنمائیةالمساعدة

:المفاھیم
الئحةعلىالموجودةواألراضيالبلدانإلىالتدفقاتتلكبأنھالمصطلحھذااالنمائیةالمساعدةلجنةتعرف

التياألطرافالمتعددةوالمؤسساتالمستفیدةللجھاتاالنمائیةالمساعدةلجنة

.التنفیذیةوكاالتھاقبلمنأوالمحلیة،والحكوماتالدولةفیھابماالرسمیةالوكاالتقبلمنتؤمن•
.لھااساسیاھدفاالنامیةللدولوالرفاهاالقتصادیةالتنمیةحملةإطالقمعمدارتحویلكلیشكل•

البیاناتمصادر
وزارة الشؤون الخارجیة او وزارة المالیة او البنك الدولي

النامیةالبلدانأجلمنمتعددةمصادرمنإضافیةمالیةمواردحشد:3-17الغایة
الناتجمجموعمنكنسبة)المتحدةالوالیاتبدوالرات(المالیةالتحویالتحجم:2-3-17المؤشر
اإلجماليالمحلي

193

الدليل الوطني للبيانات الوصفية ألهداف التنمية المستدامة

193قسم إحصاءات التنمية البشرية - الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق



:التعریف
یتمالتيالشخصیةالحواالتتدفقھياإلجماليالمحليالناتجمنكنسبةالمستلمةالشخصیةالحواالت

.اإلجماليالمحليالناتجمنمئویةكنسبةعنھاالتعبیر

:المفاھیم
منالشخصیةالتحویالتتتكون.الموظفینوتعویضالشخصیةالتحویالتمنالشخصیةالحواالتتتكون

التحویالتتشملوبالتالي.تستلمھاأوالمقیمةاألسربھاتقومالتيعینیةأونقدیةالجاریةالتحویالتجمیع

إلىالموظفینتعویضویشیر.المقیمینوغیرالمقیمیناألفرادبینالجاریةالتحویالتجمیعالشخصیة

اقتصادفيیعملونالذینقصیرةلفترةالعاملینمنوغیرھمالموسمیین،والعمالالحدود،علىالعاملیندخل

النسخةفيالمحددةالبنودمناثنینمجموعھيالبیانات.مقیمةغیرمرافقفيالمقیمینأوفیھیقیمونال

.الموظفینوتعویضالشخصیةالتحویالت:الدوليالنقدلصندوقالمدفوعاتمیزاندلیلمنالسادسة

:االحتسابطریقة
المدفوعاتمیزاندلیلمنالسادسةالنسخةفيالمحددةالبنودمناثنینمجموعھيالشخصیةالحواالت

المحليالناتجبیاناتوتستخدم.الموظفینوتعویضالشخصیةالتحویالت:الدوليالنقدبصندوقالخاص

المؤشرعنللتعبیرالدولي،للبنكالتابعةالعالمیةالتنمیةمؤشراتبیاناتقاعدةمنالمستمدةاالجمالي،

.اإلجماليالمحليالناتجمنمئویةكنسبة
البیاناتمصادر

الخاصةالمدفوعاتمیزانإحصاءاتبیاناتقاعدةمنالشخصیةالحواالتحجمبیاناتعلىالحصولیتم

.الدوليالبنكموظفيبتقدیراتملؤھایتمثمومنالدولي،النقدبصندوق
للبنكالتابعةالعالمیةالتنمیةمؤشراتبیاناتقاعدةمنالمستمدةاإلجمالي،المحليالناتجبیاناتتستخدم

خاللمنوالدولیةالوطنیةالمصادرمناإلجماليالمحليالناتجبیاناتتجمعو.مشترككقاسمالدولي

المعلوماتلجمعالدوليللبنكالرئیسةاآللیة-للبنكالقطریةالمكاتبشبكةفيلالقتصادیینسنويمسح

.األعضاءالبلدانفيالكلياالقتصادعنالكمیة

194

خاللمنالطویلالمدىعلىالدیونتحملعلىالقدرةتحقیقفيالنامیةالبلدانمساعدة:4-17الغایة
حسبھیكلتھا،وإعادةالدیونأعباءوتخفیفبدیونالتمویلتعزیزإلىالرامیةالسیاساتتنسیق

المدیونیةحالةمنإلخراجھابھاالمثقلةالفقیرةللبلدانالخارجیةالدیونمسألةومعالجةاالقتضاء،
الحرجة
والخدماتالسلعصادراتمنكنسبةالدینخدمةتكالیف:1-4-17المؤشر
:التعریف

)الفائدةومدفوعاتمبدأ(الدینلخدماتالمئویةالنسبةھيوالخدماتالسلعصادراتمنكنسبةالدینخدمة
والدینالعامالدینإلىالمؤشرھذافيالمشمولةالدیونخدماتتشیر.والخدماتالسلعلصادرات

.الحكومةقبلمنالمضمون

:المفاھیم
میزانلمنھجیةالسادساإلصدارمعالحكومةقبلمنوالمضمونةالعامةالخارجيالدینبیاناتمفاھیمتتفق

الدولياالستثماروضعودلیلالمدفوعات

ودلیلالمدفوعاتمیزاندلیلمنالسادساإلصدارمع"والخدماتالسلعتصدیر"مفاھیمتتماشى

.الدولياالستثمار

:االحتسابطریقة
نظامدلیلعلىبناءً الحكومةِقبلمنوالمضمونالعامالخارجيالدینبیاناتبتجمیعالدوليالبنكیقوم

إجراءاتیحددوالذي2000ینایر/الثانيكانونبتاریخالدوليالبنكعنالصادرالمدینینعناإلبالغ

.القرضمقابلالقرضأساسعلىالبلدانقبلمنالبیاناتتوفیریتم.الدولتستخدمھاالتياإلبالغ
المدفوعاتمیزانإحصاءاتبیاناتقاعدةمن"والخدماتالسلعتصدیر"بیاناتعلىالحصولیتم

دلیلمنالسادسلإلصداروفًقاالدوليالبنكموظفيبتقدیراتتسدثمومنالدوليالنقدبصندوقالخاصة

.الدولياالستثمارودلیلالمدفوعاتمیزان
.المئویةالنسبةحیثمنالمؤشرعنللتعبیرالمكونینكلياستخدامیتم

البیاناتمصادر
العامةوالشروطوالتعمیرلإلنشاءالدوليالبنكتشملالتي(10-14الدوليللبنكالتشغیلیةللسیاسةوفًقا

معلوماتمنالدوليالبنكاحتیاجاتلتلبیةالخارجیةالدیونتقاریرتقدیمیلزم،)للتنمیةالدولیةللمؤسسة

195

الدليل الوطني للبيانات الوصفية ألهداف التنمية المستدامة

قسم إحصاءات التنمية البشرية - الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق 194



خاللمنالطویلالمدىعلىالدیونتحملعلىالقدرةتحقیقفيالنامیةالبلدانمساعدة:4-17الغایة
حسبھیكلتھا،وإعادةالدیونأعباءوتخفیفبدیونالتمویلتعزیزإلىالرامیةالسیاساتتنسیق

المدیونیةحالةمنإلخراجھابھاالمثقلةالفقیرةللبلدانالخارجیةالدیونمسألةومعالجةاالقتضاء،
الحرجة
والخدماتالسلعصادراتمنكنسبةالدینخدمةتكالیف:1-4-17المؤشر
:التعریف

)الفائدةومدفوعاتمبدأ(الدینلخدماتالمئویةالنسبةھيوالخدماتالسلعصادراتمنكنسبةالدینخدمة
والدینالعامالدینإلىالمؤشرھذافيالمشمولةالدیونخدماتتشیر.والخدماتالسلعلصادرات

.الحكومةقبلمنالمضمون

:المفاھیم
میزانلمنھجیةالسادساإلصدارمعالحكومةقبلمنوالمضمونةالعامةالخارجيالدینبیاناتمفاھیمتتفق

الدولياالستثماروضعودلیلالمدفوعات

ودلیلالمدفوعاتمیزاندلیلمنالسادساإلصدارمع"والخدماتالسلعتصدیر"مفاھیمتتماشى

.الدولياالستثمار

:االحتسابطریقة
نظامدلیلعلىبناءً الحكومةِقبلمنوالمضمونالعامالخارجيالدینبیاناتبتجمیعالدوليالبنكیقوم

إجراءاتیحددوالذي2000ینایر/الثانيكانونبتاریخالدوليالبنكعنالصادرالمدینینعناإلبالغ

.القرضمقابلالقرضأساسعلىالبلدانقبلمنالبیاناتتوفیریتم.الدولتستخدمھاالتياإلبالغ
المدفوعاتمیزانإحصاءاتبیاناتقاعدةمن"والخدماتالسلعتصدیر"بیاناتعلىالحصولیتم

دلیلمنالسادسلإلصداروفًقاالدوليالبنكموظفيبتقدیراتتسدثمومنالدوليالنقدبصندوقالخاصة

.الدولياالستثمارودلیلالمدفوعاتمیزان
.المئویةالنسبةحیثمنالمؤشرعنللتعبیرالمكونینكلياستخدامیتم

البیاناتمصادر
العامةوالشروطوالتعمیرلإلنشاءالدوليالبنكتشملالتي(10-14الدوليللبنكالتشغیلیةللسیاسةوفًقا

معلوماتمنالدوليالبنكاحتیاجاتلتلبیةالخارجیةالدیونتقاریرتقدیمیلزم،)للتنمیةالدولیةللمؤسسة
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المدینین،عناإلبالغنظامخاللمنالمبلغةللبلدانالخارجياالقتراضتنفیذیتمالموثوقةالخارجیةالدیون

منموحدةمجموعةباستخدامالقرضمستوىعلىمفصلةمعلوماتویحمل1951عامفيأنشئالذي

.النماذج
والتعاونالجنوببلدانبینماوفيوالجنوبالشمالبینوالدولياإلقلیميالتعاونتعزیز:6-17الغایة
شروطوفقالمعارفتبادلوتعزیزإلیھا،والوصولواالبتكاروالتكنولوجیابالعلومیتعلقمافيالثالثي
األمممستوىعلىسیماوالالقائمة،اآللیاتبینمافيالتنسیقتحسینتشملبوسائلعلیھا،متفق

التكنولوجیالتیسیرعالمیةآلیةخاللومنالمتحدة،
بحسبالسكان،من100لكلالعریضالنطاقذيالسلكياإلنترنتفياالشتراكات:2-6-17المؤشر
السرعة
:التعریف

فياالشتراكاتعددإلىالسرعةبحسبالعریضالنطاقذيالثابتاالنترنتفياالشتراكاتمؤشرویشیر

.عنھاالمعلنالتحمیلسرعةبحسبالمقسومالعریض،النطاقذيالعامالثابتاالنترنت
:التالیةاالشتراكسرعاتحسبحالًیاالمؤشرتقسیمیتم
اشتراكاتجمیعإلىیشیر:ثانیة/بتمیغا2منأقلإلىثانیة/بتكیلو256سرعةفياالشتراك•

2منوأقلأكثرأوثانیة/بتكیلو256تساويمعلنةبسرعاتالعریضالنطاقذيالثابتاإلنترنت
.ثانیة/بتمیغا

اشتراكاتجمیعإلىیشیر:ثانیة/بتمیغا10منأقلإلىثانیة/بتمیغا2سرعةفياالشتراك•

10منوأقلأكثرأوثانیة/بتمیغا2تساويمعلنةبسرعاتالعریضالنطاقذيالثابتاإلنترنت
.ثانیة/بتمیغا

اشتراكاتجیغا): یشیر الى جمیع 10-4213(أكثرأوثانیة/بتمیغا10تساويسرعةفياالشتراك•

.أكثرأوثانیة/بتمیغا10تساويمعلنةبسرعاتالعریضالنطاقذيالثابتاإلنترنت
:المفاھیم

اإلنترنتإلىالسرعةالعاليالنفاذفياالشتراكاتإلىالعریضالنطاقذيالثابتاالنترنتاشتراكاتتشیر

ذلكویشمل.أكثرأوثانیة/بتكیلو256تساويوبسرعات)،  TCP / IPاالنترنتبروتوكول(العام

النطاقاشتراكاتمنوغیرھاالمباني/المنازلإلىاأللیافوشبكةالرقمياالشتراكوخطالكبلمودم

األرضيالالسلكيالعریضوالنطاقالصناعیةاألقمارعبرالعریضوالنطاق)السلكیة(الثابتةالعریض

یمكنھاالتياالشتراكاتیستثنيوھو.الدفعطریقةعنالنظربغضالمجموعھذاقیاسیتم.الثابت
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تتضمنأنویجب.المتنقلةالخلویةالشبكاتعبر)اإلنترنتذلكفيبما(البیاناتاتصاالتإلىالوصول

واالشتراكاتالسكنیةاالشتراكاتویشمل.أخرىثابتةالسلكیةتقنیاتوأيالثابت WiMAXنظام

.للمنظمات
بمااالتصاالتخدماتمنعددإلىالوصولویوفرالعالمأنحاءجمیعفيعامةكمبیوترشبكةھواإلنترنت

.البیاناتوملفاتوالترفیھواألخباراإللكترونيالبریدویحملالعالمیةاإلنترنتشبكةذلكفي

:االحتسابطریقة
التنظیمیةالسلطاتمنسنوياستبیانخاللمنالمؤشرھذابیاناتبتجمیعلالتصاالتالدولياالتحادیقوم

مقدميمنالبیاناتبجمعیقومونالذین، (ICT)واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیاوزاراتأوالوطنیة

بتوفیرالبلدفيإنترنتخدمةمزودكلمطالبةطریقعنالبیاناتجمعیمكن.الوطنییناإلنترنتخدمات

للحصولالبیاناتإضافةیتمثمالسرعة تحدیدمعبھالخاصةالعریضالنطاقذاتالثابتةاالشتراكاتعدد

.البلدإجمالیاتعلى
البیاناتمصادر

حولمعلوماتتتوفرفالاإلنترنت،خدماتمزوديمنإداریةبیاناتإلىتستندالمؤشرھذابیاناتأنبما

الناحیةمنیمكنإنما.فردیةخصائصأليوفًقاالبیاناتتقسیمیمكنالوبالتاليالفردیین،المشتركین

.الریفي/والحضريالجغرافيالموقعبحسبالبیاناتتقسیمالنظریة
واالبتكاروالتكنولوجیاالعلممجاالتفيالقدراتبناءوآلیةالتكنولوجیالبنكالكاملالتفعیل:8-17الغایة

سیماوالالتمكینیة،التكنولوجیاتاستخداموتعزیز،2017عامبحلولنمواً البلدانأقللصالح
واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیا

اإلنترنتیستخدمونالذیناألفرادنسبة:1-8-17المؤشر
:التعریف

مناإلنترنتاستخدمواالذیناألفرادنسبةبأنھااإلنترنتیستخدمونالذیناألفرادنسبةمؤشرتعریفیتم

.األخیرةالثالثةاألشھرفيموقعأي
:المفاھیم
االتصاالتخدماتمنعددإلىالوصولویوفر.العالمأنحاءجمیعفيعامةكمبیوترشبكةھواإلنترنت

بغضالبیانات،وملفاتوالترفیھواألخباراإللكترونيالبریدویحملالعالمیةاإلنترنتشبكةذلكفيبما

عبراالنترنتشبكةتستخدمفقد–كمبیوترجھازیكونأنبالضرورةفلیس(المستخدمالجھازعنالنظر
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تتضمنأنویجب.المتنقلةالخلویةالشبكاتعبر)اإلنترنتذلكفيبما(البیاناتاتصاالتإلىالوصول

واالشتراكاتالسكنیةاالشتراكاتویشمل.أخرىثابتةالسلكیةتقنیاتوأيالثابت WiMAXنظام

.للمنظمات
بمااالتصاالتخدماتمنعددإلىالوصولویوفرالعالمأنحاءجمیعفيعامةكمبیوترشبكةھواإلنترنت

.البیاناتوملفاتوالترفیھواألخباراإللكترونيالبریدویحملالعالمیةاإلنترنتشبكةذلكفي

:االحتسابطریقة
التنظیمیةالسلطاتمنسنوياستبیانخاللمنالمؤشرھذابیاناتبتجمیعلالتصاالتالدولياالتحادیقوم

مقدميمنالبیاناتبجمعیقومونالذین، (ICT)واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیاوزاراتأوالوطنیة

بتوفیرالبلدفيإنترنتخدمةمزودكلمطالبةطریقعنالبیاناتجمعیمكن.الوطنییناإلنترنتخدمات

للحصولالبیاناتإضافةیتمثمالسرعة تحدیدمعبھالخاصةالعریضالنطاقذاتالثابتةاالشتراكاتعدد

.البلدإجمالیاتعلى
البیاناتمصادر

حولمعلوماتتتوفرفالاإلنترنت،خدماتمزوديمنإداریةبیاناتإلىتستندالمؤشرھذابیاناتأنبما

الناحیةمنیمكنإنما.فردیةخصائصأليوفًقاالبیاناتتقسیمیمكنالوبالتاليالفردیین،المشتركین

.الریفي/والحضريالجغرافيالموقعبحسبالبیاناتتقسیمالنظریة
واالبتكاروالتكنولوجیاالعلممجاالتفيالقدراتبناءوآلیةالتكنولوجیالبنكالكاملالتفعیل:8-17الغایة

سیماوالالتمكینیة،التكنولوجیاتاستخداموتعزیز،2017عامبحلولنمواً البلدانأقللصالح
واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیا

اإلنترنتیستخدمونالذیناألفرادنسبة:1-8-17المؤشر
:التعریف

مناإلنترنتاستخدمواالذیناألفرادنسبةبأنھااإلنترنتیستخدمونالذیناألفرادنسبةمؤشرتعریفیتم

.األخیرةالثالثةاألشھرفيموقعأي
:المفاھیم
االتصاالتخدماتمنعددإلىالوصولویوفر.العالمأنحاءجمیعفيعامةكمبیوترشبكةھواإلنترنت

بغضالبیانات،وملفاتوالترفیھواألخباراإللكترونيالبریدویحملالعالمیةاإلنترنتشبكةذلكفيبما

عبراالنترنتشبكةتستخدمفقد–كمبیوترجھازیكونأنبالضرورةفلیس(المستخدمالجھازعنالنظر
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ویمكن).إلخرقمي،تلفزیونأوألعاب،جھازأویدوي،حاسوبأولوحي،جھازأومحمول،خلويھاتف

.متحركةأوثابتةشبكةعبراالنترنتإلىالنفاذ

:االحتسابطریقة
مجموعبقسمةالمؤشرھذاحسابیتمرسمي،مسحخاللمنالمؤشربھذابیاناتتجمعالتيللبلدانبالنسبة

علىاألخیرةالثالثةاألشھرفي)موقعأيمن(االنترنتیستخدمونالذینالنطاقضمناألفرادعدد

قبلمن(البیاناتتقدیریتممسح،بإجراءتقملمالتيللبلدانبالنسبة.النطاقضمناألفرادعددمجموع

األخرىاالقتصادیةاالجتماعیةوالمؤشراتاإلنترنتاشتراكاتعددإلىاستناداً )لالتصاالتالدولياالتحاد

.الزمنیةالسالسلبیاناتوعلى)االجماليالقوميالدخلمنالفردنصیب(
البیاناتمصادر

البیاناتتجمعدولیا،ً علیھمامتفقومنھجیةتعریفإلىاإلنترنتیستخدمونالذیناألفرادنسبةمؤشریستند

مكاتبإلىلالتصاالتالدولياالتحادیرسلھسنوياستبیانخاللمناإلنترنتیستخدمونالذیناألفرادعن

یتم.المئویةالنسبحسابیتمعلیھاوبناءً المطلقة،القیماالستبیان،ھذافيویجمع.الوطنیةاإلحصاءات

.الكافیةاإلحصائیةالمعاییرتلبيأنھامنللتأكدالمسحمنھجیةمنالتحقق
الذینلألفرادالمئویةالنسبةتستندالنامیة،البلدانمنمتزایدوعددالنموالمتقدمةالبلدانلمعظمبالنسبة

اإلحصاءات وكاالتتجریھاالمنھجیة،ناحیةمنسلیمةأسریةمسوحإلىاإلنترنتبیاناتیستخدمون

الدولياالتحادیقوماإلنترنت،مستخدميإحصاءاتبتجمیعالوطنیةاإلحصاءاتمكتبیقملموما.الوطنیة

.اإلنترنتیستخدمونالذیناألفرادنسبةبتقدیرلالتصاالت
الفترةأولألفراد،العمریةالفئةأوالتعریف،فيالتناقضاتلحظیتمولكنالعادة،فيالبیاناتتعدیلیتمال

للمقارنةقابلةدائماالبیاناتتكونالالسبب،لھذا.البیاناتمذكرةفيالسنواتبینالمقارنةفيالمرجعیة

.صارمبشكل
.عامكلاإلنترنتباستخدامالمتعلقالسؤالتضمینیتمحیثاألسریةالمسوحبإجراءالبلدانبعضتقوم
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مناألھدافومحددفعاالً تنفیذاً النامیةالبلدانفيالقدراتبناءلتنفیذالدوليالدعمتعزیز:9-17الغایة
بینالتعاونتشملبوسائلالمستدامة،التنمیةأھدافجمیعتنفیذإلىالرامیةالوطنیةالخططدعمأجل

الثالثيوالتعاونالجنوببلدانبینماوفيوالجنوبالشمال
الشمالبینالتعاونتشملبوسائل(ةوالتقنیالمالیةللمساعدةالدوالریةالقیمة:1-9-17المؤشر

النامیةللبلدانالمرصودة)الثالثيوالتعاونالجنوببلدانبینماوفيوالجنوب
:التعریف
الجھاتجمیعمناألخرىالرسمیةوالتدفقاتالرسمیةاإلنمائیةالمساعداتلمجموعالمدفوعاتإجمالي

.الوطنيوالتخطیطالقدراتبناءلصالحالمانحة
:المفاھیم
تلكبأنھاالرسمیةاإلنمائیةالمساعدة DACاإلنمائیةالمساعدةلجنةتعرف:الرسمیةاإلنمائیةالمساعدة

المساعدةمنالمستفیدةللجھاتاالنمائیةالمساعدةلجنةالئحةعلىالموجودةواألراضيالبلدانإلىالتدفقات

التياألطرافالمتعددةوالمؤسساتالرسمیةاإلنمائیة

.التنفیذیةوكاالتھاقبلمنأوالمحلیة،والحكوماتالدولةفیھابماالرسمیةالوكاالتقبلمنتؤمن)1
.لھااساسیاھدفاالنامیةللدولوالرفاهاالقتصادیةالتنمیةحملةإطالقمعمدارتحویلكلیشكل)ب

منمعامالتبأنھارسمیاالمدعومةالتصدیرأرصدةباستثناء (OOF)األخرىالرسمیةالتدفقاتتعرف

األولالمقامفيتھدفالألنھاإمارسمیة،إنمائیةكمساعدةاألھلیةشروطتستوفيالالرسميالقطاعقبل

.الكفایةفیھبمامیسرةبشروطلیستألنھاأوالتنمیة،إلى

:االحتسابطریقة
البلدانإلىالمانحةالجھاتجمیعمناألخرىالرسمیةوالتدفقاتالرسمیةاإلنمائیةالمساعدةتدفقاتمجموع

.الوطنيوالتخطیطالقدراتبناءلصالحالنامیة
البیاناتمصادر
التدفقاتبشأنالبیاناتبجمعاالنمائیةالمساعدةولجنةاالقتصاديالمیدانفيوالتنمیةالتعاونمنظمةتقوم

نظامخاللمنالنشاطمستوىعلى1973والكليالمستوىعلى1960العاممنوالخاصةالرسمیة

.الدائنیناإلبالغ
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مناألھدافومحددفعاالً تنفیذاً النامیةالبلدانفيالقدراتبناءلتنفیذالدوليالدعمتعزیز:9-17الغایة
بینالتعاونتشملبوسائلالمستدامة،التنمیةأھدافجمیعتنفیذإلىالرامیةالوطنیةالخططدعمأجل

الثالثيوالتعاونالجنوببلدانبینماوفيوالجنوبالشمال
الشمالبینالتعاونتشملبوسائل(ةوالتقنیالمالیةللمساعدةالدوالریةالقیمة:1-9-17المؤشر

النامیةللبلدانالمرصودة)الثالثيوالتعاونالجنوببلدانبینماوفيوالجنوب
:التعریف
الجھاتجمیعمناألخرىالرسمیةوالتدفقاتالرسمیةاإلنمائیةالمساعداتلمجموعالمدفوعاتإجمالي

.الوطنيوالتخطیطالقدراتبناءلصالحالمانحة
:المفاھیم
تلكبأنھاالرسمیةاإلنمائیةالمساعدة DACاإلنمائیةالمساعدةلجنةتعرف:الرسمیةاإلنمائیةالمساعدة

المساعدةمنالمستفیدةللجھاتاالنمائیةالمساعدةلجنةالئحةعلىالموجودةواألراضيالبلدانإلىالتدفقات

التياألطرافالمتعددةوالمؤسساتالرسمیةاإلنمائیة

.التنفیذیةوكاالتھاقبلمنأوالمحلیة،والحكوماتالدولةفیھابماالرسمیةالوكاالتقبلمنتؤمن)1
.لھااساسیاھدفاالنامیةللدولوالرفاهاالقتصادیةالتنمیةحملةإطالقمعمدارتحویلكلیشكل)ب

منمعامالتبأنھارسمیاالمدعومةالتصدیرأرصدةباستثناء (OOF)األخرىالرسمیةالتدفقاتتعرف

األولالمقامفيتھدفالألنھاإمارسمیة،إنمائیةكمساعدةاألھلیةشروطتستوفيالالرسميالقطاعقبل

.الكفایةفیھبمامیسرةبشروطلیستألنھاأوالتنمیة،إلى

:االحتسابطریقة
البلدانإلىالمانحةالجھاتجمیعمناألخرىالرسمیةوالتدفقاتالرسمیةاإلنمائیةالمساعدةتدفقاتمجموع

.الوطنيوالتخطیطالقدراتبناءلصالحالنامیة
البیاناتمصادر
التدفقاتبشأنالبیاناتبجمعاالنمائیةالمساعدةولجنةاالقتصاديالمیدانفيوالتنمیةالتعاونمنظمةتقوم

نظامخاللمنالنشاطمستوىعلى1973والكليالمستوىعلى1960العاممنوالخاصةالرسمیة

.الدائنیناإلبالغ
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تمییزيوغیرومفتوحالقواعدعلىوقائمعالمياألطرافمتعددتجارينظامإیجاد:10-17الغایة
الدوحةخطةإطارفيالجاریةالمفاوضاتاختتاممنھابوسائلالعالمیة،التجارةمنظمةإطارفيومنصف
المنظمةتلكوضعتھاالتياإلنمائیة
العالمأنحاءجمیعفيالجمركیةللتعریفاتالمرجحالمتوسط:1-10-17المؤشر
:التعریف

النظامفيالسلعمنالوارداتعلىالمطبقةالمرجحةالجمركیةالتعریفاتلمتوسطالمئویةالنسبةقیمة

.وترمیزھااألساسیةالسلعلتوصیفالمنسق
:المفاھیم
منھجیةباستخدامیوصىالقطریة،للمجموعاتالجمركیةالتعریفةقیمةجمعأجلمن:المرجحالمتوسط

.المستوردةالسلعقیمةأساسعلىترجیح
إماتفرضالبضائع،وارداتعلىجمركیةرسومعنعبارةالجمركیةالتعریفات:الجمركیةالتعریفات

100لكلدوالرات7المثالسبیلعلى(محددأساسعلىأو)للقیمةالمئویةالنسبة(القیمةأساسعلى
ال.الحكومةإیراداتولرفعمحلیاالمنتجةالمماثلةللسلعسعریةمیزةلخلقالتعریفاتاستخدامیمكن.)كغم
.الجمركیةالتعریفاتمنوالضرائبالتجاريالتعویضتدابیرتعتبر

:االحتسابطریقة
شكلفيعنھاالتعبیریتمالالتيالمعدالتبعضتحویلیتمالحساب،فيالتعریفاتجمیعإدراجأجلمن

وفقالتحویلویتم،)الوارداتقیمةمنمئویةبنسبةأي(القیمةمكافئاتفي)المحددةالرسوممثل(القیمة

وحدةقیماحتسابویتم.الوحدةقیمةطریقةباستخداممستوردلكلالجمركیةالتعریفةخطالمستوى

الجمركیةالتعریفاتمعدالتمنمحدودعددسوىتوفیریمكنال.والكمیاتاالستیرادقیممناالستیراد

وتسمحالحسابمناستبعادھاویتمAVEالقیمةمكافئاتمع)الفنیةالرسومأي(بالقیمةالمرتبطةغیر

.الدولبینمقارناتبإجراءأیضاالمنھجیةھذه
البیاناتمصادر

.الوارداتعلىالجمركیةالتعریفةبیاناتھي1-10-17المؤشراتلحسابالمستخدمةالرئیسةالمعلومات
المكاتبمعمباشرةاالتصالطریقعنالجمركیةبالتعریفاتالمتعلقةالمعلوماتاستخالصیمكن

التنسیقجھاتأواإلقلیمیةالمنظماتأوالمتحدةاألمملدىالدائمةالقطریةالبعثاتأوالوطنیةاإلحصائیة

.الجماركإیراداتعنالمسؤولةوالوزاراتالجماركداخل
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أقلحصةمضاعفةبغرضسیماوالالنامیة،البلدانصادراتفيكبیرةزیادةتحقیق:11-17الغایة
2020عامبحلولالعالمیةالصادراتمننمواً البلدان

العالمیةالصادراتمننمواً البلدانوأقلالنامیةالبلدانحصة:1-11-17المؤشر
:التعریف
.والخدماتللسلعالعالمیةالصادراتمنكحصةنمواً البلدانوأقلالنامیةالبلدانصادرات
:المفاھیم

)البضائعتجارة(تداولھایتمالتيالمنتجاتلتصنیفالمستخدمالدوليالتصنیفھو(HS) :المنسقالنظام
النحوعلىالمدفوعاتمیزانفيالمعروضةللبنودوفقاالخدماتتصنیفیتم (BoP) :المدفوعاتمیزان

.المدفوعاتمیزاندلیلفيالدوليالنقدصندوققبلمنالمحدد

:االحتسابطریقة
.التجارةإجماليمنالبلدأجزاءمنمعینةمجموعةإلىالعالمیةالتجارةحصةتھدف
الخدماتتجارةفيصعوباتھناكتكونفقدزمنیة،سلسلةخاللمنالبضائعتجارةبیاناتتتسقوبینما

وفقاعنھااإلبالغتم 2005عامقبلجمعتالتيفالبیانات 2005عامقبللماالبیاناتاتساقعدمبسبب

التيوالمبادئللفئاتوفقاالبیاناتتحویلتمفقد، 2005عامبعدأما.الخامسالمدفوعاتمیزانلدلیل

.المدفوعاتمیزاندلیلمنالسادسةالطبعةحددتھا
البیاناتمصادر

)التجارةخریطة( ITCالدولیةالتجارةمركزبیاناتقاعدةفيالمدرجةالسلعفيالتجارةبیاناتجمعیتم
حالةفي(اإلقلیمیةالمنظماتأوالوطنیةالوكاالتفيالتنسیقبجھاتالمباشراالتصالطریقعن

قبلمنالخدماتفيالتجارةبیاناتاستقاءیمكنو)اإلقلیمیةاالقتصادیةالجماعاتأوالجمركیةاالتحادات

:التالیةالمصادرمنأكثرأوواحدمنالوطنیةاإلحصاءاتمكاتبأو/والمحلیةالبنوك
یتمالتيالدولیةالمدفوعاتجمعیتمالحالة،ھذهفي ITRSالدولیةالمعامالتعناإلبالغنظام•

استخدامیتم.الوطنيالمركزيالبنكمسؤولیةتحتعامبشكلالمحلیةالبنوكخاللمنتوجیھھا

.المعامالتعنكبدیلالدفعات
.الوطنياإلحصاءتبامكمسؤولیةتحتعامبشكلالمؤسسیةالمسوح•
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أقلحصةمضاعفةبغرضسیماوالالنامیة،البلدانصادراتفيكبیرةزیادةتحقیق:11-17الغایة
2020عامبحلولالعالمیةالصادراتمننمواً البلدان

العالمیةالصادراتمننمواً البلدانوأقلالنامیةالبلدانحصة:1-11-17المؤشر
:التعریف
.والخدماتللسلعالعالمیةالصادراتمنكحصةنمواً البلدانوأقلالنامیةالبلدانصادرات
:المفاھیم

)البضائعتجارة(تداولھایتمالتيالمنتجاتلتصنیفالمستخدمالدوليالتصنیفھو(HS) :المنسقالنظام
النحوعلىالمدفوعاتمیزانفيالمعروضةللبنودوفقاالخدماتتصنیفیتم (BoP) :المدفوعاتمیزان

.المدفوعاتمیزاندلیلفيالدوليالنقدصندوققبلمنالمحدد

:االحتسابطریقة
.التجارةإجماليمنالبلدأجزاءمنمعینةمجموعةإلىالعالمیةالتجارةحصةتھدف
الخدماتتجارةفيصعوباتھناكتكونفقدزمنیة،سلسلةخاللمنالبضائعتجارةبیاناتتتسقوبینما

وفقاعنھااإلبالغتم 2005عامقبلجمعتالتيفالبیانات 2005عامقبللماالبیاناتاتساقعدمبسبب

التيوالمبادئللفئاتوفقاالبیاناتتحویلتمفقد، 2005عامبعدأما.الخامسالمدفوعاتمیزانلدلیل

.المدفوعاتمیزاندلیلمنالسادسةالطبعةحددتھا
البیاناتمصادر

)التجارةخریطة( ITCالدولیةالتجارةمركزبیاناتقاعدةفيالمدرجةالسلعفيالتجارةبیاناتجمعیتم
حالةفي(اإلقلیمیةالمنظماتأوالوطنیةالوكاالتفيالتنسیقبجھاتالمباشراالتصالطریقعن

قبلمنالخدماتفيالتجارةبیاناتاستقاءیمكنو)اإلقلیمیةاالقتصادیةالجماعاتأوالجمركیةاالتحادات

:التالیةالمصادرمنأكثرأوواحدمنالوطنیةاإلحصاءاتمكاتبأو/والمحلیةالبنوك
یتمالتيالدولیةالمدفوعاتجمعیتمالحالة،ھذهفي ITRSالدولیةالمعامالتعناإلبالغنظام•

استخدامیتم.الوطنيالمركزيالبنكمسؤولیةتحتعامبشكلالمحلیةالبنوكخاللمنتوجیھھا

.المعامالتعنكبدیلالدفعات
.الوطنياإلحصاءتبامكمسؤولیةتحتعامبشكلالمؤسسیةالمسوح•
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األسواقإلىنمواً البلدانأقلجمیعمنتجاتلوصولالتوقیتالمناسبالتنفیذتحقیق:12-17الغایة
كفالةمنھابوسائلالعالمیة،التجارةمنظمةقراراتمعتماشیامفروضة،حصصأوجمركیةرسومبدون
تلكمساھمةوكفالةوبسیطًة،شفافةً نمواالبلدانأقلوارداتعلىالمنطبقةالتفضیلیةالمنشأقواعدجعل

األسواقإلىالوصولتیسیرفيالقواعد
والدولنمواالبلدانوأقلالنامیةالبلدانتواجھھاالتيالجمركیةالتعریفاتمتوسط:1-12-17المؤشر
النامیةالصغیرةالجزریة
:التعریف
البلدانمنالمصدرةالمنتجاتتواجھھاالتي)المئویةبالنسبة(الوارداتعلىالجمركیةالتعریفاتمتوسط

.نمواً البلدانوأقلالنامیة
:المفاھیم

إماتفرضالسلع،منالوارداتعلىجمركیةرسومعنعبارةالجمركیةالتعریفات:الجمركیةالتعریفات

100لكلدوالرات 7المثالسبیلعلى(محددأساسعلىأو)للقیمةالمئویةالنسبة(القیمةأساسعلى
.)كغم

الوطنیةالتعریفیةالخطوطرموزتشیر: (NTL)الوطنیةالتعریفیةالخطوطأوالجمركيالتعریفيالخط

مستوىمنأطولتكونوالتيالمنفردةالبلدانقبلمنالتجاریةالسلععلىالمطبقةالتصنیف،رموزإلى

تستند.األخرىاألغراضمنوللعدیدالتعریفاتفيالتمییزحریةوللبلدان.المنسقللنظامالستةاألرقام

المثال،سبیلفعلى.أرقامستةمنأطولھيإنماالمنسقالنظامعلىالوطنیةالتعریفیةالخطوطرموز

یشیرحینفيالحیة،والنغالوالبغالاألتنإلىأرقامستةمنالمكون 010120المنسقالنظامرمزیشیر

ویشیرالحیة،التأصیلأتنإلى010120.10األمیركیةالمتحدةالوالیاتفيالوطنيالتعریفيالخطرمز

المستوردةوالنغالالبغالإلى010120.30ویشیرالتأصیل،أتنغیرالحیةاألتانإلى010120.20

.الفوريللذبح
:االحتسابطریقة
إلى)المحددةالرسوممثل(تقییميبشكلعنھاالمعربغیرالجمركیةالرسوممعدالتبعضتحویلینبغي

مستوردلكلالتعریفةخطمستوىعلىالتحویلیتم.)الوارداتقیمةمنمئویةبنسبةأي(تقییمیةمكافئات

توفیریمكنوال.والكمیاتاالستیرادقیممناالستیرادوحدةقیماحتسابیتم.الوحدةقیمةطریقةباستخدام

المكافئاتمع)التقنیةالرسومأي(التقییمیةغیرالجمركیةالتعریفاتمعدالتمنمحدودعددسوى

.الدولبینمامقارناتبإجراءأیًضاالمنھجیةھذهتسمح.الحسابمناستبعادھاویتمالتقییمیة

202

البیاناتمصادر
الوارداتعلىالجمركیةالتعریفةبیاناتھي1-12-17المؤشرلحسابالمستخدمةالرئیسةالمعلومات

اإلحصاءاتبمكاتبالمباشراالتصالطریقعنالجمركیةبالتعریفاتالمتعلقةالمعلوماتاسترجاعیمكن

داخلالتنسیقجھاتأواإلقلیمیةالمنظماتأوالمتحدةاألمملدىالدائمةالقطریةالبعثاتأوالوطنیة

.الجماركإیراداتعنالمسؤولةوالوزاراتالجمارك
الفقرعلىللقضاءسیاساتوتنفیذلوضعبلدلكلوالقیادةالسیاساتيالھامشاحترام:15-17الغایة

المستدامةالتنمیةوتحقیق
مقدميجانبمنللبلدانالمملوكةالتخطیطوأدواتالنتائجأطراستخداممدى:1-15-17المؤشر
اإلنمائيالتعاون
:التعریف
البلداننتائجألطرالمعنییناإلنمائیینالشركاءجمیعاستخداموكیفیةمدىقیاسإلىالمؤشرھذایسعى

.أدائھموتقییماإلنمائيالتعاونجھودتخطیطأجلمنالمعنییناالنمائیینالشركاءكافةجانبمنالنامیة
تدخالتھمبتصمیم)االنمائیینالشركاءأي(اإلنمائيالتعاونمقدموبھایقومالتيالدرجةالمؤشریقیم

والتيالنامیةالحكوماتتقودھاالتيالنتائجأطرمنالمستمدةوالنتائجاألھدافمؤشراتعلىباالعتماد

.االنمائیةالبلدوأھدافأولویاتتعكس
:المفاھیم
تركزوالتيبھاالمرتبطةوالتقییمالرصدونظمللنتائجالدولةمقاربة CRFsالقطریةالنتائجأطرتحدد

أھدافاھذهالنتائجأطرتتضمنالتعریف،مناألدنىالحدباستخدام.التطویرنتائجوتحقیقاألداءعلى

فيالتقدملقیاسأھدافاوضعواكما.)التأثیرأو/ووالنتائجالمخرجاتمثل(علیھامتفقنتائجومؤشرات

النتائجأطرتحدیدیتمماكثیراالعملیة،الناحیةمن.الحكومیةالتخطیطوثائقفيالمحددةاألھدافتحقیق

التنمیةواستراتیجیاتاألجل،طویلةالرؤیةخططمثل(القطريالمستوىعلىالحكوماتتقودھاالتي

یتمحیث،)القطاعیةاالستراتیجیاتمثل(القطاعمستوىعلىالتفصیلمنبمزیدتفعیلھاویتم)الوطنیة

.معینزمنيإلطارمحددةومؤشراتأھدافوضع
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البیاناتمصادر
الوارداتعلىالجمركیةالتعریفةبیاناتھي1-12-17المؤشرلحسابالمستخدمةالرئیسةالمعلومات

اإلحصاءاتبمكاتبالمباشراالتصالطریقعنالجمركیةبالتعریفاتالمتعلقةالمعلوماتاسترجاعیمكن

داخلالتنسیقجھاتأواإلقلیمیةالمنظماتأوالمتحدةاألمملدىالدائمةالقطریةالبعثاتأوالوطنیة

.الجماركإیراداتعنالمسؤولةوالوزاراتالجمارك
الفقرعلىللقضاءسیاساتوتنفیذلوضعبلدلكلوالقیادةالسیاساتيالھامشاحترام:15-17الغایة

المستدامةالتنمیةوتحقیق
مقدميجانبمنللبلدانالمملوكةالتخطیطوأدواتالنتائجأطراستخداممدى:1-15-17المؤشر
اإلنمائيالتعاون
:التعریف
البلداننتائجألطرالمعنییناإلنمائیینالشركاءجمیعاستخداموكیفیةمدىقیاسإلىالمؤشرھذایسعى

.أدائھموتقییماإلنمائيالتعاونجھودتخطیطأجلمنالمعنییناالنمائیینالشركاءكافةجانبمنالنامیة
تدخالتھمبتصمیم)االنمائیینالشركاءأي(اإلنمائيالتعاونمقدموبھایقومالتيالدرجةالمؤشریقیم

والتيالنامیةالحكوماتتقودھاالتيالنتائجأطرمنالمستمدةوالنتائجاألھدافمؤشراتعلىباالعتماد

.االنمائیةالبلدوأھدافأولویاتتعكس
:المفاھیم
تركزوالتيبھاالمرتبطةوالتقییمالرصدونظمللنتائجالدولةمقاربة CRFsالقطریةالنتائجأطرتحدد

أھدافاھذهالنتائجأطرتتضمنالتعریف،مناألدنىالحدباستخدام.التطویرنتائجوتحقیقاألداءعلى

فيالتقدملقیاسأھدافاوضعواكما.)التأثیرأو/ووالنتائجالمخرجاتمثل(علیھامتفقنتائجومؤشرات

النتائجأطرتحدیدیتمماكثیراالعملیة،الناحیةمن.الحكومیةالتخطیطوثائقفيالمحددةاألھدافتحقیق

التنمیةواستراتیجیاتاألجل،طویلةالرؤیةخططمثل(القطريالمستوىعلىالحكوماتتقودھاالتي

یتمحیث،)القطاعیةاالستراتیجیاتمثل(القطاعمستوىعلىالتفصیلمنبمزیدتفعیلھاویتم)الوطنیة

.معینزمنيإلطارمحددةومؤشراتأھدافوضع
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:االحتسابطریقة
تقودھاالتياألخرىالتخطیطوأدواتللدولةالمملوكةالنتائجأطراستخداممدىحولشاملمقیاسلتوفیر

المرتبطةالرصدوأطرالنتائجومؤشراتاألھدافبھاتحددالتيالدرجةالمؤشریحسبالحكومات،

التخطیطوأدواتالوطنیةالمصادرذلكفيبما-الحكومیةالمصادرمنالجدیدةاإلنمائیةبالتدخالت

.الوطنيودونالقطاعي
البیاناتمصادر
بلدا80حواليحالیااإلنمائيالمتحدةاألمموبرنامجاالقتصاديالمیدانفيوالتنمیةالتعاونمنظمةتدعم

وضمانالبیاناتقیادةالمنظماتھذهوتؤديسنتین،كلأساسعلىالصلةذاتالبیاناتجمعفينامیا

منقویةمشاركةمعمنھا،والتحققالبیاناتجمععملیةالحكومةوتقود.العالميالصعیدعلىالجودة

المحلیةوالحكوماتالبرلماناتوممثلياإلنمائيالتعاونمقدميذلكفيبمااألخرى،الفاعلةاألطراف

مؤسسيطابعبإضفاءالبلدانتقومذلك،إلىباإلضافةوالنقاباتالخاصوالقطاعالمدنيالمجتمعومنظمات

المؤشرعناإلبالغمنتتمكنوقدالمعوناتإلدارةالوطنیةنظمھاداخلالبیاناتجمععملیةعلىمتزاید

.سنويأساسعلى
بینبشراكاتوتكمیلھاالمستدامة،التنمیةتحقیقأجلمنالعالمیةالشراكةتعزیز:16-17الغایة

وذلكوتقاسمھا،المالیةوالمواردوالتكنولوجیاوالخبراتالمعارفلجمعالمتعددینالمصلحةأصحاب
النامیةالبلدانسیماوالالبلدان،جمیعفيالمستدامةالتنمیةأھدافتحقیقدعمبھدف
التنمیةفعالیةرصدبأطریتعلقمافيتقدمإحرازعنأبلغتالتيالبلدانعدد:1-16-17المؤشر
المستدامةالتنمیةأھدافتحقیقتدعمالتيالمتعددینالمصلحةألصحاب

:التعریف
المصلحةألصحابالتنمیةفعالیةرصدأطرفيالمحرزالتقدمعنتبلغالتيالبلدانعددالمؤشریتتبع

.المستدامةالتنمیةأھدافتحقیقتدعموالتيالفعالةاإلنمائیةااللتزاماتتنفیذتتعقبالتيالمتعددین
:المفاھیم

تتعقبالتي"المتعددینالمصلحةألصحاباإلنمائیةالفعالیةرصدأطر"األدنىالتعریفاستخدامإن

قوةمؤشراتھاتقیسطوعيأساسعلىمؤشراتھاعلىاالتفاقتم:رصدأطرھيالفعالاإلنمائيالتعاون

.ومراجعتھاالبیاناتجمععملیةنفسھاالبلدانتقودحیث،التنمیةمجالفيالفاعلةالجھاتبینالعالقة
علىیمثلونالذینالمتعددینالمصلحةأصحابواستعراضھاالبیاناتجمعفيالمشاركةتشملوحیث
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التقاطإلىالحاجةاالعتبارفيالمؤشریأخذ.المدنيالمجتمعومنظماتالخاصوالقطاعالعامالقطاعاألقل،

تفعلوھي.التنمیةأجلمناألطرافالمتعددةالشراكاتفيالمنخرطةاألطرافجمیعومسؤولیاتأدوار

التنمیةشركاءجمیعمشاركةتشملولكنھاالبلدان،تقودھاالتيالتنمیةفعالیةأطرفيالنظرخاللمنذلك

.المعنیین

:االحتسابطریقة
التيللبلدانالعالمياإلجماليالرقمأنھعلىالمؤشرھذاعرضیتم16-17للغایةالعالميالطابعلتعكس

أصحابذاتالتنمیةفاعلیة)أطرأو(إطارعنباإلبالغتقومدولةأليبالنسبة.المحرزالتقدمعنتبلغ

المؤشراتعددالمرجعیة،السنةفيیكون،عندماالمحرزالتقدمعنمبلِغاالبلدیعتبرالمتعددین،المصلحة

.سلبياتجاهتظھرالتيالمؤشراتعددمنأكبرإیجابیااتجاھاتظھرالتي)األطر(اإلطارضمن
البیاناتمصادر
صحتھامنوالتحققالبیاناتجمعوتنسیقبقیادةالدولحكوماتتقوم.البلدیقودھاطوعیةعملیةھوالرصد

 /المالیةوزارةمثل(الصلةذاتالحكومیةالجھاتقبلمنالبیاناتعناإلبالغیتمالقطري،المستوىعلى
.المصلحةوأصحابالتنمیةوشركاء)الوطنیةالمیزانیةلمعلوماتالمیزانیةإدارة
والدولنمواً البلدانأقلذلكفيبماالنامیة،البلدانقدراتلبناءالدعمتقدیمتعزیز:18-17الغایة

وموثوقةالتوقیتومناسبةالجودةعالیةبیاناتتوافرفيكبیرةزیادةلتحقیقالنامیة،الصغیرةالجزریة
واإلعاقة،الھجرة،حیثمنوالوضعواإلثني،العرقيواالنتماءوالسن،والجنس،الدخل،حسبومفصلة
2020عامبحلولالوطنیة،السیاقاتفيالصلةذاتالخصائصمنوغیرھاالجغرافي،والموقع
بالمبادئتتقیدوالتيالوطنيالصعیدعلىإحصائیةتشریعاتلدیھاالتيالبلدانعدد:2-18-17المؤشر

الرسمیةلإلحصاءاتاألساسیة
:التعریف
لإلحصاءاتاألساسیةالمبادئمعتتوافقوطنیةإحصائیةتشریعاتلدیھاالتيالبلدانعددإلىالمؤشریشیر

. UNFOPبمبادئیتقیدإحصائيتشریعلدیھاالتيالبلدانعددأيالرسمیة
:المفاھیم

واإلدارةالتنظیمالمتعلقةوالتدابیرواللوائحالقواعداإلحصاءقانونیحدد:الوطنیةاإلحصائیةالتشریعات

التغطیةلضمانوالكفاءةوالفعالیةوالقوةمنھجیة،بطریقةاإلحصائیةاألنشطةعلىوالتفتیشوالرصد
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التقاطإلىالحاجةاالعتبارفيالمؤشریأخذ.المدنيالمجتمعومنظماتالخاصوالقطاعالعامالقطاعاألقل،

تفعلوھي.التنمیةأجلمناألطرافالمتعددةالشراكاتفيالمنخرطةاألطرافجمیعومسؤولیاتأدوار

التنمیةشركاءجمیعمشاركةتشملولكنھاالبلدان،تقودھاالتيالتنمیةفعالیةأطرفيالنظرخاللمنذلك

.المعنیین

:االحتسابطریقة
التيللبلدانالعالمياإلجماليالرقمأنھعلىالمؤشرھذاعرضیتم16-17للغایةالعالميالطابعلتعكس

أصحابذاتالتنمیةفاعلیة)أطرأو(إطارعنباإلبالغتقومدولةأليبالنسبة.المحرزالتقدمعنتبلغ

المؤشراتعددالمرجعیة،السنةفيیكون،عندماالمحرزالتقدمعنمبلِغاالبلدیعتبرالمتعددین،المصلحة

.سلبياتجاهتظھرالتيالمؤشراتعددمنأكبرإیجابیااتجاھاتظھرالتي)األطر(اإلطارضمن
البیاناتمصادر
صحتھامنوالتحققالبیاناتجمعوتنسیقبقیادةالدولحكوماتتقوم.البلدیقودھاطوعیةعملیةھوالرصد

 /المالیةوزارةمثل(الصلةذاتالحكومیةالجھاتقبلمنالبیاناتعناإلبالغیتمالقطري،المستوىعلى
.المصلحةوأصحابالتنمیةوشركاء)الوطنیةالمیزانیةلمعلوماتالمیزانیةإدارة
والدولنمواً البلدانأقلذلكفيبماالنامیة،البلدانقدراتلبناءالدعمتقدیمتعزیز:18-17الغایة

وموثوقةالتوقیتومناسبةالجودةعالیةبیاناتتوافرفيكبیرةزیادةلتحقیقالنامیة،الصغیرةالجزریة
واإلعاقة،الھجرة،حیثمنوالوضعواإلثني،العرقيواالنتماءوالسن،والجنس،الدخل،حسبومفصلة
2020عامبحلولالوطنیة،السیاقاتفيالصلةذاتالخصائصمنوغیرھاالجغرافي،والموقع
بالمبادئتتقیدوالتيالوطنيالصعیدعلىإحصائیةتشریعاتلدیھاالتيالبلدانعدد:2-18-17المؤشر

الرسمیةلإلحصاءاتاألساسیة
:التعریف
لإلحصاءاتاألساسیةالمبادئمعتتوافقوطنیةإحصائیةتشریعاتلدیھاالتيالبلدانعددإلىالمؤشریشیر

. UNFOPبمبادئیتقیدإحصائيتشریعلدیھاالتيالبلدانعددأيالرسمیة
:المفاھیم

واإلدارةالتنظیمالمتعلقةوالتدابیرواللوائحالقواعداإلحصاءقانونیحدد:الوطنیةاإلحصائیةالتشریعات

التغطیةلضمانوالكفاءةوالفعالیةوالقوةمنھجیة،بطریقةاإلحصائیةاألنشطةعلىوالتفتیشوالرصد
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االقتصاديوالتخطیطالسیاساتلتوجیھمرجعیةتوفیرأجلمنالصورةحقیقةمعواالتساقوالدقةالكاملة

.واإلنصافوالرفاهوالثقافةالثروةلتحقیقالبالدتنمیةفيوالمساھمةاالجتماعي
الرسمیةلإلحصاءاتالمتحدةلألمماألساسیةالمبادئ

الخاصةدورتھافيالمتحدة،لألمماإلحصائیةاللجنةاعتمدتھاالتيالرسمیةلإلحصاءاتاألساسیةالمبادئ

:ھي1994أبریل/نیسان15إلى11منالفترةفيعقدتالتي
بالمجتمع،الخاصالمعلوماتنظامفيعنھاالستغناءیمكنالعنصراالرسمیةاإلحصاءاتتوفر-1المبدأ

.والبیئیةواالجتماعیةوالدیمغرافیةاالقتصادیةالحالةعنببیاناتوالجمھورواالقتصادالحكومةتخدمحیث
علىوإتاحتھاالعملیةالمنفعةباختبارتفيالتيالرسمیةاإلحصاءاتتجمیعینبغيالغایة،ھذهولتحقیق

.العامةللمعلوماتالمواطنیناستحقاقلتكریمالرسمیةاإلحصائیةالوكاالتقبلمنمتحیزغیرأساس
وفقاتقررأناإلحصائیةالوكاالتعلىیتعینالرسمیة،اإلحصاءاتفيبالثقةلالحتفاظ-2المبدأ

جمعوإجراءاتأسالیببشأنالمھنیة،واألخالقیاتالعلمیةالمبادئذلكفيبمابحتة،مھنیةالعتبارات

.وعرضھاوتخزینھاومعالجتھااإلحصائیةالبیانات
للمعاییروفقاالمعلوماتتقدیماإلحصائیةالوكاالتعلىیتعینللبیانات،الصحیحالتفسیرلتسھیل-3المبدأ

.وإجراءاتھاوطرقھااإلحصاءاتبمصادرالمتعلقةالعلمیة
.استعمالھاوإساءةلإلحصاءاتالخاطئالتفسیرعلىالتعلیقاإلحصائیةللوكاالتیحق-4المبدأ
مسوحأكانتسواءالمصادر،أنواعجمیعمناإلحصائیةلألغراضبیاناتاستخالصیجوز-5المبدأ

والتوقیتبالجودةیتعلقمافيالمصدرباختیاراإلحصائیةالوكاالتتقوم.إداریةسجالتأوإحصائیة

.المستجیبینعلىوالعبءوالتكالیف
اإلحصائي،التجمیعألغراضاإلحصائیةالوكاالتتجمعھاالتيالفردیةالبیاناتتكونأنیجب-6المبدأ

.اإلحصائیةلألغراضحصراوتستخدمللغایةسریةاعتباریین،أوطبیعیینأشخاصإلىتشیرأكانتسواء
.اإلحصائیةالنظمبموجبھاتعملالتيوالتدابیرواألنظمةالقوانیننشر-7المبدأ
النظامفيوالفعالیةاالتساقلتحقیقأساسيالبلدانداخلاإلحصائیةالوكاالتبینمافيالتنسیق-8المبدأ

.اإلحصائي
اتساقالدولیةواألسالیبوالتصنیفاتللمفاھیمبلدكلفياإلحصائیةالوكاالتاستخدامیعزز-9المبدأ

.الرسمیةالمستویاتجمیععلىوكفاءتھااإلحصائیةالنظم
الرسمیةاإلحصاءاتنظمتحسینفياإلحصاءاتفياألطرافوالمتعددالثنائيالتعاونیساھم-10المبدأ

.البلدانجمیعفي
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:االحتسابطریقة
.كلھاالعشرةبالمبادئترتبطأحكامعلىقانونھایحتويالتيالبلدان= 2-18-17المؤشر 
البیاناتمصادر

التجمیع /المسحااللكترونيموقعمنأوبالبلدالخاصةالبیاناتقاعدةمنمباشرةالبیاناتعلىالحصول

.التغطیةالدولیةوالھیئةالوطنیةالوكالةمعالمشترك
والدولنمواً البلدانأقلذلكفيبماالنامیة،البلدانقدراتلبناءالدعمتقدیمتعزیز:18-17الغایة

وموثوقةالتوقیتومناسبةالجودةعالیةبیاناتتوافرفيكبیرةزیادةلتحقیقالنامیة،الصغیرةالجزریة
واإلعاقة،الھجرة،حیثمنوالوضعواإلثني،العرقيواالنتماءوالسن،والجنس،الدخل،حسبومفصلة
2020عامبحلولالوطنیة،السیاقاتفيالصلةذاتالخصائصمنوغیرھاالجغرافي،والموقع
بحسبالتنفیذ،وقیدبالكاملممولةوطنیةإحصائیةخطةلدیھاالتيالبلدانعدد:3-18-17المؤشر
التمویلمصدر

:التعریف
عنالسنويالتقریرإلىالتنفیذوقیدبالكاملممولةوطنیةإحصائیةخطةلدیھاالتيالبلدانعددمؤشریستند

عنتقاریر21باریستقدمشركائھا،معبالتعاون NSDSاإلحصاءاتلتطویرالوطنیةاالستراتیجیات

) 1(إماالتيالبلدانتعدادعنعبارةالمؤشر.الوطنیةاإلحصائیةالخططوتنفیذتصمیمفيالقطريالتقدم
.الحاليالعامفياالستراتیجیةاعتمادانتظارفي)3(أوواحدةتصممأو) 2(استراتیجیةتنفیذ

:االحتسابطریقة
اعتمادانتظارفي) 3(أوواحدةتصممأو) 2(استراتیجیةتنفیذ)1(إماالتيالبلدانمنبسیطعددھناك

.الحاليالعامفياالستراتیجیة
البیاناتمصادر

عبرمنھاوالتحققسنویاالمعلوماتجمعیتم.الوطنیةاإلحصاءاتمكاتبقبلمنالبیاناتتوفیریتم

لتطویرالوطنیةلالستراتیجیاتالوطنیةالتنسیقجھةمعاإللكترونيالبریدعبرمباشرةمراسالت

.االحصاءات
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:االحتسابطریقة
.كلھاالعشرةبالمبادئترتبطأحكامعلىقانونھایحتويالتيالبلدان= 2-18-17المؤشر 
البیاناتمصادر

التجمیع /المسحااللكترونيموقعمنأوبالبلدالخاصةالبیاناتقاعدةمنمباشرةالبیاناتعلىالحصول

.التغطیةالدولیةوالھیئةالوطنیةالوكالةمعالمشترك
والدولنمواً البلدانأقلذلكفيبماالنامیة،البلدانقدراتلبناءالدعمتقدیمتعزیز:18-17الغایة

وموثوقةالتوقیتومناسبةالجودةعالیةبیاناتتوافرفيكبیرةزیادةلتحقیقالنامیة،الصغیرةالجزریة
واإلعاقة،الھجرة،حیثمنوالوضعواإلثني،العرقيواالنتماءوالسن،والجنس،الدخل،حسبومفصلة
2020عامبحلولالوطنیة،السیاقاتفيالصلةذاتالخصائصمنوغیرھاالجغرافي،والموقع
بحسبالتنفیذ،وقیدبالكاملممولةوطنیةإحصائیةخطةلدیھاالتيالبلدانعدد:3-18-17المؤشر
التمویلمصدر

:التعریف
عنالسنويالتقریرإلىالتنفیذوقیدبالكاملممولةوطنیةإحصائیةخطةلدیھاالتيالبلدانعددمؤشریستند

عنتقاریر21باریستقدمشركائھا،معبالتعاون NSDSاإلحصاءاتلتطویرالوطنیةاالستراتیجیات

) 1(إماالتيالبلدانتعدادعنعبارةالمؤشر.الوطنیةاإلحصائیةالخططوتنفیذتصمیمفيالقطريالتقدم
.الحاليالعامفياالستراتیجیةاعتمادانتظارفي)3(أوواحدةتصممأو) 2(استراتیجیةتنفیذ

:االحتسابطریقة
اعتمادانتظارفي) 3(أوواحدةتصممأو) 2(استراتیجیةتنفیذ)1(إماالتيالبلدانمنبسیطعددھناك

.الحاليالعامفياالستراتیجیة
البیاناتمصادر

عبرمنھاوالتحققسنویاالمعلوماتجمعیتم.الوطنیةاإلحصاءاتمكاتبقبلمنالبیاناتتوفیریتم

لتطویرالوطنیةلالستراتیجیاتالوطنیةالتنسیقجھةمعاإللكترونيالبریدعبرمباشرةمراسالت

.االحصاءات
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التنمیةتحقیقفيالمحرزللتقدممقاییسلوضعالقائمةالمبادراتمناالستفادة:19-17الغایة
عامبحلولالنامیة،البلدانفياإلحصائیةالقدراتبناءودعماإلجمالي،المحليالناتجتكملالمستدامة

2030
البلدانفياإلحصائیةالقدراتلتعزیزالمتاحةالمواردلجمیعالدوالریةالقیمة:1-19-17المؤشر 

النامیة
:التعریف
تقریرإلىالنامیةالبلدانفياإلحصائیةالقدراتلتعزیزالمتاحةالمواردلجمیعالدوالرقیمةمؤشریستند

عنلقطةلتقدیم21باریسقبلمنوإدارتھتصمیمھتمالذي PRESSاإلحصاءاتدعمبشأنالشریك

.النامیةالدولفيالجارياإلحصائيللدعماألمیركيالدوالرقیمة

:االحتسابطریقة
/المشروعفيااللتزاملسنةالصرفسعرمتوسطباستخداماالمیركيالدوالرإلىالمالیةالمبالغتحویلتم

متوسطھوالمستخدمالصرفسعركانالصرف،مبالغعناإلبالغفیھاتمالتيالحاالتفي.البرنامج

.المالیةالسنةفترة
البیاناتمصادر
.متمیزةبیاناتمصادرثالثةعلىالمؤشریعتمدلإلحصاءات،الدوليالدعمعنكاملةصورةلتقدیم

المیدانفيوالتنمیةالتعاونلمنظمةالتابع CRSالدائنینعناإلبالغنظامھوللبیاناتاألولالمصدر

التعاونلمنظمةالتابعةاإلنمائیةالمساعدةلجنةأعضاءمنالبیاناتیسجلوالذي OECDاالقتصادي

ویقدماإلنمائیة،المساعدةلجنةفياألعضاءغیرالمانحینوبعض OECDاالقتصاديالمیدانفيوالتنمیة

یستھدفھالذيللقطاعمحددةرموزعنالمانحةالجھاتوتبلّغ.الرسمیةاإلنمائیةللمساعدةشامالحسابا

16062بالرمزمحدد  SCBاإلحصائیةالقدراتبناء.مساعداتھمنشاط
بواسطةتحدیدهیتمالأكبر،مشروعمكوناتمنمكونمجرداإلحصائیةالقدراتبناءیكونعندماثانیا،

.الدولیةللمساعداتالفعليالدعملمستوىالدائنینعناإلبالغنظامتقدیرسوءإلىیؤديمماالرمز،ھذا
نظامفيالمشروعأوصافعنالبحثخاللمنالتنازلياالنحیازھذاتقلیصإلى21باریسیسعى

االحصائیةالقدراتبناءمكوناتمنمكونإلىتشیرالتيللمصطلحات CRSالدائنینعناإلبالغ

شبكةخاللمنإنجازهیتماإلنترنتعبرباستبیانالبیاناتھذه21باریسأمانةتستكملوأخیراثالثا،

نظامفيجمعھاتمالتيالمتغیراتمنفرعیةمجموعةاالستبیانیغطي.الصحفیینالمراسلینمنعالمیة

208

تقدیمعملیةتعد.اإلحصائیةالقدراتببناءالخاصةاإلضافیةالمتغیراتوبعضالدائنینعناإلبالغ

.اإلحصائیةأنشطتھاحولالمعلوماتلتبادلالفاعلةللجھاتفرصةیتیحمماطوعیة،االستبیانإلىالتقاریر
إلىباإلضافةالدائنین،عناإلبالغنظامإلىتقاریرھاتقدمالالتيالبلدانھماالستبیانلھذاالمراسلون

أمانةإبالغطلبتالتياإلحصائیةالمشاریعمنكبیرةمجموعةلدیھاالتياألطرافالمتعددةالمؤسسات

.مباشرة21باریس
التنمیةتحقیقفيالمحرزللتقدممقاییسلوضعالقائمةالمبادراتمناالستفادة:19-17الغایة

عامبحلولالنامیة،البلدانفياإلحصائیةالقدراتبناءودعماإلجمالي،المحليالناتجتكملالمستدامة
2030
فيوالمساكنللسكاناألقلعلىواحداتعداداأجرت)أ(التيالبلداننسبة:2-19-17المؤشر

المائةفي80ونسبةالموالیدتسجیلفيالمائةفي100نسبةحققت)ب(و،الماضیةالعشرالسنوات
الوفیاتتسجیلفي

:التعریف
(أ) فقط2-19-17إلىالمعلوماتھذهشیرت

العشرالسنواتفيوالمساكنللسكاناألقلعلىواحداتعداداأجرتالتيالبلداننسبةالمؤشریتتبع

منمفصلبشكلبھاالخاصةوالمساكنالسكانإحصاءاتتجمعالتيالبلدانأیضاذلكویشمل .الماضیة

ھذهمنمجموعةأوالمصادرمنغیرھاأوالعیناتمسوحأواإلداریة،السجالتأوالسكان،سجالت

.المصادر
طریقة االحتساب 

.الجغرافیةالمنطقةبحسبالمؤشرتفصیلیمكن
البیاناتمصادر
لتعدادالعالميالبرنامجوضعالذي E / RES / 2015/10واالجتماعياالقتصاديالمجلسقرارویدعو

بانتظامعنھاالتقاریروتقدیماإلحصائیةاللجنةرصد"إلىالعاماألمین،2020لعاموالمساكنالسكان

السكانتعداداتتنفیذفيالتقدمبانتظاماالحصاءاتشعبةترصدالطلب،لھذاواستجابة"البرنامجتنفیذبشأن

البلدانجمیعإلىالمسحبإرسالالمتحدةاألممفياإلحصاءاتشعبةوتقوم.األعضاءالدولعبروالمساكن

مدىعلى)نھایةمنتصف،بدایة،(نقاطثالثعندالتعدادطرقعنتفصیلیةوصفیةبیاناتتلتمسالتي

) باإلضافة 2024-2015السنواتتغطيالتي2020عامتعدادجولةحالیا(التعدادلعقدتمتدسنوات10
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تقدیمعملیةتعد.اإلحصائیةالقدراتببناءالخاصةاإلضافیةالمتغیراتوبعضالدائنینعناإلبالغ

.اإلحصائیةأنشطتھاحولالمعلوماتلتبادلالفاعلةللجھاتفرصةیتیحمماطوعیة،االستبیانإلىالتقاریر
إلىباإلضافةالدائنین،عناإلبالغنظامإلىتقاریرھاتقدمالالتيالبلدانھماالستبیانلھذاالمراسلون

أمانةإبالغطلبتالتياإلحصائیةالمشاریعمنكبیرةمجموعةلدیھاالتياألطرافالمتعددةالمؤسسات

.مباشرة21باریس
التنمیةتحقیقفيالمحرزللتقدممقاییسلوضعالقائمةالمبادراتمناالستفادة:19-17الغایة

عامبحلولالنامیة،البلدانفياإلحصائیةالقدراتبناءودعماإلجمالي،المحليالناتجتكملالمستدامة
2030
فيوالمساكنللسكاناألقلعلىواحداتعداداأجرت)أ(التيالبلداننسبة:2-19-17المؤشر

المائةفي80ونسبةالموالیدتسجیلفيالمائةفي100نسبةحققت)ب(و،الماضیةالعشرالسنوات
الوفیاتتسجیلفي

:التعریف
(أ) فقط2-19-17إلىالمعلوماتھذهشیرت

العشرالسنواتفيوالمساكنللسكاناألقلعلىواحداتعداداأجرتالتيالبلداننسبةالمؤشریتتبع

منمفصلبشكلبھاالخاصةوالمساكنالسكانإحصاءاتتجمعالتيالبلدانأیضاذلكویشمل .الماضیة

ھذهمنمجموعةأوالمصادرمنغیرھاأوالعیناتمسوحأواإلداریة،السجالتأوالسكان،سجالت

.المصادر
طریقة االحتساب 

.الجغرافیةالمنطقةبحسبالمؤشرتفصیلیمكن
البیاناتمصادر
لتعدادالعالميالبرنامجوضعالذي E / RES / 2015/10واالجتماعياالقتصاديالمجلسقرارویدعو

بانتظامعنھاالتقاریروتقدیماإلحصائیةاللجنةرصد"إلىالعاماألمین،2020لعاموالمساكنالسكان

السكانتعداداتتنفیذفيالتقدمبانتظاماالحصاءاتشعبةترصدالطلب،لھذاواستجابة"البرنامجتنفیذبشأن

البلدانجمیعإلىالمسحبإرسالالمتحدةاألممفياإلحصاءاتشعبةوتقوم.األعضاءالدولعبروالمساكن

مدىعلى)نھایةمنتصف،بدایة،(نقاطثالثعندالتعدادطرقعنتفصیلیةوصفیةبیاناتتلتمسالتي

) باإلضافة 2024-2015السنواتتغطيالتي2020عامتعدادجولةحالیا(التعدادلعقدتمتدسنوات10
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مجموعةمنكجزءالبلدانإلىالمرسلةالسنویةاالستبیاناتخاللمنأیضاالمعلوماتجمعیتمذلك،لىا

.المتحدةلألممالدیموغرافیةالحولیات
التنمیةتحقیقفيالمحرزللتقدممقاییسلوضعالقائمةالمبادراتمناالستفادة:19-17الغایة

عامبحلولالنامیة،البلدانفياإلحصائیةالقدراتبناءودعماإلجمالي،المحليالناتجتكملالمستدامة
2030
فيوالمساكنللسكاناألقلعلىواحداتعداداأجرت)أ(التيالبلداننسبة:2-19-17المؤشر
المائةفي80ونسبةالموالیدتسجیلفيالمائةفي100نسبةحققت)ب(و،الماضیةالعشرالسنوات

الوفیاتتسجیلفي
:التعریف

الوالداتتسجیلمن%100نسبةحققتالتيالبلداننسبة(ب) : 2-19-17إلىفقطالمعلوماتھذهتشیر

السجلنظامفيتسجیل"التاليالنحوعلىالمكتملالمدنيالسجلتعریفیتمالوفیاتتسجیلمن% 80

باتلذلكونتیجةمحددةفترةغضونفي،)معینةمنطقةأو(معینبلدسكانألفرادحیويحدثكلالمدني

منطقةأوبلدفي% ، 100بنسبةتغطیةالنظامحقققدبالتاليویكوناً حیویسجالً القبیلھذامنحدثلكل

.الوفیاتتسجیلاكتمالمستوىعنالوالداتتسجیلاكتمالمستوىیختلفقدمعینة

:االحتسابطریقة
یتمالعالمي،الصعیدعلى:نسبأنھماعلى)ب(2-19-17للمؤشرالفرعیینالمؤشرینعنالتعبیریتم 

من%100نسبةحققتالتيالبلدانكعددالوالداتتسجیلمن%100نسبةحققتالتيالبلداننسبةقیاس

للقیاساتبالنسبةوكذلكالوفیات،تسجیلقیاسیتموبالمثل.البلدانعددإجماليإلىالوالداتتسجیل

.السواءعلىوالوفیاتالوالداتلتسجیلالفرعیینللمؤشریناإلقلیمیة
البیاناتمصادر

المستوىالمتحدةباألمماإلحصاءاتشعبةفيوالمناطقالبلدانلجمیعالوطنیةاإلحصاءاتمكاتبتقدم

لألممالدیمغرافیةللحولیةالسنویةالبیاناتجمععملیةمنكجزءوالوفیاتالوالداتتسجیلإلتمامالوطني

.المتحدة

210

لھدف السابع عشرالمفاھیم الوطنیة ل

باالنترنت شبكة عالمیة مترابطة من یقصد من السكان :100مستخدمي االنترنت بالنسبة الى 
الحواسیب یحصل مستخدموھا أن كان مجازاً لھم بذلك الحصول على معلومات من الحواسیب أخرى 

موصلة بالشبكة .

االسر التي تمتلك ستالیت واحد اواكثر بالنسبة : 100االسر التي تستخدم الستالیت لكل  من السكان 
.الى عدد االسر التي تمتلك او التمتلك 
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لھدف السابع عشرالمفاھیم الوطنیة ل

باالنترنت شبكة عالمیة مترابطة من یقصد من السكان :100مستخدمي االنترنت بالنسبة الى 
الحواسیب یحصل مستخدموھا أن كان مجازاً لھم بذلك الحصول على معلومات من الحواسیب أخرى 

موصلة بالشبكة .

االسر التي تمتلك ستالیت واحد اواكثر بالنسبة : 100االسر التي تستخدم الستالیت لكل  من السكان 
.الى عدد االسر التي تمتلك او التمتلك 
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اھم المسوح التي تم تنفیذھا من قبل الجھاز المركزي لالحصاء لغرض رصد مؤشرات اھداف 
التنمیة المستدامة وھناك العدید من المسوح والتي من ابرزھا :

ودي متعدد المؤشرات قالمسح العنMICS6 والمسح التحلیل الشامل لالمن الغذائي
والفئات الھشة لالسرة في العراق والمسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق 

 :حیث تناول مؤشرات حول
 وسائل تنظیم االسرة -1
 وفیات االطفال-2
 رعایة الحوامل -3
 رعایة ما بعد الوالدة في غضون یومین -4
 زن ،التقزم ، البدانة) سوء التغذیة وتشمل (الھزال ، نقص الو-5
 التعلیم واستخدام االنترنیت -6
 العنف وختان االناث-7
 استخدام المیاه والصرف الصحي -8
 البطالة-9
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