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النهــج المتبع

مــن هــذا  والغــرض  فــي ســلطنة عمــان.   )CWEI( الطفــل  رفاهيــة وتمكيــن  دليــل  تطويــر  نتائــج  يــر  التقر يعــرض هــذا 
 عــن تقييــم مؤشــرات مفــردة. والجهــود الدوليــة القائمــة 

ً
الدليــل هــو تقييــم رفاهيــة الطفــل بصفــة عامــة، عوضــا

علــى تطويــر مؤشــرات مركبــة علــى مــر الســنين، قامــت باجــراء مقارنــات بيــن الــدول، أو بيــن التجمعــات األقليميــة، 
أو المحافظــات داخــل الدولــة. والنهــج األساســي المســتخدم هــو تكييــف وتهيــأت المنهجيــات التــي تســتخدمها 
ية. والمؤشــرات التــي تــم انتاجهــا بالمنهجيــة  ية ودليــل األصــول البشــر األمــم المتحــدة الحتســاب دليــل التنميــة البشــر
جميعهــا موحــدة مــن حيــث المقيــاس وتتــرأوح قيمهــا بيــن صفــر و100، حيــث القيمــة 100 تمثــل الحالــة األكثــر مالئمــة 
لرفاهيــة الطفــل، والقميــة صفــر تمثــل الحالــة األعلــى خطــورة علــى الطفــل. وهــذا يســهل المقارنــة بيــن مختلــف أنــواع 

المؤشــرات علــى مســتوى الدولــة والمحافظــات.

دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل فــي ســلطنة عمــان )CWEI(: المجاالت

هــذا الدليــل لــه عالقــة باألطفــال والمراهقيــن منــذ الــوالدة وحتــى ســن 18 عشــرة. ومؤشــرات الدليــل )CWEI( تقيــس 
خمســة مجــاالت تمثــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل كمــا يلــي: )i( مجــال تحقيــق الرفاهيــة الماديــة )MWB(، )ii( مجــال 
 )SSP(، )v( ومجــال 

ً
تعلــم وحقــق )L&A(، )iii( مجــال التمتــع بمنــزل الئــق )EDH(، )iv( مجــال البقــاء آمنــا ومحميــا

 )S&T(. وقــد تــم اختيــار هــذه المجــاالت والمؤشــرات األوليــة مــن خــالل ورشــة 
ً
 ومزدهــرا

ً
البقــاء علــى قيــد الحيــاة ناجحــا

العمــل بمشــاركة المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات واليونيســف وعــدد مــن الجهــات ذات العالقــة. وفيمــا يخــص 
بتوافــر البيانــات وقابليتهــا للمقارنــة فقــد تطلــب االمــر إلــى اجــراء بعــض التعديــالت للقائمــة األوليــة التــي تــم اختيارهــا 

فــي الورشــة.

البــد مــن تطويــر مجموعــات مختلفــة مــن المؤشــرات ألغــراض متعــددة. مقارنــة البيانــات، وتوافــر البيانــات، ولألهميــة 
متعــددة.  وألغــراض  المجــاالت  لنفــس  المؤشــرات  مــن  مختلفــة  مجموعــات  اســتخدام  الضــروري  مــن  الوطنيــة 
المحــرز لســلطنة  التقــدم  الضــوء علــى  لتســليط  الدوليــة  للمقارنــات  المؤشــرات تســتخدم  األولــى مــن  المجموعــة 
الــدول األخــرى لتحديــد مجــاالت التحســين بصفــة عامــة. والمجموعــة الثانيــة مــن المؤشــرات  عمــان بالمقارنــة مــع 
تســتخدم للمقارنــات الداخليــة بيــن المحافظــات. باإلضافــة إلــى ذلــك، الغــرض مــن المقارنــات الدوليــة لدليــل رفاهيــة 
وتمكيــن الطفــل )CWEI(؛ هــو لتحديــد عــدد المؤشــرات التــي ســيتم اســتخدامها. ولمقارنــة التقــدم العــام المحــرز 
فــي ســلطنة عمــان لرفاهيــة الطفــل مــع الــدول األخــرى، تــم بنــاء الدليــل النهائــي لرفاهيــة وتمكيــن الطفــل مــن 16 
 للمجــاالت الخمســة، لكــي يشــمل أكبــر عــدد ممكــن مــن الــدول للمقارنــة بينهــا وبيــن ســلطنة عمــان. وفــي 

ً
مؤشــرا

المقابــل، فأنــه ينصــح باســتخدام مؤشــرات المجــال لمقارنــة تقــدم ســلطنة عمــان فــي أي مجــال مــع الــدول األخــرى، 
وهــذه المؤشــرات تــم انتاجهــا وتطويرهــا مــن مجموعــة شــاملة مــن المؤشــرات )24 مؤشــر مــن خــالل 5 مجــاالت(. 
والنتائــج المســتخلصة لســلطنة عمــان مــن حيــث القائمــة المقلصــة والتــي تحتــوي علــى 16 مؤشــر ومــن القائمــة 

الموســعة التــي تحتــوي علــى 24 مؤشــر، حيــث أن جميــع هــذه المؤشــرات قابلــة للمقارنــة.

المقارنــات مــع الــدول األخرى حســب المجال.

المقارنــات لمؤشــرات المجــال بيــن ســلطنة عمــان والــدول األخــرى نتــج عنها االســتنتاجات التالية:

nn 28  دولــة ســجلت قيمــة أعلــى مــن ســلطنة عمــان، وكذلــك  ، ) فــي دليــل تحقيــق الرفاهيــة الماديــة )
تعــد ســلطنة عمــان مــن ضمــن أفضــل %5 مــن دول فــي العالــم فــي توفيــر التغطيــة الصحيــة الشــاملة المجانيــة 
لمواطنيهــا. وبالرغــم مــن أن ســلطنة عمــان يأتــي ترتيبهــا بعــد 38 دولــة فــي الدخــل وتأتــي بعــد 59 دولــة فــي 
االســتهالك، فــإن المواطنيــن العمانييــن يتمتعــون بمســتوى أعلــى مــن الحمايــة الصحيــة أكثــر مــن مواطنــي غالبيــة 

الــدول الغنيــة.

nn ســلطنة عمــان يمكنهــا تحســين كفــاءة نظامهــا التعليمــي، األمــر الــذي مــن ،)L&A( فــي دليــل تعلــم وحقــق
شــأنه أن يجعــل قيــم مؤشــرات الســلطنة أعلــى فــي كل مــن اإللتحــاق الصافــي واإللتحــاق اإلجمالــي. وهــذا 
يعنــي معالجــة اإللتحــاق أو التســجيل المتأخــر، والطلبــة دون أو أعلــى مــن الســن القانونــي، واإلعــادة. وســتحتاج 
الســلطنة أيضــا إلــى معالجــة انخفــاض معــدل اإللتحــاق مــا قبــل االبتدائــي وابــداء أهتمــام أكثــر إللتحــاق الذكــور. 
ومؤشــرات  الشــباب  لــدى  والكتابــة  بالقــراءة  اإللمــام  بمؤشــرات  يتعلــق  فيمــا  ممتــاز  عمــان  ســلطنة  وأداء 

اإللمــام بالقــراءة والكتابــة لــدى الشــباب بيــن الجنســين.

nn الثالثــة المؤشــرات  ترتيبهــا عالــي فــي  بمنــزل الئــق )EDH(، ســلطنة عمــان بشــكل عــام  التمتــع  فــي دليــل 
 ترتيبهــا أعلــى 

ً
المكونــة مــن )المــاء، الصــرف الصحــي، والكهربــاء(. وفــي نفــس الوقــت، هنــاك عــدة دول ايضــا

 مــن الســلطنة، وهــذا يعــزى إلــى القيــم المرتفعــة التــي ســجلتها فــي مؤشــر الميــاه 
ً
-ومنهــا دول أقــل دخــال

الملخص
التنفيذي

القيمة 100 تمثل 
الحالة األكثر مالئمة 

لرفاهية الطفل، 
والقمية صفر 

تمثل الحالة األعلى 
خطورة على الطفل.
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الرفاهية المادية



11دليل رفاهية وتمكين الطفل

بيــن األســاليب  لــه، أال وهــو االختالفــات  الصالحــة للشــرب. وهنــاك آمــر يســتدعي الوقــوف عليــه وإيجــاد حــل 
الدوليــة واألســاليب التــي تتبعهــا ســلطنة عمــان فــي جمــع وتصنيــف بيانــات الميــاه والصــرف الصحــي.

nn ســجلت ســلطنة عمــان قيمــة مرتفعــة. فقــد عمــل المجتمــع العمانــي )SSP( 
ً
فــي دليــل البقــاء آمنــا ومحميــا

والحكومــة علــى بنــاء بيئــة بمســتويات عاليــة لحمايــة للطفــل ضــد والدة المراهقــات وإدمــان المخــدرات. ويأتــي 
ترتيــب الســلطنة فــي القمــة فيمــا يخــص كونهــا خاليــة مــن المخــدرات. أمــا بالنســبة لمؤشــر العمــر عنــد الــوالدة، 
ســجلت الســلطنة قيــم عاليــة وجــاءت فــي المرتبــة الـــ 40، ولكــن يمكــن تطويــر وتحســين هــذا المؤشــر للحصــول 
أداء  تقــدم  ُيعيقــان  التدخيــن  الطــرق، وارتفــاع معــدالت  المقابــل، ضعــف ســالمة  أعلــى. وفــي  ترتيــب  علــى 

.)SSP( 
ً
ســلطنة عمــان فــي دليــل البقــاء آمنــا ومحميــا

nn يبــة مــن القمــة  )S&T(، احتلــت ســلطنة عمــان مرتبــة قر
ً
 ومزدهــرا

ً
وفــي دليــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة ناجحــا

بنتيجــة كاملــة )100( فــي مؤشــرات التغذيــة )الــذي يعكــس األمــن الغذائــي( ومؤشــرات شــمولية التحصيــن. 
 
ً
ومعالجــة وفيــات األطفــال حديثــي الــوالدة والخصوبــة ســوف يحســن مــن دليــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة ناجحــا

ومزدهــرا)S&T( إلــى نفــس مســتوى الــدول الصناعيــة.

دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل عبــر الدول 

لعــدد 16  للمقارنــة  بيانــات قابلــة  لديهــا  بيــن 94 دولــة  عــام، حققــت ســلطنة عمــان قيمــة )82,08( مــن  بشــكل 
مؤشــر لدليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل. والــدول التــي ســجلت قيــم أعلــى مــن ســلطنة عمــان كلهــا دول صناعيــة. 
ــر مــن نصــف دول العالــم ليســت مــن  ــار حقيقــة أن أكث ومــع ذلــك، أي تفســير لهــذا المرتبــة يجــب أن يأخــذ فــي االعتب
ــات عنهــا.  ضمــن حســابات دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل وذلــك بســبب القيــود والعوائــق التــي تحــد مــن توافــر البيان
ودليــل تحقيــق الرفاهيــة الماديــة )MWB( ودليــل تعلــم وحقــق )L&A( فــي ســلطنة عمــان همــا األضعــف فــي 
األداء وذلــك بســبب انخفــاض مؤشــر نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي وعــدم كفــاءة النظــام التعليمــي. 
يــادة نصيــب الفــرد مــن الدخــل  ولتحســين ترتيــب ســلطنة عمــان فــي دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل، ســتحتاج إلــى: )1( ز
يــادة الكفــاءة الداخليــة  القومــي اإلجمالــي بشــكل كبيــر، )2( تحســين مســتوى اإللتحــاق بالمرحلــة مــا قبــل اإلبتدائيــة، وز
يــادة التحــاق الذكــور، )3( تحســين الســالمة علــى الطــرق، )4( الســيطرة علــى  للتعليــم علــى جميــع المســتويات، وز
ــة إلــى مســتويات مماثلــة للبلــدان  ــات المواليــد والخصوب ــر للحــد مــن وفي تعاطــي التبــغ والحــد منــه؛ و)5( اتخــاذ تدابي

ذات األداء المرتفــع.

مقارنــة المحافظــات حســب المجال

فــي ســلطنة عمــان، تــم اســتخدام 27 مؤشــر لبنــاء دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل لمقارنــة التقــدم المحــرز للمحافظــات 
اتجــاه رفاهيــة الطفــل وتمكينــه. والنتائــج للمجــاالت الخمســة تــم تلخصيهــا أدنــاه:

nn األســر فــي محافظــة الشــرقية هــي األقــل قــدرة علــى توفيــر ،)MWB( فــي دليــل تحقيــق الرفاهيــة الماديــة
الرفاهيــة الماديــة للطفــل، بينمــا محافظــة مســقط هــي األفضــل فــي توفيــر الرفاهيــة الماديــة للطفــل. وهنــاك 

 مــن 8 محافظــات(.
ً
حاجــة إلــى الكثيــر مــن البيانــات الحديثــة والمصنفــة حســب المحافظــات )11 محافظــة بــدال

nn ومكوناتــه، مــن الواضــح أن نظــام التعليــم لديــه قــدرة كافيــة علــى اســتيعاب )L&A( فــي دليــل تعلــم وحقــق
الســكان فــي العمــر المدرســي، ولكــن النظــام يعانــي مــن عــدم الكفــاءة، مثــل اإلعــادة والعمــر أعلــى مــن 
الســن القانونــي للطلبــة. وفــي هــذا الســياق، المحافظــات الثــالث التــي لديهــا أقــل قيــم للمؤشــرات فــي معــدل 
يمــي(:  البر الوســطى، محافظــة ظفــار ومحافظــة  )محافظــة  9 هــي   -  7 مــن  للصفــوف  الصافــي  اإللتحــاق 
فــإن   ،12  -  10 مــن  للصفــوف  بالنســبة  وأمــا  العليــا.  الصفــوف  فــي  الجنســين  بيــن  النوعيــة  الفجــوة  وتتســع 
محافظــة الوســطى يوجــد بهــا معــدل التحــاق منخفــض لألنــاث، وكذلــك فــي محافظــة مســندم يوجــد بهــا 
معــدل التحــاق منخفــض للذكــور، والمحافظيتــن هــن األضعــف واألقــل فــي أداء مؤشــر التكافــؤ بيــن الجنســين. 
وال تــزال مخرجــات التعلــم قضيــة مؤرقــة. ويظهــر مؤشــر اإللمــام بالقــراءة والكتابــة أن محافظــة الظاهــرة هــي 
يمــي، ومحافظــة مســندم. وهــذه  األعلــى فــي األداء )األولــى(، تليهــا محافظــة الداخليــة، وثــم محافظــة البر
 هــي األعلــى فــي مؤشــر تعلــم وحقــق، حيــث أن محافظــة مســندم ترتيبهــا األعلــى، 

ً
المحافظــات األربعــة أيضــا

وتتبعهــا محافظــة الظاهــرة.

nn يحتــوي المجــال علــى مؤشــر اســتهالك الميــاه لمعرفــة فيمــا إذا كانــت األســر ،)EDH( دليــل التمتــع بمنــزل الئــق
قــادرة علــى اســتخدام ميــاه صالحــة وبكميــات كافيــة بمــا يتماشــى مــع مســتويات المعيشــة الجيــدة. وتوضــح 
النتائــج بــأن محافظتــي الظاهــرة ومســندم لديهــن أعلــى نســبة مــن األســر التــي لديهــا اســتهالك ميــاه منخفــض 
 بباقــي المحافظــات. وجميــع المحافظــات مــا عــدا )الوســطى والظاهــرة( لديهــا أداء جيــد فــي مؤشــر 

ً
مقارنــة

بشكل عام، حققت 
سلطنة عمان قيمة 
)82,08( من بين 94 

دولة لديها بيانات 
قابلة للمقارنة لعدد 

16 مؤشر لدليل 
رفاهية وتمكين 

الطفل. والدول التي 
سجلت قيم أعلى 
من سلطنة عمان 

كلها دول صناعية. 
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تأتــي محافظــة الوســطى فــي   ،)EDH( الصــرف الصحــي. وأمــا بالنســبة للمؤشــر العــام للتمتــع بمنــزل الئــق
المرتبــة األخيــرة، تليهــا الظاهــرة، بينمــا محافظتــي مســقط وظفــار ســجلتا أعلــى قيمــة لهــذا المؤشــر العــام. 
حيــث أن محافظــة مســقط لديهــا أعلــى قيمــة فــي جميــع مكونــات المؤشــرات األربعــة، ومحافظــة ظفــار 
أدائهــا مرتفــع فــي المؤشــر العــام بســبب مؤشــر اســتهالك الكهربــاء -ســكان محافظــة ظفــار يســتهلكون 

كميــات أكبــر مــن الكهربــاء عــن باقــي المحافظــات.

nn ســجلت محافظــة مســندم قيمــة مرتفعــة فــي مكونــات المؤشــرات ،)SSP( 
ً
وفــي دليــل البقــاء آمنــا ومحميــا

يمــي  البر المجــال. ومحافظــة  هــذا  فــي  المحافظــات  باقــي  مــن  األداء  فــي  األعلــى  حيــث جعلتهــا  االربعــة، 
األيتــام  علــى  العــام  اإلنفــاق  فــي  حالــة، ولكــن  لــكل  االجتماعيــة  الرعايــة  فــي  إنفــاق  أعلــى متوســط  لديهــا 
احتلــت محافظــة مســندم المرتبــة األولــى. ومحافظتــي الظاهــرة ومســقط لديهــن أداء جيــد فــي مؤشــر ســن 
عنــد الــوالدة )تظهــر احتماليــة جيــدة الكمــال الفتيــات للتعليــم(، ولكــن فــي نفــس الوقــت المحافظتيــن لديهــن 
أداء ضعيــف فــي مؤشــر الرعايــة االجتماعيــة. ومحافظتــي مســقط والوســطى ســجلتا قيــم مرتفعــة لمؤشــر 

يــق ولكــن لديهــن أداء ضعيــف فــي مؤشــر اإلنفــاق علــى الرعايــة االجتماعيــة. الســالمة علــى الطر

nn جــاءت محافظــة الظاهــرة فــي المرتبــة األعلــى ،)S&T( 
ً
 ومزدهــرا

ً
 وفــي دليــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة ناجحــا

بالضــرورة المســتوى  التغطيــة الصحيــة ال تمثــل  بيانــات   مــن قيمــة المؤشــر. غيــر أن 
ً
يبــا بهامــش 10 نقــاط تقر

الوطنــي ألنهــا تمثــل فقــط المؤسســات الصحيــة التابعــة لــوزارة الصحــة. ولذلــك، فــإن أداء محافظــة مســقط 
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة قبــل الــوالدة ضعیــف ويمكــن تحســينة إلــی أداء ذو تغطیــة أعلــی إذا مــا أخــذت 
فــي الحســبان جمیــع المرافــق الصحیــة )بمــا فیھــا المرافــق الصحيــة الخاصــة(. ويعــزى ضعــف أداء محافظــة 
)المواليــد غيــر األحيــاء(. ولتحســين  أرتفــاع نســبة مــوت األجنــة  إلــى  المواليــد األحيــاء  الوســطى فــي مؤشــر 
يمــي وظفــار إلــى معالجــة  األداء فــي مؤشــر المواليــد االحيــاء، ســتحتاج بعــض المحافظــات مثــل الوســطى والبر
الــزواج المبكــر وغيرهــا مــن العوامــل غيــر الصحيــة. وتأتــي محافظــة مســقط مختلفــة عــن بقيــة المحافظــات، 
حيــث أنهــا مــن بيــن أدنــى معــدالت الــوالدة للمراهقــات ولكنهــا أعلــى مــن المعــدل الوطنــي لمــوت األجنــة 

)المواليــد غيــر االحيــاء(.

مقارنــة دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل بيــن المحافظات

محافظتــي مســقط ومســندم فقــد حققتــا أعلــى أداء فــي دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل. ويوجــد فــي محافظــة 
مســقط أعلــى نســبة مئويــة مــن مؤشــر أســعار الميــاه والصــرف الصحــي، ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى القيــم 
العاليــة لدليــل تحقيــق الرفاهيــة الماديــة )MWB( ودليــل التمتــع بمنــزل الئــق )EDH(.  وأمــا أداء محافظــة مســندم 
 )SSP( ودليــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة 

ً
فهــو مرتفــع فــي مجــال تعلــم وحقــق )L&A( ودليــل البقــاء آمنــا ومحميــا

)S&T( فــي محافظــة مســقط 
ً
 ومزدهــرا

ً
 )S&T(، فــي حيــن أن دليــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة ناجحــا

ً
 ومزدهــرا

ً
ناجحــا

 النخفــاض تغطيــة الرعايــة الصحيــة أثنــاء الحمــل فــي المؤسســات الصحيــة. حيــث أن محافظــة 
ً
يقــع فــي األســفل، نظــرا

تحقيــق  دليــل  ذلــك  فــي  األساســي  الطفــل والســبب  رفاهيــة وتمكيــن  دليــل  فــي  أداء  أضعــف  لديهــا  الوســطى 
.)EDH( ودليــل التمتــع بمنــزل الئــق )MWB( الرفاهيــة الماديــة

الملخص
التنفيذي

مسقطمسقط الظاهرةمسندممسندم

مسقط الداخلية الوسطى الوسطى الشرقية

جــاءت محافظة 
الظاهــرة فــي المرتبة 

األعلــى بهامش 
 من 

ً
يبــا 10 نقــاط تقر
قيمة المؤشــر

مسقطمسقط الظاهرةمسندممسندم

مسقط الداخلية الوسطى الوسطى الشرقية

مسقطمسقط الظاهرةمسندممسندم

مسقط الداخلية الوسطى الوسطى الشرقية
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االستنتاجات

اســتعراض وتحليــل مؤشــرات رفاهيــة الطفــل تظهــر االنجــازات البــارزة لألطفــال فــي ســلطنة عمــان وذلــك عنــد مقارنتهــا 
مــع الــدول األخــرى. هنــاك ارتفــاع بشــكل نســبي فــي معظــم مؤشــرات ســلطنة عمــان فــي المجــاالت الخمســة 
الطفــل. حيــث ســجلت ســلطنة عمــان قيــم مرتفعــة )82,08 مــن 100(  لرفاهيــة وتمكيــن  النهائــي  الدليــل  وفــي 
وبترتيــب 23 مــن بيــن 94 دولــة لديهــا بيانــات لعــدد 16 مؤشــر. وعلــى مســتوى المحافظــات، الوســطى هــي أقــل 
المحافظــات فــي قيمــة دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل، تليهــا محافظــة ظفــار، بينمــا محافظتــي مســقط ومســندم 

لديهــن أعلــى أداء فــي هــذا الدليــل.

يز المؤسســي احتياجــات التعز

يــز نظــام رصــد البيانــات فــي ســلطنة  تطويــر وتنميــة دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل يحــدد الحاجــة إلــى تقويــة وتعز
 اللتــزام الــدول بأهــداف التنميــة المســتدامة، ينبغــي 

ً
عمــان، وبشــكل خــاص علــى المســتوى دون الوطنــي. ونظــرا

 أن تنظــر فــي وضــع انظمــة ذات جــودة عاليــة لجمــع البيانــات ولالبــالغ عــن التقــدم المحــرز الــذي 
ً
لســلطنة عمــان أيضــا

تحققــه اتجــاه هــذه األهــداف. وعمليــة احتســاب مؤشــر دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل )بمــا فيهــا المؤشــرات التــي 
باألطفــال  تتعلــق  التــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف وغايــات  البيانــات( غطــت معظــم  النقــص فــي  الغيــت بســبب 
والشــباب. وقــد حــددت عمليــة احتســاب مؤشــر دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل الحاجــة إلــى وجــود آليــات أكثــر قــوة 
يــز األنظمــة لرصــد دليــل رفاهيــة  وبيانــات محدثــة فــي جميــع المجــاالت الخمســة. وفيمــا يلــي التوصيــات الراميــة إلــى تعز

وتمكيــن الطفــل وأهــداف التنميــة المســتدامة التــي تركــز علــى الطفــل فــي ســلطنة عمــان:

nn يــف الدوليــة. وبمــا أن منظمــات األمــم يــف الوطنيــة للمؤشــرات يجــب أن تكــون قابلــة للمقارنــة مــع التعار التعار
والبنــك  بهــا،  الخاصــة  الوطنيــة  يفهــا  تعار الــدول  مــن هــذه  ولــكل  الــدول،  مــن  العديــد  فــي  تعمــل  المتحــدة 
يــف متفــق عليهــا دوليــا. ومــن المهــم   للتعار

ً
الدولــي، هــي جــزء مــن منظومــة األمــم المتحــدة -تســتخدم إطــارا

يفهــا بــه. أن تكــون الســلطنة قــادرة علــى فهــم هــذا اإلطــار وربــط تعار

nn الحفــاظ علــى تعــاون وثيــق مــع منظمــات األمــم المتحــدة فيمــا يخــص قواعــد البيانــات الدوليــة. وهــذا مــن
كــد علــى أن التقــدم الــذي تحــرزه ســلطنة عمــان ســيتم إدراجــة بشــكل صحيــح 

ُ
شــأنه أن يجنــب ســوء الفهــم ويؤ

فــي قواعــد البيانــات الدوليــة وفــي الوقــت المناســب. بالنســبة ألهــداف التنميــة المســتدامة التــي تركــز علــى 
نيويــورك  فــي  الرئيســي  لليونيســيف ومقرهــا  التابعــة  البيانــات والبحــوث والسياســات  فــإن شــعبة  األطفــال، 
هــي محــور هــذا العمــل وتقــوم بالتنســيق فــي هــذا المجــال مــع المنظمــات األخــرى فــي منظومــة األمــم 
الدولــي.  والبنــك  العالميــة  الصحــة  للســكان ومنظمــة  المتحــدة  األمــم  اليونســكو وصنــدوق  مثــل  المتحــدة، 
ويجــب علــى مكتــب اليونيســف فــي ســلطنة عمــان دعــم الحكومــة فــي التواصــل مــع إدارة شــعبة البيانــات 

والبحــوث والسياســات التابعــة لليونيســيف فــي نيويــورك والحفــاظ علــى هــذا الدعــم والتواصــل.

nn يــة ذات جــودة عاليــة وفــي الوقــت المناســب يــز األنظمــة فــي ســلطنة عمــان للحصــول علــى بيانــات دور تعز
حســب المحافظــات ولجميــع المؤشــرات ذات األولويــة. وأظهــرت عمليــة جمــع البيانــات الخاصــة بدليــل رفاهيــة 
بــأن البيانــات المتعلقــة بالعديــد مــن مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة التــي تركــز علــى  وتمكيــن الطفــل 
الطفــل لــم تكــن متاحــة علــى مســتوى المحافظــات فــي الوقــت المناســب. وتشــمل هــذه، علــى ســبيل المثــال، 
معــدالت اإللتحــاق بالتعليــم وســوء تغذيــة األطفــال وعمالــة الشــباب )بمــا فــي ذلــك العمالــة فــي القطــاع 
غيــر المنظــم(، وجميعهــا قضايــا ذات أولويــة بالنســبة لســلطنة عمــان. وال يمكــن قيــاس المؤشــرات المرتبطــة 

يــة. بالســلوك والطلــب وأنمــاط الحيــاة بصــورة واقعيــة باســتخدام نظــم البيانــات اإلدار

nn ويوصــى بــأن تقــوم الجهــات المعنيــة فــي ســلطنة عمــان بفحــص كل مؤشــر ومكــون فــي الدليــل، واتخــاذ 
مســتوى  علــى  محدثــة  بيانــات  أنظمــة  إنشــاء  بعــد  يتــم  لــم  إذا  حتــى  الضــرورة.  عنــد  التصحيحيــة  اإلجــراءات 
المحافظــات، فــإن العديــد مــن النتائــج المتعلقــة بتوافــر البيانــات وأداء المحافظــات تشــير إلــى وجــود تحديــات 

القائمــة. الحاليــة  األنظمــة  فــي  يمكــن معالجتهــا  األنظمــة والتــي  فــي  وصعوبــات 

اســتعراض وتحليل 
مؤشــرات رفاهية 

الطفــل تظهر 
االنجــازات البارزة 

لألطفــال في 
ســلطنة عمان 

وذلــك عنــد مقارنتها 
مــع الدول األخرى. 
هناك ارتفاع بشــكل 

نســبي في معظم 
مؤشــرات سلطنة 

عمــان في المجاالت 
الخمســة وفي 
الدليــل النهائي 

لرفاهيــة وتمكين 
الطفل
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  SSPً
 ومحميا

ً
دليل البقاء آمنا
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قياس رفاهية
وتمكين الطفل

في سلطنة عمان
1 .18 المقدمة: قياس رفاهية الطفل      

2 .20 دليل رفاهية وتمكين الطفل في سلطنة عمان    
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 من استخدام المؤشرات 
ً
الغرض من دليل رفاهية الطفل هو تقييم رفاهية الطفل بصفة عامة بدال

الفردية

مؤشرات رفاهية الطفل تم بنائها من مجموعة من المؤشرات، وكل من هذه المؤشرات يمثل مجال معين 
بة تستخدم لتقييم حالة األطفال، والشباب وبيئتهم، مثل المجتع، والخدمات 

ّ
لرفاهية الطفل. والمؤشرات المرك

االجتماعية والسياسيات المتبعة. وعلى مر السنين تم استخدام عدد من المؤشرات إلجراء المقارنات بين الدول 
ية، وكذلك بين المناطق أو المحافظات داخل الدولة )جدول 1.1( واالقاليم القطر

بة  لقياس رفاهية الطفل
ّ
جدول 1.1 أمثلة على المؤشرات المرك

الغرض/الهدفالمجاالت أو األبعاد التي تم قياسها في الدليلالدليل

الستخدام مختلف الدول

دليل رفاهية الطفل

منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية

OECD 1 

2009

تم جمع 21 مؤشر الـ 6 المجاالت لفئات عمرية مختلفة2:

الرفاهية المادية

اإلسكان والبيئة	 

الرفاهية التعليمية	 

الصحة واالمان	 

السلوكيات الخطيرة أو المحفوفة بالمخاطر	 

جودة الحياة المدرسية	 

لمقارنة 30 دولة من دول المنظمة. تم تطوير أو تحسين 

سياسة دعم رفاهية الطفل لتكون كنظام، بطريقة أو نهج 

متماسك لدورة حياة األطفال وللمخاطر التي يواجهونها.

مجاالت أو أبعاد رفاهية الطفل

صندوق األمم المتحدة للطفولة 
)اليونيسيف(3

2013

تم جمع 40 مؤشر في 5 مجاالت، كالتالي:

الرفاهية المادية	 

الصحة واالمان	 

التعليم	 

السلوكيات والمخاطر	 

اإلسكان والبيئة4	 

لمقارنة 29 دولة من الدول الصناعية. والغرض هو تشجيع 

الرصد، والسماح بالمقارنة وتحفيز المناقشات وتطوير 

السياسات لتحسين حياة األطفال.

قياس رفاهية وتمكين الطفل 
في سلطنة عمان

المقدمة:
قياس رفاهية الطفل 1
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الغرض/الهدفالمجاالت أو األبعاد التي تم قياسها في الدليلالدليل

دليل تنمية الطفل

إنقاذ الطفولة5، 2008

تم استخدام 3 مؤشرات:

معدل الوفيات لألطفال دون سن الخامسة	 

انتشار نقص الوزن المعتدل والحاد بين األطفال دون 5 سنوات.	 

نسبة عدم اإللتحاق الصافي في التعليم االبتدائي	 

)نسبة األطفال في سن التعليم االبتدائي غير الملتحقين 	 

بالمدارس(

لمقارنة كل الدول. لمراقبة أداء كل دولة بشكل مستقل 

فيما يتعلق برفاهية أطفالهم.

دليل رفاهية األطفال والشباب6

  Duke جامعة

الواليات المتحدة االمريكية

تم دمج 28 مؤشر في 7 مجاالت، كالتالي:

الرفاهية االقتصادية للعائلة	 

الصحة	 

أمان/مخاطر السلوك	 

التحصيل التعليمي	 

االنخراط والمشاركة في المجتمع	 

العالقات االجتماعية )مع األسرة واألقران(	 

الرفاهية العاطفية/الروحية	 

االستخدام داخل الدولة. الغرض هو لقياس االتجاهات في 

جودة الحياة ورفاهية األطفال والشباب من عام 1975م 

ير سنوية، والبيانات المفصلة على مستوى  فصاعدا مع تقار

العرق، ومستوى دخل األسرة ووضع المهاجرين.

كل طفل موضع اهتمام 

وزارة التعليم بالمملكة المتحدة 

7 ، آ 2010

5 أبعاد تضم 41 مؤشر )2005(:

مثال الممكلة المتحدة8،9،  شملت األبعاد التالية:	 

 	
ً
كن صحيا

 	
ً
كن آمنا

تمتع وحقق	 

قدم مساهمة إيجابية	 

تحقيق رفاهية اقتصادية	 

المعنيــة،  الجهــات  أو  للمحققيــن/  الدولــة:  داخــل  االســتخدام 

لرصــد االتجاهــات وتقييــم مســاهمة السياســات والخدمــات مــن 

خــالل المخرجــات المحســنة. 

 آ وتســمى أيضــا الحصــول علــى حــق لــكل طفــل 
فــي اســكتلندا؛ ومؤشــرات الرفاهيــة الوطنيــة 

فــي أيرلنــدا، ورصــد الرفاهيــة فــي ويلــز
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سلطنة عمان هي أول دولة في منطقة الشرق األوسط تقوم برسم خريطة لرفاهية وتمكين 
الطفل من خالل تطويرها لمؤشرات مركبة لالستخدام الخاص بها.

فــي الفتــرة مــن عــام 2016 إلــى عــام 2017، اتفقــت حكومــة ســلطنة عمــان مــع منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة 
)اليونيســيف( لتطويــر ووضــع تصــور لدليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل )CWEI(. وتــم تطويــر دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل 
لغرضيــن همــا: لمقارنــة التقــدم المحــرز الــذي حققتــه ســلطنة عمــان لألطفــال مــع البلــدان األخــرى، ومقارنــة التقــدم 

المحــرز بيــن مختلــف محافظــات الســلطنة.

أساليب مختلفة مطلوبة لبناء دليل رفاهية الطفل للمقارنات الدولية ولالستخدام المحلي لسلطنة 
عمان. 

وهــذا يرجــع إلــى القضايــا المتعلقــة بامكانيــة مقارنــة البيانــات ومــدى توافرهــا فــي الســلطنة. كمــا أن المؤشــرات 
المســتخدمة للمقارنــات الدوليــة ليــس مــن الضــروري أن تكــون هــي االفضــل لســلطنة عمــان. ولمقارنــة ســلطنة عمــان 
مــع باقــي الــدول، يجــب اســتخدام نفــس المصــادر الدوليــة للبيانــات، وهــذا ســيضمن اتبــاع نفــس المنهجيــة واالفتراضــات 
المطبقــة علــى البيانــات لــكل الــدول ، حتــى عندمــا تعطــي البيانــات الدوليــة تقديــرات مختلفــة عــن التقديــرات الوطنيــة. 
ــات الوطنيــة لمراقبــة رفاهيــة الطفــل فــي ســلطنة عمــان ألن الغــرض هــو مراقبــة  يجــب اســتخدام نفــس قواعــد البيان
الفروقــات داخــل الســلطنة، حيــث أن البيانــات التــي تجمــع مــن قبــل المؤسســات المعنيــة داخــل الدولــة فهــي تتبــع نفــس 
 لكونهــا علــى 

َ
النهــج فــي كل المحافظــات عنــد جمــع وأنتــاج البيانــات، وهــذه البيانــات ال حاجــة بــأن يتــم مقارنتهــا دوليــا

ــارة ينبغــي أن تكــون قابلــة للقيــاس بشــكل منتظــم ودوري   عــن ذلــك، المؤشــرات المخت
ً
المســتوى الوطنــي. وعوضــا

فــي كل المحافظــات داخــل الســلطنة.

دليل رفاهية وتمكين الطفل للسلطنة له عالقة باألطفال والمراهقين منذ الوالدة وحتى عمر 18 
سنة، وسيكون له غرضين:

nn إلظهــار التقــدم المحــرز للســلطنة للعالــم، ولتقييــم الحيــاة وتمكيــن ورفاهيــة الطفــل ســيتم تحكيــم الســلطنة
 علــى 

ً
بالمعاييــر والمؤشــرات الدوليــة. وبنــاًء علــى ذلــك، ينبغــي لدليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل أن يكــون قــادرا

 فــي المنطقــة علــى 
ً
إعــالم وتحفيــز النقــاش مــن قبــل صانعــي ومتخــذي السياســات، فــي ســلطنة عمــان وأيضــا

نطــاق واســع.

nn لتقييــم رفاهيــة وتمكيــن الطفــل فــي مختلــف المحافظــات فــي الســلطنة ولتتبــع التقــدم المحــرز فــي المحافظــات 
علــى مــرور الزمــن. الدليــل ســوف يســاعد صنــاع السياســات ومتخــذي القــرارات فــي تحديــد المجــاالت ذات األداء 

الجيــد والمجــاالت التــي تحتــاج إلــى تطويــر أو تحســن حســب كل محافظــة.

مؤشرات دليل رفاهية وتمكين الطفل يقيس خمسة مجاالت تمثل رفاهية وتمكين الطفل.

ــا المخاطــر والســلوك، والصحــة   المجــاالت التــي تغطــي الرفاهيــة الماديــة، والتعليــم، والبيئــة المنزليــة للطفــل، وقضاي
بــة  التاليــة )i( تحقيــق الرفاهيــة الماديــة، )ii( تعلــم وحقــق، )iii( التمتــع بمنــزل الئــق، 

ّ
والتغذيــة، مــع المؤشــرات المرك

، وســوف يتــم اعطــاء أوزان متســأوية لــكل 
ً
 ومزدهــرا

ً
، )v( والبقــاء علــى قيــد الحيــاة ناجحــا

ً
)iv( البقــاء آمنــا ومحميــا

 للســلطنة تجنــب 
ً
 اعطــاء أوزان متســأوية لــكل المؤشــرات. وســيكون مهمــا

ً
مجــال. وفــي داخــل كل مجــال، ســيتم أيضــا

اختيــار المؤشــرات التــي تعكــس فقــط النجــاح وال تظهــر التحديــات والصعوبــات. جــدول )1.2( يظهــر المؤشــرات فــي كل 
تفــق عليهــا مــن قبــل جهــات حكوميــة معنيــة فــي الورشــة المنعقــدة مــن قبــل المركــز الوطنــي لإلحصــاء 

ُ
مجــال والتــي ا

والمعلومــات واليونيســف. وهنــاك مؤشــرات عديــدة لهــا عالقــة بأهــداف التنميــة المســتدامة تــم اعتمادهــا مــن قبــل 
المجتمــع الدولــي .

دليل رفاهية وتمكين الطفل
في سلطنة عمان 2

قياس رفاهية وتمكين الطفل 
في سلطنة عمان

سلطنة عمان هي 
أول دولة في 
منطقة الشرق 
األوسط تقوم 

برسم خريطة 
لرفاهية وتمكين 
الطفل من خالل 

تطويرها لمؤشرات 
مركبة لالستخدام 

الخاص بها.
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جدول 1.2: قائمة المؤشرات المبدئية لدليل رفاهية وتمكين الطفل )CWEI(، 30 يونيو 2016م آ 

ملخص ألهداف التنمية المستدامة 
ذات العالقةب 

قائمة مؤشرات دليل رفاهية وتمكين الطفل )CWEI( المعتمدة في ورشة العمل
)معروضة حسب توافر البيانات(

تحقيق الرفاهية المادية

نسبة السكان الذين يعيشون دون الخط الدولي للفقر1.1الحد من الفقر1.1

10.1
&

10.2 
مؤشر معامل جيني1.2النمو الشامل

نسبة السكان الذين تشملهم االنظمة الخاصة بالحماية االجتماعية1.3الحماية االجتماعية1.3

نفقات األسرة )االستهالك( لكل فرد1.4النمو الشامل10.1

تحقيق العمالة الكاملة 8.5
معدل الباحثين عن عمل )البطالة: المصطلح الدولي(1.5والمنتجة

نسبة / عدد من األطفال الذين تترأوح أعمارهم بين 5 - 17 والمنخرطين 1.6أنهاء عمالة األطفال8.7
في عمالة األطفال، حسب الجنس والعمر

تعلم وحقق

4.1
إكمال التعليم الجيد للجميع 

مع نتائج ومخرجات تعلم 
فّعالة

.2.1

الوصول إلى التعليم:
nn)6 - 1 معدل اإللتحاق الصافي المعدل، االبتدائية )للصفوف
nn)9 - 7 معدل اإللتحاق الصافي المعدل، اإلعدادية )للصفوف
nn)12 - 10 معدل اإللتحاق الصافي المعدل، الثانوية )للصفوف

2.2

إنجازات التعليم: نسبة الطلبة في الصف 4 والصف 8 الذين حققوا الحد 
ياضيات حسب تقييم  االدنى من مستوى الكفاءة في القراءة والر

ياضيات والعلوم( وتقييم TIMSS )االتجاهات في الدراسة الدولية للر
PIRLS )الدراسة الدولية لقياس مدى التقدم في القراءة في 

العالم(

الجهــات  بيــن  مشــتركة  عمــل  حلقــة  فــي  آ   

لإلحصــاء  الوطنــي  المركــز  عقدهــا  المعنيــة 
والمعلومــات، واليونيســيف فــي الفتــرة مــن 

2016م. يونيــو    28 إلــى   27

ومؤشــرات  ألهــداف  الكاملــة  الصياغــة  ب 

تحــت  محــددة  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
https:// :التالــي العنــوان  علــى  كل هــدف 
sustainabledevelopment.un.org/

sdgs
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ملخص ألهداف التنمية المستدامة 
ذات العالقةب 

قائمة مؤشرات دليل رفاهية وتمكين الطفل )CWEI( المعتمدة في ورشة العمل
)معروضة حسب توافر البيانات(

4.2

الحصول على نوعية جيدة 
من التطوير والرعاية في 
مرحلة الطفولة المبكرة 
والتعليم قبل االبتدائي

2.3
معدل مشاركة األطفال الذين تترأوح أعمارهم بين )4 - 5( سنوات في 

برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة / تنمية الطفولة المبكرة / 
مرحلة ما قبل المدرسة.

التكافؤ بين الجنسين في 4.5
مؤشرات التكافؤ بين الجنسين لجميع مؤشرات التعليم على المستويات 2.4التعليم

)الصفوف 1 - 6، الصفوف 7 - 9، الصفوف 10 - 12(

4.6
اإللمام بالقراءة والكتابة 
للشباب والكبار واإللمام 

بالحساب
ية )15 - 24( سنة والذي حققوا على 2.5 ًنسبة السكان في الفئة العمر

األقل مستوى ثابت من الكفاءة في اإللمام بالقراءة والكتابة عمليا

يز استخدام تكنولوجيا 17.8 تعز
نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت حسب الجنس2.6المعلومات واالتصاالت

التمتع بمنزل الئق

نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه شرب محسنة3.1مياه آمنة للشرب6.1

مرافق صحية مناسبة 6.2
نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي محسنة3.2والنظافة الصحية

خدمات الطاقة بأسعار 7.1
نسبة السكان المستفيدين من خدمة الكهرباء3.3معقولة وموثوقة وحديثة

البقاء آمنا ومحمياً

توفير هوية قانونية للجميع، 16.9
نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين تم تسجيل والدتهم لدى 4.1بما في ذلك تسجيل المواليد

االحوال مدنية

نسبة األطفال الذين تعرضوا للعنف/االعتداء البدني أو النفسي أو 4.2أنهاء العنف ضد األطفال16.2
 الماضية.

ً
الجنسي خالل االثني عشر شهرا

القضاء على الزواج المبكر 5.3
معدل الوالدة بين المراهقات )وثيقة للزواج المبكر( )معدل المواليد 4.3والزواج القسري أو االجباري

للمراهقات في الفئة العمرية 15 - 19 سنة(

المعالجة والوقاية من 3.5
4.4تعاطي المخدرات

تعاطي المخدرات:
nn نطــاق تغطيــة التدخــالت العالجيــة )الخدمــات الدوائيــة والنفســانية

وخدمــات إعــادة التأهيــل والرعايــة الالحقــة( لمعالجــة االضطرابــات 
الناشــئة عــن تعاطــي المــواد المخــدرة.

nn )فأكثــر ســنة   15( فــرد  لــكل  النقــيج  الكحــول  اســتهالك  اجمالــي 
)حســب مــا يتــم حســابه مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة علــى 

العالمــي( الصعيــد 

دليل رفاهية وتمكين الطفل
في سلطنة عمان 2
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ملخص ألهداف التنمية المستدامة 
ذات العالقةب 

قائمة مؤشرات دليل رفاهية وتمكين الطفل )CWEI( المعتمدة في ورشة العمل
)معروضة حسب توافر البيانات(

3.6
تقليل عدد الوفيات 

واإلصابات الناتجة من حوداث 
الطرق

4.5

عدد الوفيات الناتجة عن اإلصابات )تتضمن الوافدين(: 
nn 100,000 الوفيــات الناجمــة عــن اإلصابــات مــن حــوداث الطــرق لــكل

نســمة

nnالوفيات الناجمة عن اإلصابات األخرى لكل 100,000 نسمة

معدل وفيات االنتحار لكل 100,000 نسمةnnالصحة العقلية والرفاهية3.4

 ومزدهرأ
ً
البقاء على قيد الحياة ناجحا

وضع نهاية لوفيات األطفال3.2

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة )عدد الوفيات لكل 1000 5.1
مولود حي(

معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة )عدد الوفيات لكل 1000 مولود 5.2
حي(

5.3أنهاء سوء التغذية2.2

سوء التغذية بين األطفال:
nnانتشار التقزم بين األطفال دون سن 5 سنوات من العمر
nn.انتشار الهزال بين األطفال دون سن 5 سنوات من العمر
nn مــن ســنوات   5 ســن  دون  األطفــال  بيــن  الــوزن  يــادة  ز انتشــار 

العمر.  

التغطية الصحية الشاملة 3.8
)الخدمات الصحية األساسية(

يارات على األقل(5.4 تغطية الرعاية أثناء الحمل )4 ز

تغطية التحصين: الحصبة/ )DPT3(د5.5

خدمات الرعاية الصحية 3.7
معدل الخصوبة الكلي5.6اإلنجابية

قياس رفاهية وتمكين الطفل 
في سلطنة عمان

اســتهالك  مؤشــر  اســتبعاد  تــم  وبالتالــي  ج  
لكحــول ا

ــة  ــار DPT3 فيمــا بعــد كمؤشــر تغطي ــم اختي د ت
التحصيــن
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سلطنة عمان
والدول األخرى

1 .26 ملخص للنهج أو اآللية التي تم اتباعها و اختيار المؤشرات للمجاالت الخمسة   

2 .30  تحقيق الرفاهية المادية       

3 .34 تعلم وحقق        

4 .40 التمتع بمنزل الئق        

5 .44        
ً
 ومحميا

ً
البقاء آمنا

6 .48  ومزدهرا        
ً
البقاء على قيد الحياة ناجحا

7 .52  )CWEI( دليل رفاهية وتمكين الطفل
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سلطنة عمان
والدول األخرى

ملخص للنهج أو اآللية التي تم اتباعها

لتســهيل عمليــة المقارنــة تــم تحديــد قيــم المؤشــرات لتكــون علــى مقيــاس يتــرواح بيــن صفــر إلــى 100 درجــة، وتــم 
اســتخدام منهجيــة عامــة مــن قبــل األمــم المتحــدة، بعــد تحويــل كل مؤشــر إلــى دليــل، تمثــل القيمــة 100 أعلــى درجــة 
مــن حيــث رفاهيــة الطفــل، بينمــا القيمــة صفــر تمثــل أقــل درجــة وهــو الوضــع الــذي يكــون فيــه الطفــل فــي أعلــى خطــورة 
مــن حيــث هــذا المؤشــر. وهــذا ســيضمن قابليــة المقارنــة بيــن التقــدم المحــرز لمختلــف المؤشــرات وســيعالج القضايــا 
المتعلقــة بالمؤشــرات اإليجابيــة والمؤشــرات الســلبية. حيــث أن المؤشــرات اإليجابيــة تعنــي أن القيــم المرتفعــة مرغــوب 
بهــا لذلــك المؤشــر )مثــال علــى ذلــك: معــدل اإللتحــاق الصافــي(، والمؤشــر الســلبي يعنــي أن القيــم المنخفضــة 
مرغــوب بهــا )مثــال علــى ذلــك: معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة(. والبيانــات لهــذا النوعيــن مــن المؤشــرات 
 إلــى دليــل قياســي. وفــي كل مجــال، يتــم الحصــول علــى دليــل المجــال 

ً
لــن تكــون قابلــة للمقارنــة اال إذا تــم تحويلهمــا معــا

يــق اخــذ المتوســط للمؤشــرات المحولــة مــن جميــع مؤشــرات ذلــك المجــال. والمتوســط لمؤشــرات المجــاالت  عــن طر
الخمســة بعــد ذلــك ســينتج دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل )CWEI( للدولــة. الملحــق )أ( يحتــوي علــى تفاصيــل فنيــة 

إضافيــة.

اختيار المؤشرات للمجاالت الخمسة

عملية اختيار المؤشرات تمت باستخدام ثالثة معايير كالتالي:

nn التوافــق مــع توصيــات ورشــة العمــل: المجــاالت وقائمــة المؤشــرات المعتمــدة فــي ورشــة العمــل )جــدول
1.2(، ومــا ترتــب عليهــا مــن تعديــالت، شــكلت قاعــدة مبدئيــة للمؤشــرات، وقــد تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل 

المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات.

nn توافــر البيانــات فــي ســلطنة عمــان: يجــب أن تكــون البيانــات الخاصــة بالســلطنة لمؤشــر معيــن قابلــة للمقارنــة مــع
 بطــرق قابلــة للمقارنــة ويتــم التحقــق مــن صحتهــا مــن 

ً
بيانــات الــدول األخــرى، وهــذه البيانــات يتــم جمعهــا عــادة

 .
ً
قبــل نفــس المؤسســات الدوليــة. عــالوة علــى ذلــك، يجــب أن تكــون البيانــات المطلوبــة حديثــة نســبيا

nn مــن الــدول التــي لديهــا بيانــات قابلــة 
ً

توافــر البيانــات لعــدد كافــي مــن الــدول: يجــب أن يكــون هنــاك عــدد كاف
للمقارنــة لجميــع المؤشــرات للمجــاالت الخمســة. وبنــاء دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل )CWEI( مــن قبــل عــدد 
 لقيــاس ومقارنــة التقــدم المحــرز لســلطنة عمــان مــع الــدول األخــرى. ومــع ذلــك، 

ً
قليــل مــن الــدول لــن يكــون مفيــدا

يــد مــن احتماليــة أن يكــون عــدد الــدول التــي لديهــا بيانــات لجميــع المؤشــرات  وجــود عــدد كبيــر مــن المؤشــرات يز
. وعــالوة علــى ذلــك، ليســت كل دولــة تملــك بيانــات لنفــس الســنة. وهنــاك تفاصيــل أكثــر موضحــه فــي 

ً
قليلــة جــدا

يــر، فــي الملحــق)أ(. كل قســم مــن التقر

 لبناء مؤشرات للمقارنات الدولية ولقياس التقدم المحزر لسلطنة 
ً
 تم استخدام »24« مؤشرا

ً
أخيرا

عمان )جدول 2.1(

ويعــود ســبب االختــالف الموجــود فــي عــدد الــدول فــي العمليــات الحســابية لــكل دليــل إلــى قضيــة توافــر البيانــات. علــى 
ســبيل المثــال، لــكل مؤشــر فــي مجــال تعلــم وحقــق لديــه بيانــات الكثــر مــن 150 دولــة، ولكــن قائمــة الــدول ليســت 
نفســها فــي كل مؤشــر. وهــذا يعنــي أن دليــل تعلــم وحقــق يمكــن احتســابه لعــدد 88 دولــة فقــط، وهــي الــدول 
التــي لديهــا بيانــات لــكل المؤشــرات الثمانيــة. وفــي المقابــل، دليــل التمتــع بمنــزل الئــق يمكــن احتســابه لعــدد 184 دولــة، 

وهــي الــدول التــي لديهــا بيانــات لجميــع المؤشــرات الثالثــة المكونــة للدليــل.

ملخص للنهج أو اآللية التي تم اتباعها
و اختيار المؤشرات للمجاالت الخمسة 1

بعــد تحويل كل 
مؤشــر إلى دليل، 

تمثــل القيمة 
100 أعلــى درجة 
مــن حيث رفاهية 

الطفــل، بينمــا القيمة 
صفــر تمثــل أقل درجة 

وهــو الوضع الذي 
يكــون فيه الطفل 

فــي أعلى خطورة 
مــن حيث هذا 

المؤشر.
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جميع أسماء المؤشرات متسقة بشكل ايجابي لتجنب سوء الفهم والتفسير

ســواء كانــت هــذه المؤشــرات تــم احتســابها مــن المؤشــرات االيجابيــة أو المؤشــرات الســلبية، جميــع المؤشــرات تتبــع 
نــص القانــون الــذي يفيــد بأنــه كلمــا كانــت قيمــة الدليــل عاليــة كلمــا كان ذلــك أفضــل لرفاهيــة الطفــل. وبنــاء علــى ذلــك، 
المؤشــرات التــي تــم احتســابها مــن المؤشــرات الســلبية-مثل معــدل الباحثيــن عــن عمــل )معــدل الباحثيــن عــن عمــل( 

وتدخيــن التبغ-تســمى »دليــل التوظيــف« و »دليــل عــدم التدخيــن«.

)CWEI( جدول 2.1. المؤشرات المستخدمة للمقارنات الدولية لخمس مجاالت لدليل

اسم الدليل المجال/ المؤشر

عدد 
الدول في 
العمليات 
الحسابية

تحقيق الرفاهية المادية 131

دليل الدخل نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي، طريقة األطلس 
)US $ العملة( 166

دليل الحماية الصحية اإلنفاق الشخصي )نفقات األسرة الشخصية( على الرعاية 
الصحية )٪ من إجمالي اإلنفاق على الصحة( ** 186

دليل نفقات واستهالك األسرة نفقات األسرة )االستهالك( لكل فرد 142

دليل التوظيف معدل الباحثين عن عمل )%(آ** )معدل البطالة حسب 
منظمة العمل الدولية(

174

تعلم وحقق 88

دليل اإللتحاق الصافي لالبتدائية 2.1. معدل اإللتحاق الصافي لالبتدائية )%( 157

يعود سبب االختالف 
الموجود في عدد 

الدول في العمليات 
الحسابية لكل دليل 

إلى قضية توافر 
البيانات. 

 آ  معــدل الباحثيــن عــن عمــل )معــدل البطالــة( 
يتــم احتســابه كمــا يلــي: البســط هــو العــدد 
ســن  فــي  هــم  ممــن  للســكان  اإلجمالــي 
يبحثــون  العمــل وال يعملــون حاليــا، ولكنهــم 
عــن عمــل، وهــم متاحــون للعمــل فــي حــال 
منحهــم فرصــة عمــل. والمقــام هــو عــدد 
القــوى العاملــة )اجمالــي مجمــوع العامليــن 
والباحثيــن عــن عمــل )العاطليــن((. )مســتخلص 
يــف منظمــة العمــل الدوليــة للمؤشــر  مــن تعر
التنميــة  أهــداف  مــن   8 الهــدف   ،8-5-2
https://unstats.un.org/ المســتدامة، 
sdgs/files/metadata-compilation/

 .)Metadata-Goal-8.pdf
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اسم الدليل المجال/ المؤشر

عدد 
الدول في 
العمليات 
الحسابية

دليل اإللتحاق اإلجمالي للثانوية الدنيا 2.2. نسبة اإللتحاق اإلجمالي، للثانوية الدنيا * )%( 160

دليل اإللتحاق اإلجمالي ما قبل االبتدائية 2.3. نسبة اإللتحاق اإلجمالي، لما قبل االبتدائية * )%( 162

دليل اإللمام بالقراءة والكتابة للشباب 2.4. معدل اإللمام بالقراءة والكتابة للشباب في الفئة 
العمرية 15 - 24 سنة )%( 159

دليل التكافؤ بين الجنسين لالبتدائية 2.5. مؤشر التكافؤ بين الجنسين )GPI(، للتعليم 
االبتدائي*12 158

دليل التكافؤ بين الجنسين للثانوية الدنيا 2.6. مؤشر التكافؤ بين الجنسين )GPI(، للثانوية الدنيا* 158

دليل التكافؤ بين الجنسين لإللمام بالقراءة 
والكتابة بين الشباب

2.7. مؤشر التكافؤ بين الجنسين)GPI(، لإللمام بالقراءة 
والكتابة بين الشباب* 159

دليل استخدام اإلنترنت 2.8. نسبة االفراد الذين يستخدمون اإلنترنتب )%(  208

التمتع بمنزل الئق 184

دليل المياه اآلمنة للشرب 3.1. نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب من 
مصدر محسن )%( 191

دليل الصرف الصحي اآلمن 3.2. نسبة السكان الذين يحصلون على مرافق صرف صحي 
محسنة )%( 192

دليل الكهرباء 3.3. نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الكهرباء 
)%( 212

ملخص للنهج أو اآللية التي تم اتباعها
و اختيار المؤشرات للمجاالت الخمسة 1

ب الهــدف 17 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
لألمــم المتحــدة، صياغــة المؤشــر 17.8.1
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اسم الدليل المجال/ المؤشر

عدد 
الدول في 
العمليات 
الحسابية

ً
 ومحميا

ً
البقاء آمنا 114

دليل العمر للوالدة
4.1. معدل الوالدة بين المراهقات** 

)لكل 1000 امراة في الفئة العمرية 15 - 19 سنة( 193

دليل عدم التدخين 4.2. انشار التدخين الي نوع من منتجات التبغ بين الذكور 
من عمر 15 سنة فأكثر** )%( 127

دليل عدم تعاطي المخدرات 4.3. نسبة انتشار، اضطرابات تعاطي المخدرات، لمن هم 
في عمر 15 سنة فأكثر** 190

دليل السالمة على الطرق 4.4. المعدل المقدر للوفيات الناتجة عن الحوادث 
المرورية** )لكل 100,000 نسمة( 179

ً
 أو مزدهرا

ً
البقاء على قيد الحياة وناحجا 115

دليل البقاء على قيد الحياة لالطفال دون 
سن الخامسة

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة**)عدد الوفيات 
لكل ألف مولود حي( 193

دليل البقاء على قيد الحياة لالطفال حديثي 
الوالدة

معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة** )عدد الوفيات 
لكل ألف مولود حي( 193

دليل التغذية انتشار نقص التغذية** )% من السكان( 115

)DPT( دليل التحصين
معدل تغطية التحصين، للخناق والكزاز والسعال الديكي 

 )DPT3(
.)

ً
)% نسبة األطفال في الفئة عمرية 12 - 23 شهرا

192

دليل الخصوبة المنخفضة معدل الخصوبة الكلي** )الوالدات لكل امرأة( 200

** مؤشر سلبي. 
 على القيمة

ً
* مؤشر يمكن ان يكون ايجابي أو سلبي، اعتمادا

سلطنة عمان
والدول األخرى
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:)MBW( مؤشرات لبناء دليل الرفاهية المادية

)US $ 1.1. نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي، طريقة األطلس )العملة

1.2. اإلنفاق الشخصي)نفقات األسرة الشخصية( على الرعاية الصحية )٪ من إجمالي اإلنفاق على الصحة(

1.3. نفقات األسرة )االستهالك( لكل فرد

1.4. معدل الباحثين عن عمل )معدل البطالة( كنسبة مئوية من اجمالي القوى العاملةآآ  

يارة في اكتوبر 2016( المصدر: بنك المعلومات-البنك الدوليhttp://databank.worldbank.org/data/home.aspx )تمت الز

 

دليل تحقيق الرفاهية المادية يعتمد على مؤشرين إيجابيين ومؤشرين سلبيين.

ين االيجابيــن يقيســان متوســط الدخــل لمواطنــي الدولــة وحجــم االســتهالك األســري: كلمــا كانــت القيمــة أعلــى  المؤشــر
يعتبــر هــو االفضــل فــي توفيــر الرفاهيــة الماديــة للطفــل. واإلنفــاق الشــخصي )نفقــات األســرة الشــخصية( علــى الرعايــة 
الصحيــة هــو مؤشــر ســلبي ويقيــس النفقــات المباشــرة لألســرة لتوفيــر الرعايــة الصحيــة، وكلمــا انخفضــت هــذه القيمــة، 
كلمــا كان ذلــك أفضــل لألســرة. فالنفقــات العاليــة التــي تكــون علــى نفقــة األســرة، تمنــع النــاس مــن الحصــول علــى 
الرعايــة الوقائيــة أو العالجيــة ويمكــن ان تتســبب أو تســاهم فــي فقــر األســر التــي ال يمكــن أن تتحمــل نفقــات الرعايــة 
الصحيــة التــي تحتاجهــا. وتشــير النفقــات المنخفضــة التــي تكــون علــى نفقــة األســرة علــى شــبكات األمــان المتطــورة 
بشــكل جيــد وتوضــح التقــّدم اتجــاه التغطيــة الصحيــة الشــاملة. وبالنســبة لمؤشــر الباحثيــن عــن عمــل )البطالــة( فهــو 
مؤشــر ســلبي آخــر فــي األســاسب آ، والبطالــة أمــر ال مفــر منــه وال يمكــن تجنبهــا، ولكــن ارتفاعهــا وبشــكل مســتمر أمــر 
. وتــم تحويــل هــذه المؤشــرات المختلفــة إلــى مؤشــرات قابلــة للمقارنــة بيــن الــدول بنفــس االســاس: 

ً
غيــر مرغــوب بــه بتاتــا

القيمــة »100« تمثــل الترتيــب األعلــى فــي الرفاهيــة الماديــة لســكان الدولــة، وبالتالــي لالطفــال فيهــا.

 بالمقارنة مع الدول ذات الدخل المرتفع.
ً
مستوى الدخل واإلنفاق لسلطنة عمان منخفض نسبيا

يكــي، مقابــل الحــد األعلــى  ويبلــغ نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الدخــل القومــي فــي ســلطنة عمــان 16,920$ دوالر امر
يكــي. والفــارق فــي الدخــل واالســتهالك بيــن الــدول الغنيــة  الــذي حددتــه النرويــج بقيمــة وقدرهــا $93,820 دوالر أمر
المتصــدرة فــي القمــة وبيــن بقيــة الــدول ذات الدخــل المرتفــع13 هــو فــرق كبيــر إلــى حــد مــا، كمــا يمكــن مشــاهدته مــن 
 يعطــي صــورة مماثلــة 

ً
، بــأن الدليــل الخــاص باســتهالك األســرة أيضــا

ً
االنحــدار الحــاد فــي الشــكل ادنــاه. ومــن الواضــح أيضــا

مــن االنحــدار. وهــذان المؤشــران كالهمــا أقــل مــن 20 مــن أصــل 100 درجــة ممكنــة )جــدول 2.2(.

تحقيق
الرفاهية المادية 2

بالرغم من أن 
السلطنة يأتي ترتيبها 
خلف 38 دولة غنية 

في الدخل وخلف 
59 دولة في 

االستهالك، إال أن 
مواطنيها يتمتعون 
بمستوى عالي من 
الحماية الصحية أكثر 
من مواطني تلك 

الدول الغنية.

سلطنة عمان
والدول األخرى

آ   معــدل الباحثيــن عــن عمــل )معــدل البطالــة( 
يتــم احتســابه كمــا يلــي: البســط هــو العــدد 
ســن  فــي  هــم  ممــن  للســكان  اإلجمالــي 
يبحثــون  العمــل وال يعملــون حاليــا، ولكنهــم 
عــن عمــل، وهــم متاحــون للعمــل فــي حــال 
منحهــم فرصــة عمــل. والمقــام هــو عــدد 
القــوى العاملــة )اجمالــي مجمــوع العامليــن 
والباحثيــن عــن العمــل )العاطليــن((. )مســتخلص 
يــف منظمــة العمــل الدوليــة للمؤشــر  مــن تعر
التنميــة  أهــداف  مــن   8 الهــدف   ،8-5-2
https://unstats.un.org/ المســتدامة، 
sdgs/files/metadata-compilation/

.)Metadata-Goal-8.pdf

ب   ومــع ذلــك، انظــر تفاصيــل المناقشــة فــي 
الفقــرة 11.

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
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جدول 2.2.نتائج دليل تحقيق الرفاهية المادية لسلطنة عمان

عدد الدول في احتساب الدليل قيمة الدليل المؤشرات

166 17.81 دليل الدخل 1

191 ج93.41 دليل الحماية الصحية 2

142 د 13.39 دليل نفقات واستهالك األسرة 3

174 77.52 دليل التوظيف 4

131 50.53 دليل الرفاهية المادية

أداء مرتفع لسلطنة عمان في الحماية االجتماعيةه.

األداء الممتــاز لســلطنة عمــان فــي دليــل الحمايــة الصحيــة يعكــس جــودة أداء شــبكات األمــان االجتماعــي ومجانيــة 
الخدمــات الصحيــة. معــدل الباحثيــن عــن عمــل والتوظيــف يجــب أن يفســرا بحــذر بالــغ، ومعظــم النــاس فــي الــدول الفقيــرة 
يعيشــون ويعملــون فــي وظائــف متدنيــة وضعيفــة لمجــرد البقــاء علــى قيــد الحيــاة14، بســبب االفتقــار إلــى وجــود نظــام 
كفــؤ للرعايــة االجتماعيــة. وعلــى العكــس فــي ذلــك، الــدول ذات المســتوى العالــي مــن التنميــة االقتصاديــة ومعــدالت 
فقــر منخفضــة، يمكــن أن تكــون لديهــا معــدالت باحثيــن عــن عمــل )معــدالت بطالــة( مرتفعــة، ولذلــك فــإن نظــام الرعايــة 
االجتماعيــة هــو األكثــر أهميــة وفــي الــدول التــي تتمتــع بشــبكات أمــان جيــدة، مثــل ســلطنة عمــان، يمكــن للباحثيــن عــن 

عمــل أن ينتظــروا فــرص عمــل الئقــة ومناســبة.

 في دليل تحقيق الرفاهية المادية.
ً
من بين 131 دولة، حققت سلطنة عمان أداء جيدا

وصــل ترتيــب ســلطنة عمــان إلــى الـــ 29 فــي دليــل تحقيــق الرفاهيــة الماديــة، 28 دولــة أخــرى أعلــى منهــا. وســلطنة 
عمــان هــي مــن بيــن أعلــى 10 دول فــي العالــم فــي توفيــر التغطيــة الصحيــة الشــاملة بشــكل مجانــي للمواطنيــن. 
وبالرغــم مــن أن الســلطنة يأتــي ترتيبهــا خلــف 38 دولــة غنيــة فــي الدخــل وخلــف 59 دولــة فــي االســتهالك، إال أن 

ج  البيانــات الوطنيــة المتعلقــة بالنفقــات الصحيــة مواطنيهــا يتمتعــون بمســتوى عالــي مــن الحمايــة الصحيــة أكثــر مــن مواطنــي تلــك الــدول الغنيــة.
الشــخصية أقــل بكثيــر مــن التقديــرات الدوليــة

المؤشــر  لهــذا  الوطنيــة  البيانــات  وتبلــغ  د  

دوالر  مــن  دوالرا   3,163  )2010-2011(
التقديــرات  أن  حيــن  فــي  للفــرد،  يكــي  أمر
الدوليــة لعــام 2014م بلغــت  694 5 دوالر 

للفــرد. يكــي  أمر

الشــخصي  اإلنفــاق  حــول  الوطنيــة  البيانــات  ه 
علــى الصحــة اقــل مــن )%4( مــن التقديــرات 

ب1.2( )جــدول   )5,78%( الدوليــة 
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تحقيق
الرفاهية المادية 2

أعلى دليل (النرويج) = 91.55

أقل دليل = 14.47
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عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل اعتمد على بيانات 2014 - 2015 للدخل، ا�نفاق الشخصي على الصحية، استه�ك ا�سر 
المعيشية والبطالة. المصدر: قواعد بيانات البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، اكتوبر 2016

شـــــكــل دليل الرفاهية المادية، 131 دولة، 2014 - 2015
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17.81

أعلى دليل للدخل لكل فرد (النرويج) = 100

أقل دليل للدخل لكل فرد = 0 عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل اعتمد على بيانات 2015 لنصيب الفرد من اجمالي الدخل الفومي، طريقة اطلس (العملة الدو�ر ا�مريكي.
المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.2 دليل الدخل، 2015
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أعلى دليل للحماية الصحية (توفالو) = 93.41100

أقل دليل للحماية الصحية = 0

عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل اعتمد على بيانات 2014 ل�نفاق الشخصي على الصحة (OOP) كنسبة (%) من اجمالي ا�نفاق الصحي.

شـــــكــل 2.3 دليل الحماية الصحية، 2014

دليل النرويج= 83,06
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اعلى دليل استه�ك ل�سرة (سويسرا) = 100

أقل دليل استه�ك ل�سرة = 0 عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل اعتمد على بيانات 2014لنفقات واسته�ك ا�سر المعيشية النهائي لكل فرد (دو�ر أمريكي ثابت لعام 2010). 
المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.4 دليل نفقات واسته�ك ا	سرة المعيشية، 2014

0

20

40

60

80

100

120

77.52
اعلى دليل �لتوظيف = 100

أقل دليل للتوظيف = 0

عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

 .(ILO نموذج تقدير لمنظمة العمل الدولية) الدليل اعتمد على بيانات 2014 للبطالة، نسبة (%) من اجمالي القوى العاملة
المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.5 دليل التوظيف، 2014

سلطنة عمان
والدول األخرى
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:)L&A( مؤشرات بناء دليل تعلم وحقق

2.1 معدل اإللتحاق الصافي لالبتدائية )%(
2.2 نسبة اإللتحاق اإلجمالي للثانوية الدنيا )%(

2.3 نسبة اإللتحاق اإلجمالي لما قبل االبتدائية )%(
2.4 معدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب، في الفئة العمرية 15 - 24 سنة

2.5 مؤشر التكافؤ بين الجنسين لالبتدائية
2.6 مؤشر التكافؤ بين الجنسين للثانوية الدنيا

2.7 مؤشر التكافؤ بين الجنسين لاللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب
2.8 نسبة االفراد الذين يستخدمون اإلنترنت )%(

المصدر: منظمة اليونسكو: http://data.uis.unesco.org/  )المؤشرات 2.1 - 2.7( و األمم المتحدة -  االتحاد الدولي لالتصاالت 
ياردة في اكتوبر 2016( )المؤشر 2.8( http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx )تمت الز

 من الدول من اجل مقارنة مجدية وهادفة، كان البد من حذف واستبدال 
ً

للحصول على عدد كاف
العديد من المؤشرات األولية.  

 )L&A( وحتــى مــع تقليــص عــدد المؤشــرات، فــأن عــدد الــدول منخــض للغايــة. والدليــل النهائــي لدليــل تعلــم وحقــق
هــو الوحيــد فقــط مــن بيــن أدلــة المجــاالت الخمســة، الــذي اســتخرجت بياناتــه مــن أقــل مــن 100 دولــة. ولــم يكــن مــن 
الممكــن اســتخدام مؤشــرات التحصيــل التعليمــي فــي برامــج )TIMSS( و )PIRLS( علــى الرغــم مــن وجــود بيانــات 
 مــن الــدول التــي لديهــا مثــل هــذه البيانــات. وتتطلــب المؤشــرات 

ً
لســلطنة عمــان، وذلــك نظــرا لعــدم وجــود عــدد كاف

االيجابية-الســلبية )مفصلــة أدنــاه( منهجيــة مكيفــة ومعدلــة ليتــم احتســابها )ملحــق أ(.

 إلى حد ما. والمؤشرات النهائية المختارة تقيس الجوانب 
ً
ال يزال نطاق دليل تعلم وحقق شامال

المختلفة من التعليم والتعلم ألعمار مختلفة:

nn مؤشــر موجــب، يشــير إلــى مســتوى تغطيــة الخدمــات للســكان فــي ،)NER( معــدل اإللتحــاق الصافــي لالبتدائيــة
يــن علــى اإللتحــاق بمســتويات تعليــم أخــرى، فــإن الفــرق  الســن المدرســي الرســمي. وبمــا أن بعــض الطلبــة قادر

بنســبة %100 ال يعنــي بالضــرورة أنــه يشــير إلــى نســبة الطلبــة غيــر الملتحقيــنآ.

nn وهــذا يعتمــد علــى قيمهــا. نســب ،
ً
 أو ســلبيا

ً
 إيجابيــا

ً
نســبة اإللتحــاق اإلجمالــي )GER( يمكــن أن يكــون مؤشــرا

اإللتحــاق اإلجمالــي تشــير إلــى قــدرة كل مســتوى مــن متســويات النظــام التعليمــي الســتيعاب الطلبــة، ولكــن 
النســب المرتفعــة )أكثــر مــن %100( غيــر مرغــوب بهــا، وهــذا يــدل علــى نســبة عاليــة مــن الطلبــة فــوق الســن 
القانونــي بســبب اإلعــادة أو اإللتحــاق المتاخــر. ولغايــة %100، نســبة اإللتحــاق اإلجمالــي تعتبــر مؤشــر إيجابــي، بينمــا 
أعلــى مــن %100 يعتبــر مؤشــر ســلبي، بمــا أن نســب اإللتحــاق اإلجماليــة ذات القيــم المرتفعــة غيــر مرغوبــة بهــا 

وتشــير إلــى اإلعــادة، واإللتحــاق المتاخــر، ووجــود طلبــة فــوق الســن المدرســي القانونــي.

nn ب  عبــارة عــن مؤشــرات ايجابيــة فقــط عندمــا يتــم الوصــول إلــى القيمــة )GPI( مؤشــرات التكافــؤ بيــن الجنســين
1، حيــث أن المؤشــرات تصبــح ســالبة إذا كانــت القيمــة أعلــى مــن 1. وهــذا يعنــي التحــاق الذكــور أقــل مــن التحــاق 
االنــاث بالمــدارس. بمعنــى اخــر، مؤشــرات التكافــؤ بيــن الجنســين التــي لديهــا قيمــة 1 هــي األكثــر مرغــوب بهــا، 
وهــذا يشــير إلــى تكافــؤ تــام بيــن الجنســين.  ومنظمــة اليونســكو حــددت االنجــازات فــي المســاواة بيــن الجنســين 

 تعلم 
وحقق 3

سلطنة عمان
والدول األخرى

آ   لســوء الحــظ لــم تكــن البيانــات كافيــة لمعــدل 
االلتحــاق الصافــي لالبتدائيــة المعــدل، والــذي 
االطفــال  نســبة  اســاس  علــى  حســابه  يتــم 
االبتدائــي  للتعليــم  الرســمي  الســن  فــي 

الثانويــة. او  باالبتدائيــة  ســواء  للملتحقيــن 
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ــرواح بيــن )0.97 – 1.03( . عنــد الوصــول إلــى قيمــة تت

nn يــة 15 - 24 ســنة )كمؤشــر ايجابــي( يعكــس المخرجات معــدل اإللمــام بالقــراءة والكتابــة للشــباب فــي الفئــة العمر
المتراكمــة لتعليــم األطفــال مــن حيــث اكتســاب المهــارات االساســية فــي القراءة والكتاب والحســاب.

nn وبالرغــم مــن ،)ICT( معــدل اســتخدام اإلنترنــت يقيــس إمكانيــة الوصــول إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
وجــود جوانــب ســلبيه لهــا، ولكنهــا يمكــن أن توســع مــن فــرص التعلــم، والثقافــة والشــبكات االجتماعيــة، وهــذا 

المؤشــر يعامــل علــى أنــه مؤشــر ايجابــي، بالرغــم مــن وجــود جوانــب ســلبية الســتخدام اإلنترنــت.

في دليل تعلم وحقق، سلطنة عمان لديها أداء متنوع. 

مــن بيــن 88 دولــة، أداء ســلطنة عمــان فــي هــذا الدليــل بلــغ 84,98 وفــي الترتيــب الـــ 38، وأعلــى قيمــة كانــت لدولــة 
ســلوفينيا حيــث بلغــت 95,25. ومــن بيــن المؤشــرات الثمانيــة المكونــة للدليــل، هنــاك اربعــة مؤشــرات للســلطنة قيمتهــا 
النظــام  أقــل مــن 90.00 ويمكــن تحســينها )جــدول 2.3(. دليــل اإللتحــاق الصافــي لالبتدائيــة يعكــس مــدى تغطيــة 
التعليمــي ومــدى كفائتــه الداخليــة. اإللتحــاق المتاخــر، والســن أعلى/أقــل مــن الســن المدرســي للطلبــة، واإلعــادة كل 
هــذه األمــور ُتخفــض مــن كفــاءة النظــام التعليمــي. بالتالــي ســوف تحتــاج  ال ســلطنة إلــى معالجــة االنخفــاض فــي 
معــدالت اإللتحــاق بالتعليــم لالبتدائيــة واعطــاء اهميــة خاصــة اللتحــاق الذكــور. وأداء الســلطنة ممتــاز فيمــا يخــص اإللمــام 
بالقــراءة والكتابــة بيــن الشــباب، والتكافــؤ بيــن الجنســين فــي اإللمــام بالقــراءة والكتابــة بيــن الشــباب. وفــي اســتخدام 

اإلنترنــت، 95 دولــة مــن بيــن 205 دولــة كانــت لديهــا تغطيــة أعلــى مــن ســلطنة عمــان لعــام 2015م.

 

مؤشــر  علــى  اليونســكو  تحصــل  ولاللتحــاق،  ب 

قســمة  يــق  طر عــن  الجنســين  بيــن  التكافــؤ 
نســبة االلتحــاق اإلجماليــة لإلنــاث علــى نســبة 
االلتحــاق اإلجماليــة للذكــور. ومؤشــر التكافــؤ 
 ،"  1 عــن"  قيمتــه  تقــل  الــذي  الجنســين  بيــن 
يــدل علــى ان معــدالت التحــاق الذكــور هــي 
االعلــى، بينمــا إذا كانــت قيمتــه أكبــر مــن "1" 
فهــذا يــدل علــى ان معــدالت التحــاق االنــاث 

االعلــى.  هــي 
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جدول 2.3. نتائج دليل تعلم وحقق لسلطنة عمان

عدد الدول قيمة الدليلالمؤشرات
في احتساب الدليل

85.77157دليل اإللتحاق الصافي لالبتدائية1

90.71160دليل اإللتحاق اإلجمالي للثانوية الدنيا2

54.04162دليل اإللتحاق اإلجمالي ما قبل االبتدائية3

98.80159دليل اإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب4

82.72158دليل التكافؤ بين الجنسين لالبتدائية5

92.72158دليل التكافؤ بين الجنسين للثانوية الدنيا6

99.94159دليل التكافؤ بين الجنسين في اإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب7

75.17205دليل استخدام اإلنترنت8

84.9888دليل تعلم وحقق

 تعلم 
وحقق 3



37دليل رفاهية وتمكين الطفل

0

20

40

60

80

100

90.71
دليل بلجيكا = 19.62أعلى دليل = 99.94

أقل دليل = 0

عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل تم احتسابه من معظم البيانات الحديثة في الفترة الزمنية (2014-2013) لمعدل ا�لتحاق ا�جمالي 
للثانوية الدنيا، لك� الجنسين(%). 

المصدر: قواعد بيانات منظمة اليونسكو- معهد اليونسكو ل�حصاء، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.8 دليل ا�لتحاق ا�جمالي للثانوية الدنيا، 2013-2014
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عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل تم احتسابه من معظم البيانات الحديثة في الفترة الزمنية(2014-2012) لمعدل ا�لتحاق الصافي 
ل�بتدائية(%). المصدر: قواعد بيانات منظمة اليونسكو- معهد اليونسكو ل�حصاء، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.7 دليل ا�لتحاق الصافي ل	بتدائية، 2012-2014
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=

دلـــــيـــــل

 على بيانات -2012 2105التي تم الحصول عليها من 
ً
الدليل تم احتسابه من متوسط 8 مؤشرات مكونة استنادا

قواعد بيانات منظمة اليونسكو -معهد اليونسكو ل�حصاء وقواعد بيانات ا�مم المتحدة-ا�تحاد الدولي 
ل�تصا�ت ، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.6 دليل تعلم وحقق، 2015-2012م، 88 دولة

سلطنة عمان
والدول األخرى
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مؤشر التكافؤ بين الجنسين=1 أعلى قيمة للدليل = 100

التكافؤ بين الجنسين كما تم تعريفه من قبل اليونسكو

أقل دليل = 40.42

عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل اعتمد على بيانات 2014-2013 لدليل التكافؤ بين الجنسين(GPI) في معدل ا�لتحاق ا�جمالي ل�بتدائية. 
المصدر: قواعد بيانات منظمة اليونسكو- معهد اليونسكو ل�حصاء، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.11 دليل التكافؤ بين الجنسين ل	بتدائية، 2013-2014
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عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل تم احتسابه من بيانات 2015 لمعدل ا�لمام بالقراءة والكتابة للشباب، في الفئة العمرية 24-15 سنة، 
لك� الجنسين(%). المصدر: قواعد بيانات منظمة اليونسكو- معهد اليونسكو ل�حصاء، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.10 دليل ا�لمام بالقراءة والكتابة للشباب، 2015
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دليل تشيلي = 71.95

أقل دليل = 0 عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل تم احتسابه من معظم البيانات الحديثة في الفترة الزمنية (2014-2012) لمعدل ا�لتحاق ا�جمالي لما 
قبل ا�بتدائية، لك� الجنسين(%). 

المصدر: قواعد بيانات منظمة اليونسكو- معهد اليونسكو ل�حصاء، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.9 دليل ا	لتحاق ا	جمالي لما قبل ا	بتدائية، 2012-2014

 تعلم 
وحقق 3



39دليل رفاهية وتمكين الطفل
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مؤشر التكافؤ بين الجنسين=1  أعلى قيمة للدليل = 100

التكافؤ بين الجنسين كما تم تعريفه من قبل اليونسكو

دليل ليسوتو = 29.11

أقل دليل = 17.52

عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل اعتمد على بيانات 2014-2013 لدليل التكافؤ بين الجنسين(GPI) في معدل ا�لتحاق ا�جمالي للثانوية 
الدنيا. المصدر: قواعد بيانات منظمة اليونسكو- معهد اليونسكو ل£حصاء، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.12 دليل التكافؤ بين الجنسين للثانوية الدنيا، 2013-2014
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مؤشر التكافؤ بين الجنسين=1  أعلى قيمة للدليل = 100

التكافؤ بين الجنسين كما تم تعريفه من قبل اليونسكو

دليل ليسوتو = 57.34

أقل دليل = 0.00

عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل اعتمد على بيانات 2015م  لدليل التكافؤ بين الجنسين(GPI) في ا�لمام بالقراءة والكتابة بين الشباب في 
الفئة العمرية(24-15). المصدر: قواعد بيانات منظمة اليونسكو- معهد اليونسكو ل¢حصاء، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.13 دليل التكافؤ بين الجنسين في ا�لمام بالقراءة والكتابة بين الشباب، 2015
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أقل دليل = 0.00 عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل اعتمد على بيانات 2015م لنسبة ا�فراد الذين يستخدمون ا�نترنت. المصدر: قاعدة بيانات ا�مم المتحدة
ل�تحاد الدولي ل�تصا�ت، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.14 دليل استخدام ا�نترنت، 2015

سلطنة عمان
والدول األخرى
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: )EDH( مؤشرات لبناء دليل مجال التمتع بمنزل الئق

3.1 نسبة السكان الذين يحصلون على مصادر مياه شرب محسنة

3.2 نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي محسنة

3.3 نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء

المصدر: بنك معلومات البنك الدولي http://databank.worldbank.org/data/home.aspx   وبرنامج الرصد المشترك إلمداد المياه والصرف 
الصحي )JMP( لمنظمة الصحة العالمية/ واليونسيف http://www.unwater.org/publications/jmp/en/ )تمت الزيارة في أكتوبر 2016(

دليل التمتع بمنزل الئق )EDH( يتكون من ثالثة مؤشرات إيجابية حول جودة بيئة منزل الطفل.

 للصحــة والتعذيــة لألســر 
ً
الميــاه اآلمنــة للشــرب ومرافــق الصــرف الصحــي المحســنة )أو النظيفــة( تعتبــر مهمــة جــدا

والمجتمعــات. إن امتــالك الكهربــاء ترفــع مســتويات المعيشــة، وتوفــر الوقــت فــي االعمــال المنزليــة لألســر، وتوســع 
يــف دوليــة موحــدة.  خيــارات ســبل العيــش وتحســن الخدمــات الصحــة والتعليميــة. وجميــع المؤشــرات الثالثــة تتبــع تعار
وتقديــرات البيانــات تســتخدم لتقييــم امكانيــة الحصــول علــى الميــاه والصــرف الصحــي بنــاًء علــى برنامــج الرصــد المشــترك 

إلمــداد الميــاه والصــرف الصحــي )JMP( لمنظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة اليونســيف )ملحــق أ(.

ترتيب سلطنة عمان مرتفع في جميع المؤشرات الثالثة )جدول 2.4(. 

يبــة جــدا مــن 100 )كمــا هــو  والترتيــب ليــس لــه معنــى كبيــر فــي هــذه الحالــة، وذلــك لوجــود عــدة دول لديهــا قيــم قر
موضــح فــي المنحنــى المســطح فــي القمــة، شــكل 2.15(. وفــي دليــل الكهربــاء، علــى ســبيل المثــال، توجــد 88 دولــة 
حققــت القيمــة 100، وهــذا يعنــي أن نســبة مســتوى تغطيــة الكهربــاء فيهــا %100، بينمــا فــي الســلطنة بلغــت قيمــة 
دليــل الكهربــاء 97,6 )وبمســتوى تغطيــة يقــدر بحوالــي %98(. وأمــا بالنســبة لدليــل الميــاه الصالحــة للشــرب للســلطنة 
فقــد بلغــت قيمتــه 98، والــذي تــم اســتخراجه مــن برنامــج الرصــد المشــترك )JMP( وبمســتوى تغطيــة ُيقــدر بحوالــي 
%93,4. وباخــذ كل المؤشــرات مــع بعضهــا، تكــون نتيجــة دليــل التمتــع بمنــزل الئــق)EHD( للســلطنة مــا قميتــه 94.35، 
مــع وجــود 47 دولــة تتــرواح قيــم الدليــل فيهــا مــا بيــن 98.0 إلــى 100. بينمــا الــدول ذات القيــم األعلــى فــي دليــل 
التمتــع بمنــزل الئــق )ســجلت 100( هــي كلهــا دول غنيــةآ ، وهنــاك دول أقــل دخــل مــن الســلطنة ولكــن لديهــا قيمــة 
أعلــى لدليــل التمتــع بمنــزل الئــق )EDH( وذلــك يرجــع بشــكل خــاص إلــى القيــم المرتفعــة التــي حققتهــا فــي مؤشــر 

الميــاه )جــدول ب3.2(.

التمتع
)EDH( بمنزل الئق 4

سلطنة عمان
والدول األخرى

واليابــان  وقبــرص  والنمســا  وأســتراليا  أنــدورا  آ  

جميعهــا  وســنغافورة،  وموناكــو  ومالطــا 
ســجلت 100 نقطــة فــي دليــل التمتــع بمنــزل 

.)EDH(الئــق
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جدول 2.4. نتائج دليل التمتع بمنزل الئق لسلطنة عمان

عدد الدول قيمة الدليلالمؤشرات
في احتساب الدليل

89191دليل المياه اآلمنة للشرب1

96.46192دليل الصرف الصحي اآلمن2

97.58212 بدليل الكهرباء3

94.35184دليل التمتع بمنزل الئق 

األختالفات في الطرق والتعاريف المستخدمة لبيانات المياه والصرف الصحي )JMP( في سلطنة 
عمان هي تحدي  بحد  ذاتها.

 برنامــج الرصــد المشــترك )JMP( عــّرف "مصــدر ميــاه الشــرب المحســن" علــى أنــه المصــدر المحمــي مــن أي تلــوث 
خارجــي، وهــذا يعنــي أن اآلبــار يجــب أن تكــون محميــة أو مغطــاة. وتســتخدم ســلطنة عمــان التصانيــف التاليــة للميــاه: 
شــبكة الميــاهج، نقطــة ميــاه حكوميــةد ، بئــر داخــل المســكن، بئــر خــارج المســكن، الميــاه المعبــأة فــي زجاجــات، ومصــادر 
أخــرى. وقــدم المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات معلومــات أن اآلبــار المحميــة فقــط تحســب فــي المســوحات، 
يــف الدوليــة.   للتعار

ً
ومــن غيــر الواضــح كيــف قــام برنامــج الرصــد المشــترك )JMP( بعمــل التقديــرات للســلطنة وفقــا

ولذلــك الســلطنة تحتــاج للعمــل مــع برنامــج الرصــد المشــترك )JMP( لتمكيــن الرصــد واإلبــالغ عــن الهــدف 6 مــن أهــداف 
يــف الدوليــة. وبنفــس القــدر مــن االهميــة، لذلــك ينبغــي أن ُتعكــس انجــازات  التنميــة المســتدامة وفقــا لهــذه التعار
ية بشــكل منتظــم إلنتــاج  الســلطنة بدقــة فــي قواعــد البيانــات الدوليــة. وقــد تكــون هنــاك حاجــة لتنفيــذ مســوح أســر
 عــن المعلومــات 

ً
معــدالت تغطيــة الخدمــة والتــي تســتند إلــى معلومــات يدلــي بهــا مســتخدمي الخدمــة عوضــا

التــي يدلــي بهــا مــزودي الخدمــة، نظــرا ألن البيانــات المقدمــة مــن مقدمــي الخدمــات قــد ال تعكــس دائمــا أداء 
األنظمــة أو اســتخداماتها.

ب محســوبة مــن تقديــر دولــي بنســبة 97.7٪ 

وتبيــن  الكهربــاء.  علــى  الحصــول  فــرص  مــن 
البيانــات الوطنيــة مــن ســلطنة عمــان ان نســبة 
بلغــت ٪100 وقــد  الكهربــاء  الحصــول علــى 
 فــي البنــك الدولــي.

ً
ــات مؤخــرا ــث البيان تــم تحدي

واليابــان  وقبــرص  والنمســا  وأســتراليا  أنــدورا     
جميعهــا  وســنغافورة،  وموناكــو  ومالطــا 
ســجلت 100 نقطــة فــي دليــل التمتــع بمنــزل 

.)EDH(الئــق

بشــبكة  متصــل  المســكن  الميــاه:  شــبكة  ج 

خاصــة  جهــة  أنشــأتها  خاصــة  أو  حكوميــة 
الربــح. لتحقيــق 

ميــاه  مشــروع  الحكوميــة:  الميــاه  نقطــة  د 

حكومــي، وال يتــم توصيــل هــذه الميــاه إلــى 
يقــة  يــق األنابيــب، ولكــن بطر المســكن عــن طر
تحمــل  ميــاه  ناقلــة  فــي  النقــل  مثــل  أخــرى، 
حاويــات الميــاه علــى الحيوانــات أو النقــل مــن 

أخــرى. األفــراد، واألســر، أو وســائل  قبــل 
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التمتع
)EDH( بمنزل الئق 4
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التغطية عل عتبة، او بداية 98%
أقل دليل = 0.00 عـــــمــــــان

=
دلـــــيـــــل

الدليل تم احتسابه من بيانات 2015 لنسبة السكان الذين لديم المقدرة للوصول الى مياه شرب محسنة. 
المصدر: برنامج الرصد المشترك ¥مداد المياه والصرف الصحي (JMP) لمنظمة الصحة العالمية/ واليونسيف، 

اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.16 دليل المياه امنة، 2015

94.35

أعلى دليل  = 100

أقل دليل = 8.40 عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل تم احتسابه من متوسط 3 مؤشرات استندت على بيانات 2015-2012 تم الحصول عليها من برنامج 
الرصد المشترك �مداد المياه والصرف الصحي (JMP) ) لمنظمة الصحة العالمية/ واليونسيف، ومن قاعدة 

بيانات البنك الدولي للطاقة المستدامة للجميعSE4ALL))، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.15 دليل التمتع بمنزل 	ئق، 2015-2012م، 184 دولة
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أقل دليل = 0.00 عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل تم احتسابه من بيانات 2012 للوصول الى الرباء (نسبة السكان). المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي 
للطاقة المستدامة للجميع(SE4ALL)، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.18 دليل الكرباء، 2012

40

96.460

20

40

60

80

100
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أقل دليل = 0.00 عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل تم احتسابه من بيانات 2015 لنسبة السكان الذين لديم المقدرة للوصول إلى مرافق صرف صحي 
محسنة.  المصدر: وبرنامج الرصد المشترك �مداد المياه والصرف الصحي (JMP) لمنظمة الصحة العالمية/ 

واليونسيف، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.17 دليل الصرف الصحي ا�من، 2015

سلطنة عمان
والدول األخرى
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:)SSP( مؤشرات لبناء دليل مجال البقاء آمنا ومحميا

4.1 معدل الوالدة بين المراهقات )لكل 1000 امرأة في الفئة العمرية 15 - 19 سنة(

4.2 انتشار التدخين الي من منتجات التبغ بين الذكور في عمر 15 سنة فأكثر )%(

4.3 نسبة انتشار اضطرابات تعاطي المخدرات بين الذكور في عمر 15سنة فأكثر )%(

4.4 المعدل التقديري لوفيات حوداث الطرق )لكل 100,000 نسمة(

http://apps.who.int/gho/data/node.home   المصدر: منظمة الصحة العالمية، بيانات المرصد الصحي العالمي

، جميعها مؤشرات" سلبية". 
ً
 ومحميا

ً
المؤشرات األربعة المستخدمة في دليل البقاء آمنا

القيم األعلى هي األقل مرغوبة لرفاهية الطفل:

nn حمــل المراهقــات يشــكل خطــرا علــى االم ويمنــع الفتيــات مــن اكمــال تعليمهــن. واألطفــال المواليــد مــن االمهــات
يــة  المراهقــات يواجهــون خطــورة المــوت بشــكل أعلــى مــن األطفــال المواليــد مــن االمهــات فــي الفئــة العمر
20 إلــى 24 ســنة، بينمــا تعتبــر المضاعفــات الناتجــة مــن الحمــل ووالدة األطفــال هــي الســبب الثانــي للوفــاة بيــن 
، كلمــا 

ً
يــة 15 إلــى 19 ســنة علــى المســتوى العالمــي. وكلمــا كان عمــر األم صغيــرا المراهقــات فــي الفئــة العمر

كانــت نســبة المخاطــر عاليــة علــى الطفــل. واألطفــال حديثــي الــوالدة مــن االمهــات المراهقــات مــن المرجــح حــدوث 
انخفــاض لهــم فــي الــوزن عنــد الــوالدة، مــع احتمــال حــدوث آثــار طويلــة األجــل .

nn التدخيــن وتعاطــي المخــدرات لهــا آثــار ملحوظــة ومؤكــدة علــى رفاهيــة الطفــل الجســدية والعقلية-ســواء كان
أحــد افــراد العائلــة أو الطفــل الــذي لديــه عــادة تعاطــي المخــدرات أو التدخيــن.

nn االصابــات الناجمــة مــن حــوادث الطــرق، أصبحــت الســبب الرئيســي الــذي يــؤدي إلــى وفــاة المراهقيــن، وتــؤدي
أيضــا إلــى حــدوث اإلعاقــة لالطفــال  . وبــدأت الــدول بالتحــول الوبائــي، علــى نحــو متزايــد، وجعلــت كل مــن التحــول 
الوبائــي واالصابــات الناجمــة مــن حــوادث الطــرق الســبب الرئيســي الــذي يــؤدي إلــى وفــاة المراهقيــن وحــدوث 

اإلعاقــة لالطفــال.

nn مــع البقيــة، بحيــث القيمــة 100 تمثــل أعلــى 
ً
تحويــل هــذه المؤشــرات إلــى مؤشــرات مكونــة للمجــال تجعلــه متســقا

قيمــة مــن حيــث رفاهيــة الطفــل، بينمــا القيمــة صفــر تمثــل الوضــع األعلــى خطــورة علــى الطفــل.

ًالبقاء
 ومحميا

ً
آمنا 5

سلطنة عمان
والدول األخرى
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.
ً
 ومحميا

ً
حققت ًعمان نتيجة عالية وبترتيب الـ 18 في دليل البقاء آمنا

مــن بيــن 120 دولــة، تحتــل الســويد أعلــى مرتبــة، تليهــا الدنمــارك، فنلنــدا، كنــدا، النرويــج، ســولوفينا، وســنغافورة. قامــت 
ــاء بيئــة خاصــة للطفــل بمســتويات عاليــة مــن الحمايــة ضــد الــوالدة بيــن المراهقــات،  الحكومــة والمجتمــع العمانــي ببن
يبــة مــن القمــة مــن حيــث عــدم تعاطــي المخــدرات، وتعانــي حوالــي 180 دولــة  وتعاطــي المخــدرات. وســلطنة عمــان قر
مــن ارتفــاع تعاطــي المخــدرات. وفيمــا يخــص دليــل العمــر للــوالدة، عمــان حققــت نتيجــة عاليــة بترتيــب الـــ 40، ولكــن يمكنهــا 

أن تحقــق نتائــج أفضــل مــن ذلــك.

ضعف السالمة على الطرق ومعدالت مرتفعة للتدخين، ُيعيقان أداء سلطنة عمان في دليل البقاء 
 )جدول 2.5(. 

ً
 ومحميا

ً
آمنا

النرويــج وســنغافورة لديهــن معــدالت تدخيــن مرتفعــة أكثــر مــن عمــان، ولكــن الــدول الســبعة األعلــى فــي هــذا المجــال 
)الســويد، الدنمــارك، فنلنــدا، كنــدا، النرويــج، ســولوفينا وســنغافورة( ُســجل لديهــا مســتوى مــن الســالمة علــى الطــرق 
أفضــل مــن الســلطنة، حيــث حققــت الســلطنة قيمــة 65,4 فــي الســالمة علــى الطــرق مقارنــة بالســويد التــي حققــت 
96,2 والمملكــة المتحــدة التــي حققــت 96. وســيتطلب تحســين الســالمة علــى الطــرق التثقيــف العــام للمجتمــع، 
والدعــوة، واالســتفادة مــن أفضــل االمثلــة فــي الــدول األخــرى.  وهنــاك حاجــة إلــى تدابيــر واجــراءات قويــة لمكافحــة 

التدخيــن.

 
ً
 ومحميا

ً
جدول 2.5. نتائج دليل البقاء آمنا

عدد الدول قيمة الدليلالمؤشرات
في احتساب الدليل

1193دليل العمر للوالدة1

2127دليل عدم التدخين آ2

3190دليل عدم تعاطي المخدرات3

4179دليل السالمة على الطرق4

 
ً
 ومحميا

ً
85.38120دليل البقاء آمنا

  

آ  لســلطنة عمــان، انتشــار التدخيــن فــي قواعــد 
تقديــرات،  عــن  عبــارة  الدوليــة فقــط  البيانــات 
حيــث انــه ال يوجــد مســوح حديثــة عــن التدخيــن.
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82.020

20

40

60

80

100

أقل معدل للتدخين (أثيوبيا). قيمة الدليل = 100

أعلى معدل للتدخين. قيمة الدليل = 0

عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل تم احتسابه من بيانات 2004 حول انتشار تدخين أي نوع من منجتات التبغ بين الذكور في الفئة العمرية 15 
سنة فاكثر. المصدر: قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.21 دليل عدم التدخين، 2015

94.390

20

40

60

80

100

أقل معدل للو�دة بين المراهقات =100

أعلى معدل للو�دة بين المراهقات = 0 0

عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل تم احتسابه من معظم البيانات الحديثة المتاحة في الفترة الزمنية (2014-2008) عن معدل و�دة 
المراهقات (لكل 1000 امراة في الفئة العمرية 19-15 سنة). المصدر: قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية، 

أكتوبر 2016.

شـــــكــل 2.20 دليل عمر الو�دة

85.380

20
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80

100
أعلى دليل حماية (السويد) = 92.63

أقل دليل حماية = 44.67 عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل تم انتاجه من بيانات و�دة المراهقات (2014-2000) ، التدخين(2015) ، تعاطي المخدرات(2004)، وفيات 
حوداث الطرق(2013). المصدر: قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.19  2015م، 120دولة
ً
 ومحميا

ً
دليل البقاء آمنا

ًالبقاء
 ومحميا

ً
آمنا 5
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65.400

20
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80

100

أقل دليل للوفيات  الناتجة من حوداث الطرق (موناكو) = 100

أعلى دليل للوفيات الناتجة من حوداث الطرق = 0

عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل تم احتسابه من بيانات 2013حول تقدير معدل وفيات حوداث الطرق (لكل 100.000 شخص). المصدر: 
قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.23 دليل الس�مة على الطريق، 2013

99.700

20
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60

80

100

أقل دليل لتعاطي المخدرات (كوبا) = 100

أعلى دليل لتعاطي المخدرات =  0

عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل تم احتسابه من بيانات 2004 حول درجة ا�نتشار (%) من اضطرابات المخدرات بين الذكور في الفئة العمرية 
15 سنة فاكثر. المصدر: قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.22 دليل عدم تعاطي المخدرات، 2004

سلطنة عمان
والدول األخرى
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:)S&T( 
ً
 وناجحا

ً
مؤشرات لبناء دليل مجال البقاء على قيد الحياة مزدهرا

5.1 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة )عدد الوفيات لكل ألف مولود حي(

5.2  معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة آ  )عدد الوفيات لكل ألف مولود حي(

5.3 انتشار نقص التغذية )٪ من السكان(

)
ً
5.4 معدل التغطية للتحصين، للخناق والكزاز والسعال الديكي )DPT3( )نسبة األطفال في الفئة العمرية 12 - 23 شهرا

5.5 معدل الخصوبة الكلي )المواليد لكل امرأة( 

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx المصدر: بنك معلومات البنك الدولي

 )S&T( تم بنائة من مؤشرات عن الطفل، ووفيات 
ً
 ومزدهرا

ً
دليل البقاء على قيد الحياة ناجحا

األطفال حديثي الوالدة، ومستوى تغطية الخدمات الصحية، والخصوبة. والملحق ) أ ( يوفر المزيد 
من التفاصيل.

nn معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة، ومعــدل وفيــات األطفــال حديثــي الــوالدة تعتبــر مــن مؤشــرات
النتائــج الرئيســية لرفاهيــة الطفــل. ومعــدل وفيــات األطفــال حديثــي الــوالدة يعكــس الرعايــة أثنــاء الحمــل، وأثنــاء 
حديثــي  األطفــال  وفيــات  ومعــدل  الخامســة  ســن  دون  األطفــال  وفيــات  ومعــدل  الــوالدة.  وبعــد  الــوالدة، 

الــوالدة، كالهمــا، ضــروري العطــاء صــورة كاملــة عــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة لصحــة األطفــال الصغــار.

nn ،لوجــود العديــد مــن الــدول التــي تفتقــر إلــى بيانــات عــن مؤشــرات ســوء التغذيــة 
ً
نقــص التغذيــة تــم اختيــاره نظــرا

يــف انتشــار نقــص التغذيــة مــن قبــل منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم  مثــل التقــزم، والهــزال، والســمنة. تــم تعر
المتحــدة  )FAO(، علــى أنــه نســبة الســكان الذيــن ال يكفــي اســتهالكهم الغذائــي لتلبيــة احتياجاتهــم مــن الطاقــة 
الطعــام وينبغــي  تنــاول  يقيــس فقــط  المســتدامة،  التنميــة  باســتمرار. وهــذا مؤشــر مــن مؤشــرات  الغذائيــة 

اســتبداله بمؤشــرات ســوء تغذيــة األطفــال كلمــا توفــرت البيانــات الكافيــة.

nn الخصوبــة المرتفعــة لديهــا تاثيــر ســلبي علــى صحــة األطفــال واالمهــات، وعلــى تعليــم األطفــال وحتــى علــى النمــو
االقتصــادي19. ومــع ذلــك، إن معــدل الخصوبــة المثالــي األفضــل لرفاهيــة األطفــال علــى المســتوى العالمــي، 
محــدد حســب الخصائــص الديموغرافيــة لــكل دولــة. بعــض الــدول لديهــا معــدالت خصوبــة منخفضــة للغايــة، مــع 
شــيخوخة ســكانية، بينمــا بعــض الــدول األخــرى لديهــا معــدالت خصوبــة مرتفعــة جــدا. ولتســهيل عمليــة الحســابات 
للـــ 200 دولــة، تــم افتــراض بــأن كل تلــك الــدول وخاصــة الــدول الناميــة، تحتــاج إلــى تخفيــض معــدالت الخصوبــة فيهــا 

يــز رفاهيــة الطفــل. مــن أجــل تعز

nn.توفر مقياس لوظائف الخدمات الصحية والتغطية )DPT3( مؤشرات التحصين ضد الحصبة

ًالبقاء على قيد الحياة
 ومزدهرا

ً
ناجحا 6

سلطنة عمان
والدول األخرى

آ  عــدد المواليــد الذيــن يموتــون قبــل وصولهــم 
، لــكل 1000 والدة حيــة فــي 

ً
لعمــر 28 يومــا

ســنة معينــة
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يبة من القمة بالنسبة للـدول الـ 115، بقيمة بلغت 91.97 في دليل  تحتل سلطنة عمان مرتبة قر
 .

ً
 ومزدهرا

ً
البقاء على قيد الحياة ناجحا

يــا، بالترتيــب  يــا حققــت المرتبــة األولــى بقيمــة وقدرهــا 99.19. والـــ 17 دولــة بيــن ســلطنة عمــان وكور يــة كور جمهور
يــا، برونــاي دار الســالم، الكويــت، االمــارت، تشــيلي، المالديــف، تايلنــد، موريشــيوس، الصيــن،  التنازلــي هــي: كوبــا، ماليز
يــل، وبشــكل عــام هــذه مجموعــة متنوعــة مــن حيــث  يــكا، أرمينيــا، إيــران، تركيــا، والبراز االرجــواي، بربــادوس، كوســتا ر

يــد مــن االســتعراض للمؤشــرات المكونــة للدليــل، يظهــر مــا يلــي: الخصائــص الديموغرافيــة والدخــل والتعليــم. وبمز

nn.( سلطنة عمان لديها قيمة كاملة )100( في مؤشرات التغذية والتحصينi(

nn .ســلطنة عمــان لديهــا تراجــع فــي دليــل الخصوبــة، حيــث بلغــت قيمتــه 75,46 مــن أصــل 100 نقطــة ممكنــة )ii(
ومــن بيــن 200 دولــة، توجــد 129 دولــة لديهــا معــدالت خصوبــة كليــة أقــل مــن الســلطنة. ومــا زالــت الســلطنة 
ــاج إلــى خفــض معــدالت الخصوبــة الكليــة قبــل أن تصــل إلــى معــدالت الخصوبــة فــي الــدول الصناعيــة، الــذي  تحت

يبلــغ 2,1.

nn إلــى االســتمرار فــي خفــض وفيــات األطفــال حديثــي الــوالدة. حيــث أن معالجــة 
ً
)iii( وســتحتاج ســلطنة عمــان أيضــا

 
ً
وفيــات األطفــال حديثــي الــوالدة والخصوبــة ســوف يحســنان مــن قيمــة دليــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة ناجحــا

 للســلطنة إلــى نفــس مســتوى الــدول الصناعيــة.
ً
ومزدهــرا

ً
 ومزدهرا

ً
جدول 2.6. نتائج دليل البقاء على قيد الحياة ناجحا

عدد الدول قيمة الدليلالمؤشرات
في احتساب الدليل

93.74193دليل البقاء على قيد الحياة لالطفال دون سن الخامسة1

90.63193دليل البقاء على قيد الحياة لالطفال حديثي الوالدة2

100.00115دليل التغذية ب3

4)DPT( 100.00192دليل التحصين

75.46200دليل الخصوبة المنخفضة5

ً
 ومزدهرا

ً
91.97115دليل البقاء على قيد الحياة ناجحا

متوفــرة  ليســت  التغذيــة  نقــص  بيانــات  ب 
ان  يعنــي  الصناعيــة، وهــذا  الــدول  لمعظــم 
الــدول  التغذيــة ال يشــمل العديــد مــن  دليــل 
)جــدول  الغنيــة  االخــرى  والــدول  االوربيــة 
 100 حققــت  عمــان  ذلــك،  ومــع  ب5,2(. 
ــر نتيجــة عمــان حتــى لــو  نقطــة، ولهــذا لــن تتأث
 فــي 

ً
كانــت جميــع الــدول الصناعيــة مشــمولة

الحســابات.
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ًالبقاء على قيد الحياة
 ومزدهرا

ً
ناجحا 6

90.630

20

40

60

80

100

أقل دليل لوفيات ا�طفال حديثي الو�دة (سان مارينو) = 100.00

أعلى دليل لوفيات ا�طفال حديثي الو�دة  = 0

عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل تم احتسابه من تقديرات 2015 لمعدل وفيات ا�طفال حديثي الو�دة (لكل 1000 و�دة حية). المصدر: 
مجموعة مشتركة من منظمات ا�مم المتحدة المعنية بتقدير وفيات ا�طفال (اليونسيف، منظمة الصحة العالمية، 

البنك الدولي، شعبة السكان التابعة ¢دارة الشؤون ا�قتصادية وا�جتماعية با�مم المتحدة) ، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.26 دليل البقاء على قيد الحياة ل�طفال حديثي الو�دة، 2015

0 93.740

20

40

60

80

100

أقل دليل وفيات ل�طفال دون سن الخامسة (لوكسمبورغ) = 100

أعلى دليل وفيات ل�طفال دون سن الخامسة = 0

عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل تم احتسابه من تقديرات 2015 لمعدل وفيات ا�طفال دون سن الخامسة (لكل 1000 و�دة حية). المصدر: 
مجموعة مشتركة من منظمات ا�مم المتحدة المعنية بتقدير وفيات ا�طفال (اليونسيف، منظمة الصحة العالمية، 

البنك الدولي، شعبة السكان التابعة ¤دارة الشؤون ا�قتصادية وا�جتماعية با�مم المتحدة) ، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.25 دليل البقاء على قيد الحياة ل�طفال دون سن الخامسة، 2015

91.970

20

40

60

80

100

 (جمورية كوريا) = 99.19
ً
 ومزدهرا

ً
أعلى دليل لبقاء الطفل على قيد الحياة ناجحا

26.19 = 
ً
 ومزدهرا

ً
أقل دليل لبقاء الطفل على قيد الحياة ناجحا

عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل تم احتسابه من متوسط 5 مؤشرات مكونة استناًد على بيانات 2015م والتي تم الحصول عليها من 
مختلف قواعد بيانات ا¥مم المتحدة والبنك الدولي، اكتوبر 2016 (انظر المؤشرات المكونة للمصادر)

شـــــكــل 2.24  2015-2014م،  115 دولة
ً
 ومزدهرا

ً
دليل البقاء على قيد الحياة ناجحا
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سلطنة عمان
والدول األخرى

75.46

86

0

20

40

60

80

100

أقل دليل خصوبة (جمورية كوريا) = 100

معدل الخصوبة عند مستوى ا�ستبدال = 2.1 لكل امرأة

أعلى دليل خصوبة = 0

عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل تم احتسابه من بيانات 2014 لمعدل الخصوبة الكلي (المواليد لكل امرأة). المصدر: قاعدة بيانات البنك 
الدولي، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.29 دليل الخصوبة المنخفضة، 2014

100.000

20

40

60

80

100

عمان، أعلى دليل تحصين = 100.00

أقل دليل تحصين = 0

عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

 .(
ً
الدليل تم احتسابه من بيانات 2015 للتحصين (DPT)، (نسبة % من ا�طفال في الفئة العمرية 23-12 شرا

المصدر: تجميع  البنك الدولي لبيانات المراقبة الخاصة باليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.28   DPT 2015دليل التحصين ،

100.000

20

40

60

80

100

عمان، دليل تغذية جيد = 100.00

معظم نقص التغذية. قيمة الدليل = 0.00

عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

الدليل تم احتسابه من بيانات 2015 للسكان دون المستوى ا�دنى  من استهك الطاقة الغذائية. المصدر: 
منظمة ا�غذية والزراعة، اكتوبر 2016

شـــــكــل 2.27 دليل التغذية، 2015
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احتساب الدليل )CWEI( تطلب تقليل عدد المؤشرات من 24 مؤشر إلى 16 مؤشر. 

 ومــن بيــن أكثــر مــن 200 دولــة وإقليــم فــي قواعــد البيانــات الدوليــة، توجــد فقــط 35 دولــة لديهــا بيانــات قابلــة 
للمقارنــة لجميــع المؤشــرات الـــ 24. ولتكــون هــذه المبــادرة فعالــة، ينبغــي للدليــل )CWEI( أن يســتند إلــى بيانــات 
دول عديــدةآ. وتقليــل عــدد المؤشــرات اتــاح ادراج عــدد أكثــر مــن الــدول التــي لديهــا بيانــات عــن جميــع المؤشــرات. 
وبالتالــي، حســابات الدليــل )CWEI( اعتمــدت علــى القائمــة المقلصــة للمؤشــرات الـــ 16 مــع وجــود بيانــات لـــ 94 دولــة 

)جــدول ب 6(.

قائمة الـ 24 مؤشر تم االبقاء عليها الستخدامها في مؤشرات المجال. 

مــن خــالل المجــال، ســتكون المؤشــرات مفيــدة لمقارنــة تقــدم الســلطنة مــع باقــي الــدول، وهــذا فقــط إذا كانــت 
المؤشــرات جيــدة وتغطــي المجــال علــى أوســع نطــاق ممكــن. وبالتالــي يمكــن لــكل جهــة حكوميــة أن تقّيــم تقــدم 
الســلطنة فــي مجــال معيــن بالمجموعــة الكاملــة مــن المؤشــرات المدرجــة فــي جــدول )2.1( ويمكنهــا اســتخدام 
المؤشــرات ذات العالقــة لمقارنــة النتائــج ومخرجــات أعمالهــا مــع التوجهــات الدوليــة. جــدول )2.7( يعــرض الـــ 16 مؤشــر 
 بيــن قيمــة الدليــل 

ً
المســتخدمة فــي احتســاب الدليــل النهائــي لتمكيــن ورفاهيــة الطفــل )CWEI(. والفــارق ضئيــل جــدا

المحتســبة مــن مجموعــة المؤشــرات الـــ 24 الموســعة، وبيــن قيمتــه المحتســبه مــن القائمــة المقلصــة لـــ 16 مؤشــر 
)جــدول 2.8(.

دليل رفاهية 
)CWEI( وتمكين الطفل 7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

82.08
أعلى دليل (النرويج) = 94.23

أقل دليل = 31.50

عـــــمــــــان
=

دلـــــيـــــل

في حساب دليل(CWEI) ) يتم استخدام خمس مجا�ت مع بيانات، كالتالي: 1) الرفاهية المادية، بيانات 2015-2014م. 
 
ً
2) تعلم وحقق: متوسط البيانات من 2010 الى 2015م. 3) التمتع بمنزل �ئق: بيانات 2015-2012م. 4) البقاء آمنا

: بيانات 2015م. جميع البيانات تم 
ً
 ومزدهرا

ً
: متوسط البيانات من 2014-2010م. 5) البقاء على قيد الحياة ناجحا

ً
ومحميا

الحصول عليها من قواعد البيانات الدولية، اكتوبر 2016(انظر نص ومكونات المؤشرات لمزيد من التفاصيل)

شـــــكــل 2.30   (CWEI) دليل رفاهية وتمكين الطفل             2015-2010، 94 دولة

توجد فقط 35 
دولة لديها بيانات 

قابلة للمقارنة 
لجميع المؤشرات 

الـ 24.

سلطنة عمان
والدول األخرى

ــة المســتخدمة فــي حســاب  آ   بمــا ان المنهجي
الدليــل )ملحــق أ( تســتند علــى قيمــة المؤشــر 
بالنســبة  الدولــة  ترتيــب  علــى  وليــس  نفســه 
غيــر  عــدد  ووجــود  األخــرى،  الــدول  لباقــي 
كافــي مــن الــدول يعنــي ان األســاس فــي 
اســتخدام قيــم العليــا والقيــم الدنيــا ســوف 
علــى  يؤثــر  بــدوره  غيــر صحيــح. وهــذا  يكــون 

نتيجــة كل دولــة علــى المؤشــر المعنــي.
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)CWEI( جدول 2.7. قائمة المؤشرات المقلصة الـ 16 والمستخدمة في حساب دليل تمكين ورفاهية الطفل

عدد الدول في 
العمليات الحسابية الدليل المجال/ المؤشر والمدة الزمنية

161 1.تحقيق الرفاهية المادية

166 دليل الدخل )US $ 1.1. نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي، طريقة األطلس )العملة

186 دليل الحماية الصحية 1.2. اإلنفاق الشخصي )نفقات األسرة الشخصية( على الرعاية الصحية 
)٪ من إجمالي اإلنفاق على الصحة(

152 2.تعلم وحقق

169 دليل اإللتحاق الصافي لالبتدائية 2.1. معدل اإللتحاق الصافي لالبتدائية، 2010 - 2015

177 دليل اإللتحاق اإلجمالي للثانوية 2.2. نسبة اإللتحاق اإلجمالي للثانوية، 2010 - 2015

184 دليل التكافؤ بين الجنسين لالبتدائية 2.3. مؤشر التكافؤ بين الجنسين )GPI(، للتعليم االبتدائي، 2010 - 2015

174 دليل التكافؤ بين الجنسين للثانوية 2.4. مؤشر التكافؤ بين الجنسين )GPI(، للثانوية، 2010 - 2015

202 دليل استخدام اإلنترنت 2.5. نسبة االفراد الذين يستخدمون اإلنترنت، 2015
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عدد الدول في 
العمليات الحسابية الدليل المجال/ المؤشر والمدة الزمنية

184 3.التمتع بمنزل الئق

191 دليل المياه اآلمنة للشرب 3.1. نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه شرب محسنة، 2015

192 دليل الصرف الصحي اآلمن 3.2. نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي محسنة، 2015

212 دليل الكهرباء 3.3. نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الكهرباء، 2012

120
ً
 ومحميا

ً
4.البقاء آمنا

194 دليل العمر للوالدة 4.1. معدل الوالدة بين المراهقات** )لكل 1000 امراة في الفئة العمرية 15 - 
19 سنة(، 2010 - 2014

126 دليل عدم التدخين 4.2. انتشار التدخين الي نوع من منتجات التبغ بين الذكور من عمر 15 سنة 
فأكثر، 2010 - 2014

179 دليل السالمة على الطرق ية )لكل 100,000  4.3. المعدل المقدر للوفيات الناتجة من الحوادث المرور
نسمة(، 2010 - 2014

192
ً
 أو مزدهرا

ً
5.البقاء على قيد الحياة وناحجا

193 دليل البقاء على قيد الحياة لالطفال 
دون سن الخامسة

ألــف  لــكل  الوفيــات  )عــدد  الخامســة  ســن  دون  األطفــال  وفيــات  معــدل   5.1
2015 حــي(،  مولــود 

193 دليل البقاء على قيد الحياة لالطفال 
حديثي الوالدة

5.2 معــدل وفيــات األطفــال حديثــي الــوالدة )عــدد الوفيــات لــكل ألــف مولــود 
حــي(،2015

192 )DPT( دليل التحصين 5.3 التحصيــن، للخنــاق والكــزاز والســعال الديكــي )DPT3( )% نســبة األطفــال فــي 
2015 ،)

ً
يــة 12 - 23 شــهرا الفئــة عمر

دليل رفاهية 
)CWEI( وتمكين الطفل 7
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جدول 2.8 مؤشرات المجال ودليل رفاهية وتمكين الطفل للسلطنة بناًء على إدراج/ تقليل المؤشرات

Index
أساس حساب الدليل16 مؤشرأساس حساب الدليل24 مؤشر

مجموعة المؤشرات المقلصةمجموعة المؤشرات الموسعة

161  دولة55.61 131 دولة150.53. تحقيق الرفاهية المادية

152  دولة8883.81  دولة284.98. تعلم وحقق

 184 دولة94.35 184 دولة394.35. التمتع بمنزل الئق

ً
 ومحميا

ً
 120 دولة12081.85  دولة485.38. البقاء آمنا

 
ً
 ومزدهرا

ً
192 دولة94.79 115دولة591.97. البقاء على قيد الحياة ناجحا

94 دولة3582.08 دولة81.44رفاهية وتميكن الطفل

 

يمكن استخدام قوائم مختلفة من مؤشرات دليل رفاهية وتمكين الطفل )CWEI( ألغراض وأهداف 
مختلفة.

 )CWEI( للمقارنــات الدوليــة بيــن الســلطنة وبقيــة الــدول األخــرى، ُيوصــى باســتخدام قائمــة المؤشــرات المقلصــة للدليــل 
المكونــة مــن 16 مؤشــر وتســتند علــى عــدد 94 دولــة. ولمقارنــة انجــازات مجــال معيــن بيــن الــدول، ُيوصــى باســتخدام 
قائمــة المؤشــرات الموســعة والمتكونــة مــن عــدد 24 مؤشــر، حيــث أن مؤشــرات المجــال تــم احتســابها مــن القائمــة 
. الفصــل الثالــث، يظهــر أن تعقــب أو تتبــع الدليــل )CWEI( بيــن 

ً
 واســعا

ً
الموســعة وتغطــي هــذه المؤشــرات نطاقــا

ــاج إلــى قائمــة أخــرى مــن المؤشــرات لكــي تتناســب مــع توافــر البيانــات للســلطنة واحتياجاتهــا  المحافظــات ســوف يحت
الداخليــة.

سلطنة عمان سجلت نتائج مرتفعة عالية )82,08 من أصل 100( وبترتيب الـ 23 من بين الــ 94 دولة 
والتي لديها بيانات للــ 16 مؤشر لدليل رفاهية وتمكين الطفل.

الــدول التــي حققــت نتائــج أعلــى مــن ســلطنة عمــان جميعهــا دول صناعيــةب. ومــع ذلــك، اي تفســير آخــر لهــذا الترتيــب 
يجــب ان يأخــذ فــي االعتبــار القيــود والعوائــق التــي تحــد مــن توافــر ووجــود البيانــات، وهــذا هــو الــذي جعــل أكثــر مــن نصــف 
الــدول غيــر مؤهلــة الحتســاب دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل. ومــن كال القائمتيــن )المقلصــة والموســعة( للمؤشــرات، 
فــإن أداء الســلطنة فــي مؤشــرات دليــل الرفاهيــة الماديــة )MWB(، ومؤشــرات دليــل مجــال البقــاء آمنــا ومحميــا 
)جــدول2.8 وجــدول 2.9(.  يــن  االخر الدليليــن  باقــي مؤشــرات  مــن  األضعــف  )SSP(، وتعلــم وتحقــق )L&A(، هــي 
يــادة ملحوظــة فــي نصيــب الفــرد  ولتحســين ترتيــب ســلطنة عمــان فــي دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل، ســتحتاج إلــى: )1( ز
يــادة الكفــاءة الداخليــة للتعليــم علــى  مــن الدخــل القومــي، )2( تحســين اإللتحــاق بالمــدارس قبــل المرحلــة االبتدائيــة، وز
يــادة اإللتحــاق بيــن الذكــور، )3( تحســين الســالمة علــى الطــرق، )4( المكافحــة والحــد مــن تعاطــي  جميــع المســتويات، وز
التبــغ، )5( اتخــاذ تدابيــر للحــد مــن وفيــات المواليــد والخصوبــة لجعلهــا مماثلــة لمســتويات الــدول المرتفعــة فــي األداء.

ب والــدول التــي لديهــا ترتيــب أعلــى مــن عمــان 
 )CWEI( ــن الطفــل ــة وتمكي ــل رفاهي فــي دلي
ســلوفينيا،  اســبانيا،  ايطاليــا،  البرتغــال،  هــي، 
المتحــدة،  الواليــات  المانيــا،  ايرلنــدا،  اليابــان، 
المملكــة  كنــدا،  فنلنــدا،  فرنســا،  بلجيــكا، 
اســتراليا،  سويســرا،  ايســلندا،  المتحــدة، 
لوكســمبورج،  الدنمــارك،  هولنــدا،  الســويد، 

والنرويــج.

سلطنة عمان
والدول األخرى
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يز. أنظمة البيانات ستحتاج إلى دعم وتعز

ية بشــكل دوري وذلــك لجمــع بيانــات عــن المؤشــرات التــي تعتمــد علــى األســرة وعــن   وهنــاك حاجــة لتنفيــذ مســوح أســر
يــة التــي يقدمهــا مــزودي  المؤشــرات التــي تتأثــر بالســلوك )علــى ســبيل المثــال: ســوء التغذيــة(. فالمعلومــات اإلدار
يــز التعــاون بيــن المنظمــات الدوليــة  الخدمــة ال توفــر معلومــات عــن األســر التــي ال تســتخدم الخدمــات. وهنــاك حاجــة لتعز
، بيــن بيانــات الســلطنة وقواعــد البيانــات الدوليــة، أو علــى األقــل 

ً
ذات العالقــة لضمــان أن تكــون الفــروق ضئيلــة جــدا

فــي حدهــا األدنــى فــي االختــالف. علــى ســبيل المثــال، التعــاون مطلــوب مــع اليونســكو بشــأن بيانــات التعليــم، ومــع 
يــف وبيانــات الميــاه والصــرف الصحــي فــي برنامــج الرصــد المشــترك،  اليونيســيف ومنظمــة الصحــة العالميــة بشــأن تعار

ومــع منظمــة الصحــة العالميــة بشــأن تقديراتهــا للبيانــات. وقــد نوقشــت هــذه المســألة فــي االســتنتاجات.

جدول2.9 ملخص: قيم الدليل لسلطنة عمان، المؤشرات المستخدمة وعدد الدول

الدليل
القائمة المقلصة: 16 مؤشرالقائمة الموسعة: 24 مؤشر

عدد الدولقيمة الدليلعدد الدولقيمة الدليل

)CWEI( 81.443582.0894دليل رفاهية وتمكين الطفل

1. تحقيق الرفاهية المادية
4 مؤشرات

50.53
131

2 مؤشر

55.61
161

17.8116617.81166دليل الدخل

93.4119193.41186دليل الحماية الصحية

----13.39142دليل نفقات واستهالك األسرة

----77.52174دليل التوظيف

2. تعلم وحقق
8 مؤشرات

84.98
88

5 مؤشرات

83.81
152

85.7715791.07169دليل اإللتحاق الصافي لالبتدائية

----90.71160دليل اإللتحاق اإلجمالي لإلعدادية

----54.04162دليل اإللتحاق اإلجمالي ما قبل االبتدائية

----98.80159دليل اإللمام بالقراءة والكتابة للشباب

82.7215892.86184دليل التكافؤ بين الجنسين لالبتدائية

----92.72158دليل التكافؤ بين الجنسين اإلعدادية

دليل التكافؤ بين الجنسين في اإللمام بالقراءة 
----99.94159والكتابة بين الشباب

هناك حاجة 
يز التعاون بين  لتعز

المنظمات الدولية 
ذات العالقة لضمان 

أن تكون الفروق 
، بين بيانات 

ً
ضئيلة جدا

السلطنة وقواعد 
البيانات الدولية، أو 

على األقل في 
حدها األدنى في 

االختالف.

دليل رفاهية 
)CWEI( وتمكين الطفل 7
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الدليل
القائمة المقلصة: 16 مؤشرالقائمة الموسعة: 24 مؤشر

عدد الدولقيمة الدليلعدد الدولقيمة الدليل

75.1720575.17202دليل استخدام اإلنترنت

72.04177----دليل اإللتحاق اإلجمالي للثانوية

87.90174----دليل التكافؤ بين الجنسين للثانوية

3. التمتع بمنزل الئق
3 مؤشرات

94.35
184

3 مؤشرات

94.35
184

89.0019189.00191دليل المياه اآلمنة للشرب

96.4619296.46192دليل الصرف الصحي اآلمن

97.5821297.58212دليل الكهرباء

ً
 ومحميا

ً
4. البقاء آمنا

4 مؤشرات

85.38
120

3 مؤشرات

81.85
120

94.3919395.28194دليل العمر للوالدة

82.0212784.87126دليل عدم التدخين

----99.70190دليل عدم تعاطي المخدرات

65.4017965.40179دليل السالمة على الطرق

ً
 ومزدهرا

ً
5. البقاء على قيد الحياة وناجحا

5 مؤشرات

91.97
115

3 مؤشرات

94.79
192

دليل البقاء على قيد الحياة لالطفال دون سن 
93.7419393.74193الخامسة

دليل البقاء على قيد الحياة لالطفال حديثي 
90.6319390.63193الوالدة

----100.00115دليل التغذية

DPT 100.00192100.00192دليل التحصين

----75.46200دليل الخصوبة المنخفضة

ــع المؤشــرات  ــات لجمي *  مالحظــة: مصــادر البيان
هــي مصــادر دوليــة ومتوفــرة فــي الملحــق 
ب.ويعــزي االختــالف فــي قيــم الدليــل لنفــس 
الموســعة  الزمنيــة  الفتــرة  إلــى  المؤشــرات 
يتــم  لكــي  المقلصــة  المؤشــرات  لقائمــة 
الحصــول علــى عــدد كافــي مــن الــدول و/أو 

فــرق فــي مصــادر البيانــات الدوليــة.

سلطنة عمان
والدول األخرى
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 التقدم المحرز
في سلطنة عمان
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في دليل رفاهية وتمكين الطفل)CWEI(، يجب استخدام نفس المنهجية لمقارنة رفاهية الطفل بين 
المحافظات في سلطنة عمان )الجزء 2.1 والملحق أ(. 

كل مؤشــر تــم تحويلــه إلــى دليــل بحيــث تمثــل القيمــة 100 القيمــة األعلــى فيمــا يخــص رفاهيــة الطفــل، بينمــا القيمــة 
صفــر تمثــل القيمــة األقــل، وهــذا يعنــي أن األطفــال فــي أعلــى مرتبــة مــن الخطــورة فيمــا يخــص هــذا المؤشــر. ونفــس 
المجــاالت الخمســة تــم اســتخدامها ولكــن المؤشــرات ليســت نفســها دائمــا، وذلــك بســبب عــدم توافــر البيانــات علــى 
يــة  مســتوى المحافظــات للعديــد مــن المؤشــرات المســتخدمة للمقارنــات الدوليــة، حيــث أن نظــم المعلومــات اإلدار
 لذلــك، تــم تعديــل مؤشــرات المحافظــات فــي ســلطنة عمــان. 

ً
يــف. ووفقــا لســلطنة عمــان قــد ال تســتخدم نفــس التعار

وتــم االسترشــاد بالمجــاالت والمؤشــرات فــي ورشــة العمــل )جــدول 2.1( فــي عمليــة اختيــار المؤشــرات بشــكل أولــي.

تم استخدام 27 مؤشر في بناء دليل رفاهية وتمكين الطفل)CWEI( للمقارنة بين المحافظات في 
سلطنة عمان. 

جــدول 3.2 يعــرض هــذه المؤشــرات مــع المؤشــرات المماثلــه والبيانــات المســتخدمة فــي الحســابات. ولكــي يتــم 
اســتخدام مؤشــر معيــن، يجــب ان تكــون بياناتــه مفصلــه علــى مســتوى المحافظــة. وعــالوة علــى ذلــك، يجــب أن تكــون 
. والتغيــر فــي الحــدود اإلدرايــة قــد أثــر فــي قابليــة البيانــات للمقارنــة. حيــث أن 

ً
البيانــات مــن نفــس المصــدر، وحديثــة نســبيا

 تتبــع منطقــة الظاهــرة والتــي اصبحــت 
ً
محافظــة البريمي-أنشــأت فــي اكتوبــر 2006 - وكانــت تتكــون مــن واليــات ســابقا

 »محافظــة الظاهــرة« فــي أكتوبــر 2011م. وبيانــات ســوء التغذيــة لألطفــال كانــت فقــط متوفــرة مــن ســنة 
ً
الحقــا

2008 إلــى 2009 مــن المســح الوطنــي الصحــي. ومــع ذلــك، البيانــات غيــر مكتملــة لمحافظــة ظفــار فــي هــذا المســح، 
بينمــا بيانــات ســوء التغذيــة لمحافظــة الظاهــرة تشــتمل علــى عــدد األطفــال مــن كال المحافظتيــن الظاهــرة والبريمــي 

الحاليــة.

جدول 3.1. قائمة المحافظات في سلطنة عمان 2017

جنوب الباطنة 7 مسقط 1

جنوب الشرقية
8

ظفار
2

شمال الشرقية 9 مسندم 3

الظاهرة 10 البريمي 4

الوسطى 11 الداخلية 5

شمال الباطنة 6

التقدم المحرز 
في سلطنة عمان

نهج وطرق 
اختيار المؤشرات 1
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جدول 3.2 المؤشرات المستخدمة لبناء دليل رفاهية وتمكين الطفل )CWEI( حسب المحافظات في سلطنة عمان

المصدر السنة الدليل المجال / المؤشر

11 - 2010 المجال 1. تحقيق الرفاهية المادية

المركز الوطني لإلحصاء 
والمعلومات 2011 - 2010 دليل استهالك األسرة يال العماني( 1.1 متوسط االستهالك الشهري لألسر العمانية )بالر

16 - 2010 المجال 2. تعلم وحقق

التعداد 2010 دليل اإللتحاق الصافي، للصفوف 1 - 6 2.1 معدل اإللتحاق الصافي، للصفوف 1 - 6، لكال الجنسين )%(

التعداد 2010 دليل اإللتحاق اإلجمالي، للصفوف 1 - 6 2.2 معدل اإللتحاق اإلجمالي، للصفوف 1 - 6، لكال الجنسين* )%(

التعداد 2010 دليل اإللتحاق الصافي، للصفوف 7 - 9 2.3 معدل اإللتحاق الصافي، للصفوف 7 - 9، لكال الجنسين )%(

التعداد 2010 دليل اإللتحاق اإلجمالي، للصفوف 7 - 9 2.4 معدل اإللتحاق اإلجمالي، للصفوف 7 - 9، لكال الجنسين* )%(

التعداد 2010 دليل اإللتحاق الصافي، للصفوف 10 - 12 2.5 معدل اإللتحاق الصافي، للصفوف 10 - 12، لكال الجنسين )%(

التعداد 2010 دليل اإللتحاق اإلجمالي، للصفوف 10 - 12 2.6 معدل اإللتحاق اإلجمالي، للصفوف 10 - 12، لكال الجنسين* )%(

التعداد 2010 دليل التكافؤ بين الجنسين للصفوف 1 - 6 2.7 مؤشر التكافؤ بين الجنسين للصفوف 1 - 6*21
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المصدر السنة الدليل المجال / المؤشر

التعداد 2010 دليل التكافؤ بين الجنسين للصفوف 7 - 9 2.8 مؤشر التكافؤ بين الجنسين للصفوف 7 - 9*  

التعداد 2010 دليل التكافؤ بين الجنسين للصفوف 
12 - 10 2.9 مؤشر التكافؤ بين الجنسين للصفوف 10 - 12*  

وزارة التربية والتعليم 16 / 2015 دليل الطالب - المعلم 2.10 عدد الطلبة لكل معلم22**

وزارة التربية والتعليم 16 / 2015 دليل الطالب - الفصل 2.11 عدد الطلبة لكل فصل23**

TIMSS برنامج 2011 ياضيات والعلوم للصف الرابع دليل الر ياضيات والعلو م في برنامج TIMSS للصف الرابع 2.12نتائج الر

TIMSS برنامج 2011 ياضيات والعلوم للصف الثامن دليل الر ياضيات والعلوم في برنامج TIMSS للصف الثامن24 2.13 نتائج الر

PIRLS برنامج 2011 دليل اإللمام بالقراءة للصف الرابع 2.14 نتائج اإللمام بالقراءة في برنامج PIRLS للصف الرابع، 2011

وزارة التربية والتعليم 2014 دليل االعادة 2.15 معدل االعادة، للصفوف 1 - 12، في المدارس العامة** )%(

2016 - 2015 المجال الثالث 3. التمتع بمنزل الئق

المسح األسري الشامل دليل االستهالك المنزلي للمياه 3.1 نســبة األســر التي تســتهلك المياه أقل من 10 لاير عماني / أســرة 

/ شــهر ** )%(

3.2 نســبة الوحــدات الســكنية التــي ال تحتــوي علــى خدمــات الصرف 

الصحــي ** )%(

3.3 نســبة األســر التي تســتهلك كهرباء أقل من 10 لاير عماني / أســرة 

/ شــهر ** )%(

3.4 نســبة الوحدات الســكنية غير القياســية/النموذجية **

المسح األسري الشامل

سبتمبر 2015 -
أغسطس 2016

دليل االتصال بالصرف الصحي

دليل االستهالك المنزلي للكهرباء

المسح األسري الشامل دليل جودة المسكن

نهج وطرق 
اختيار المؤشرات 1
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المصدر السنة الدليل المجال / المؤشر

2015
ً
 ومحميا

ً
المجال 4. البقاء آمنا

وزارة التنمية االجتماعية 2015 دليل اإلنفاق على الرعاية االجتماعية يال  4.1 اإلنفاق الحكومي لكل حالة من حاالت الرعاية االجتماعية )بالر
العماني(

وزارة التنمية االجتماعية 2015 دليل رعاية األيتام يال العماني( 4.2 متوسط اإلنفاق العام لكل يتيم )الر

وزارة الصحة 2015 دليل العمر للوالدة ية  4.3. معدل الوالدة بين المراهقات** )لكل 1000 امراة في الفئة العمر
15 - 19 سنة(

وزارة الصحة 2015 دليل السالمة على الطرق ية** )لكل  4.4. المعدل المقدر للوفيات الناتجة عن الحوادث المرور
100,000 نسمة(

2015
ً
 ومزدهرا

ً
المجال 5. البقاء على قيد الحياة ناجحا

وزارة الصحة 2015 دليل الرعاية أثناء الحمل يارات على األقل( 5.1 تغطية الرعاية أثناء الحمل )4 ز

وزارة الصحة 2015 DPT دليل التحصين 5.2 تغطية التحصين )DPT3( في عمر 6 أشهر، )%(

الكتاب االحصائي 
السنوي 2016 2015 دليل المواليد األحياء 5.3 معدل المواليد األموات )اإلمالص(** )لكل ألف والدة(، للعمانيين

 على القيمة
ً
** مؤشر سلبي. * مؤشر يمكن ان يكون ايجابي أو سلبي، اعتمادا

التقدم المحرز 
في سلطنة عمان
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المؤشرات المستخدمة لبناء دليل تحقيق الرفاهية المادية )MBW( للمحافظات:

يال العماني( 1.1. متوسط االستهالك الشهري لألسر العمانية )بالر

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات)NCSI(، سلطنة عمان

دليــل تحقيــق الرفاهيــة الماديــة)MWB( اعتمــد علــى مؤشــر واحــد فقــط، وذلــك بســبب عدم توفر 
البيانــات علــى مســتوى المحافظات. 

متوســط االســتهالك الشــهري لــكل أســرة تــم اســتخدامه كدليــل علــى القــوة الشــرائية لالســرة، وممــا يعنــي أن 
األســرة لديهــا القــدرة علــى ضمــان الرفاهيــة الماديــة لألطفــال. المؤشــرات الدوليــة لدليــل تحقيــق الرفاهيــة الماديــة 
للطفــل )CWEI( تظهــر أن ســلطنة عمــان لديهــا مســتوى عالــي مــن الحمايــة الصحيــة )العمانييــن يحصلــون علــى عــالج 
ورعايــة مجانيــة فــي المؤسســات الصحيــة العامــة(، ولكــن البيانــات غيــر متوفــرة علــى مســتوى المحافظــات لهــذا 

المؤشــر.

 علــى مســتوى الـــ 11 محافظة. بيانات 
ً
هنــاك حاجــة إلــى اجــراء مســح أســري للنفقــات ويكــون مصنفــا

اإلنفــاق الحاليــة ال تميــز بيــن شــمال وجنــوب الباطنــة وكذلــك بيــن شــمال وجنوب الشــرقية. 

يمــي فــي ذلــك  باالضافــة إلــى ذلــك، بيانــات 2010 / 2011 لمحافظــة الظاهــرة تشــتمل علــى بيانــات مــن محافظــة البر
الوقــت. ولذلــك دليــل تحقيــق الرفاهيــة الماديــة )MWB( غيــر ممثــل لـــ 6 محافظــات مــن أصــل الـــ 11 محافظــة الحاليــة. 
دليــل )MWB( الــذي تــم انتاجــه مــن مناطــق جغرافيــة مختلفــه ال يمكــن المقارنــة بــه مــع مؤشــرات المجــاالت األخــرى. 

.)CWEI( يــد مــن التفاصيــل تــم مناقشــتها فــي الجــزء 3.7 فــي حســابات دليــل وهنــاك المز

تحقيق الرفاهية المادية: 
مستوى المحافظة 2

التقدم المحرز 
في سلطنة عمان
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يــؤدي تحويــل المؤشــرات إلــى ارتفــاع حــاد فــي قيمــة الدليــل بيــن مســقط )دليــل قيمته 100( وباقي 
المحافظــات األخرى )شــكل 3.1(. 

 فــي قيمــة 
ً
وثانــي أعلــى قيمــة للدليــل هــي 46 وكانــت مــن نصيــب محافظــة الظاهــرة والتــي تبــدو منخفضــة نســبيا

المؤشــر، حيــث أن نســبة اســتهالك األســر المعيشــية فــي الظاهــرة )%78( مــن اســتهالك األســر المعيشــية فــي 
مســقط. ومــع ذلــك، هــذا يعــزي إلــى أن القيمــة صفــر للدليــل وضعــت لمحافظــة الشــرقية، حيــث بلــغ االســتهالك 
يعــادل  مــا  (، أي 

ً
يــاال ر قيمــة 642,532 لاير عمانــي )ســتمائة واثنــان وأربعــون لاير وخمســمائة واثنــان وثالثــون 

يكــيآ، وهــذا يعنــي أن القيمــة غيــر منخفضــة. والغــرض مــن الدليــل هــو تطبيــع )جعلهــا طبيعيــة(  1.671 دوالر أمر
قيــم المؤشــر لمقيــاس يتــرواح بيــن صفــر و100 درجــة، وتمكيــن المقارنــة مــع باقــي المؤشــرات األخــرى، وليــس 

لتحليــل قيــم المؤشــر )جــدول ج 1.1(.

 فــي القــدرة علــى توفيــر الرفاهية الماديــة للطفل، 
ً
األســر فــي محافظــة الشــرقية هــي األقــل نســبيا

بينمــا األســر فــي مســقط هــي االفضــل من هــذه الناحية. 

ومحافظــة مســقط هــي األغنــى مــن بيــن محافظــات الســلطنة، حيــث يصــل متوســط نفقــات األســرة فيهــا إلــى 
1,7 أضعــاف القيمــة فــي محافظــة الشــرقية والتــي تعتبــر أفقــر المحافظــات مــن حيــث مســتوى اســتهالك األســرة 
)شــكل 3.1(24. مــع ذلــك، وإلــى حيــن توفــر بيانــات علــى مســتوى المحافظــات عــن دليــل الدخــل القومــي للفــرد أو 
لمقيــاس آخــر لعــدم المســاواة، ال يمكــن اســتخالص أو اســتخراج نتائــج عــن المســاواة أو االنصــاف بيــن األســر )مــن 

يــع الثــروات التــي تصــل إلــى أغنــى وأفقــر األخمــاس(. حيــث توز
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تم احتساب المؤشر من بيانات الفترة 2011-2010 لمتوسط ا�سته�ك الشري ل�سرة. 
المصدر: المركز الوطني ل�حصاء والمعلومات، سلطنة عمان.

*محافظة الظاهرة كانت تضم محافظة البريمي في ذلك الوقت.

شـــــكــل 3.1 عمان: دليل الرفاهية المادية حسب المحافظات 2010-2011

آ   ســعر الصــرف المســتخدم مــن صنــدوق النقــد 
صــرف  لســعر  ممثــل  وهــو   ،)IMF(الدولــي
يوليــو   12 تحديــث:  )اخــر  المختــارة  العمــالت 

)2017
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المؤشرات المستخدمة لبناء دليل تعلم وحقق )L&A( للمحافظات:

2.1 معدل اإللتحاق الصافي، للصفوف 1 - 6، لكال الجنسين )%(

2.2 معدل اإللتحاق اإلجمالي، للصفوف 1 - 6، لكال الجنسين* )%(

2.3 معدل اإللتحاق الصافي، للصفوف 7 - 9، لكال الجنسين )%(

2.4 معدل اإللتحاق اإلجمالي، للصفوف 7 - 9، لكال الجنسين* )%(

2.5 معدل اإللتحاق الصافي، للصفوف 10 - 12، لكال الجنسين )%(

2.6 معدل اإللتحاق اإلجمالي، للصفوف 10 - 12، لكال الجنسين* )%(

2.7 مؤشر التكافؤ بين الجنسين للصفوف 1 - 6 26*  

2.8 مؤشر التكافؤ بين الجنسين للصفوف 7 - 9*  

2.9 مؤشر التكافؤ بين الجنسين للصفوف 10 - 12*  

2.10 عدد الطلبة لكل معلم 27**

2.11 عدد الطلبة لكل فصل 28**

ياضيات والعلو م في برنامج TIMSS، للصف الرابع، 2011 2.12 نتائج الر

ياضيات والعلو م في برنامج TIMSS، للصف الثامن، 2011 2.13 نتائج الر

2.14 نتائج اإللمام بالقراءة في برنامج PIRLS، للصف الرابع، 2011

2.15 معدل اإلعادة، للصفوف 1 - 12، في المدارس العامة** )%(

** مؤشر سلبي. 
 على القيمة

ً
* مؤشر يمكن ان يكون ايجابي أو سلبي، اعتمادا

المصدر: وزارة التربية والتعليم، سلطنة عمان، والمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

وفرة بيانات التعليم المتاحة تعطي صورة شاملة عن قطاع التعليم. 

المؤشــرات المختــارة إلنتــاج دليــل تعلــم وحقــق )A&L( لهــا عالقــة بـــ : )i( صافــي وإجمالــي اإللتحــاق، )ii( التكافــؤ بيــن 
 )iv(قــدرة االســتعياب لــدى النظــام التعليمــي، مثــل نســبة الطلبــة لــكل معلــم، نســبة الطلبــة لــكل فصــل، و )iii( ،الجنســين

المخرجــات مثــل اإلعــادة ومخرجــات التعلــم. ومــع ذلــك فــإن العائــق هنــا هــو نقــص البيانــات الحديثــة.

النظام التعليمي لدية القدرة الكافية الستيعاب السكان ممن هم في السن المدرسي، ولكنه 
يعاني من أوجه قصور، مثل اإلعادة والطلبة فوق السن المدرسي. 

والنتائــج التــي حققتهــا مؤشــرات اإللتحــاق اإلجمالــي ال يوجــد بهــا اختــالف كبيــر بيــن 9 محافظــات: جميــع قيــم مؤشــرات 
 ،

ً
)شــكل 3.6 و3.8(. وعمومــا الشــرقية  الوســطى وجنــوب  باســتثناء محافظتــي  الـــ 90،  فــوق  اإلجمالــي  اإللتحــاق 

مؤشــرات اإللتحــاق الصافــي منخفضــة، وخاصــة بالنســبة للصفــوف العليــا. وأمــا المحافظــات الـــ 6 التــي لديهــا أقــل 
المؤشــرات قيمــة فــي معــدل اإللتحــاق الصافــي للصفــوف 7 - 9، هــي مــن األقــل إلــى األعلــى: الوســطى، ظفــار، 

يمــي، جنــوب الشــرقية، شــمال الشــرقية ومســقط )شــكل 3.5(. البر

تعلم وحقق: 
مستوى المحافظة 3

 كل المحافظات 
حققت التكافؤ 

بين الجنسين كما 
حددتها منظمة 
اليونسكو )وهذا 

يعني أن مؤشرات 
التكافؤ بين الجنسين 

بين 0,97 و 1,03(.

التقدم المحرز 
في سلطنة عمان
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تحديات مخرجات التعلم. 

دليل اإللمام بالقراة للصف الرابع يظهر أن أقل خمس محافظات هي:  
الوســطى )األقــل(، ظفــار، جنــوب الشــرقية، شــمال الشــرقية، ومســقط. وأعلــى قيمــة حققهــا دليــل اإللمــام بالقــراءة 
يمــي، ومســندم )شــكل 3.16(.  للصــف الرابــع كانــت مــن نصيــب محافظــة الظاهــرة )األعلــى(، تليهــا الداخليــة، ثــم البر
 فــي القمــة فــي دليــل تعلــم وحقــق )A&L( )شــكل 3.2(. وأدنــى أداء فــي 

ً
هــذه المحافظــات األربعــة هــي ايضــا

يمــي والوســطى. اإلعــادة، هــو لمحافظتــي البر

الفجوة بين الجنسين تتسع أكثر في الصفوف العليا. 

 بباقي المحافظات. في الصفوف 1 - 6، ال يوجد اختالف 
ً

الوســطى ومســندم وظفار هي األقل في األداء، مقارنة
كبيــر فــي مؤشــرات التكافــؤ بيــن الجنســين، حيــث أن جميــع المحافظــات لديهــا مؤشــرات تكافــؤ بيــن الجنســين تتــرأوح بيــن 
0,99 و 1,01، وهــذا يعنــي أن كل المحافظــات حققــت التكافــؤ بيــن الجنســين كمــا حددتهــا منظمــة اليونســكو )وهــذا 

يعنــي أن مؤشــرات التكافــؤ بيــن الجنســين بيــن 0,97 و 1,03(آ.

هناك عدد قليل من المحافظات أدائها ضعيف. 

قيــم دليــل تعلــم وحقــق )A&L( حــددت المحافظــات التاليــة: الوســطى )األدنــى(، جنــوب الشــرقية، شــمال الشــرقية، 
مســقط وظفــار. هــذه المحافظــات لديهــا تحديــات أو قضيــة رئيســية فــي الكفــاءة ومخرجــات التعلــم، وخاصــة فــي الصف 
 مــن عــدم كفــاءة المعلــم أو البنيــة التحيــة، حيــث 

ً
الســابع فأكثــر. وقــد تكــون مخرجــات التعلــم مرتبطــة بجــودة المعلــم، بــدال

، حتى في المحافظات األقل أداًء )جدول ج 2.1(ب. والمحافظات 
ً
أن حجم الفصول أو نسب الطلبة للمعلم يعتبر صغيرا

التــي تأتــي فــي القمــة، هــي )مــن األعلــى(: مســندم، تليهــا الظاهــرة، والداخليــة والبريمــي )شــكل 3.2(.

التكافــؤ  مؤشــر  علــى  اليونســكو  وتحصــل  آ  

قســمة  يــق  طر عــن  لاللتحــاق  الجنســين  بيــن 
نســبة االلتحــاق اإلجماليــة لإلنــاث علــى نســبة 
االلتحــاق اإلجماليــة للذكــور. ومؤشــر التكافــؤ 
 ،»1« عــن  قيمتــه  تقــل  الــذي  الجنســين  بيــن 
يــدل علــى ان معــدالت التحــاق الذكــور هــي 
مــن  أكبــر  قيمتــه  كانــت  إذا  بينمــا  االعلــى، 
التحــاق  معــدالت  ان  علــى  يــدل  »1« فهــذا 
اليونســكو  ومنظمــة  االعلــى.  هــي  االنــاث 
بيــن  المســاواة  فــي  االنجــازات  حــددت 
الجنســين عنــد الوصــول الــى قيمــة تتــرواح بيــن 
http://uis.unesco.org/  .)1.03-0.97(
sites/default/files/documents/
fs4-gender-parity-in-primary-and-

 secondary-education-en.pdf

ب وال يظهــر الفحــص وجــود عالقــة ملحوظــة 
بيــن مؤشــرات االســتيعاب )مؤشــرات الطلبــة 
لــكل معلــم، والطلبــة لــكل فصــل( مــن ناحيــة، 
وبيــن مؤشــرات الكفــاءة، واألداء او التكافــؤ 

بيــن الجنســين مــن ناحيــة اخــرى.
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ويحسب الدليل من بيانات الفترة 2015-2010 / 16 لعدد 15 مؤشرا تتعلق بالتحاق، والتكافؤ بين الجنسين، 
ونسبة الطلبة إلى المعلم ونسبة الطلبة إلى الفصل وا�عادة. المصدر: وزارة التربية والتعليم، والمركز الوطني 

ل�حصاء والمعلومات، سلطنة عمان

شـــــكــل 3.2 عمان: دليل تعلم وحقق حسب المحافظات 2010 - 2015/2016

جنوب الشرقية

شمال الشرقية

جنوب الباطنة

شمال الباطنة

الوسطى

ظفار

البريمي
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الداخلية

الظاهرة*

مسقط

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs4-gender-parity-in-primary-and-secondary-education-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs4-gender-parity-in-primary-and-secondary-education-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs4-gender-parity-in-primary-and-secondary-education-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs4-gender-parity-in-primary-and-secondary-education-en.pdf
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تعلم وحقق: 
مستوى المحافظة 3
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يحسب الدليل من بيانات 2010م لمعدل ا�لتحاق الصافي للصفوف 9-7. المصدر: تعداد 2010، سلطنة عمان

شـــــكــل 3.5 دليل ا�لتحاق الصافي للصفوف 7-9، 2010 
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يحسب الدليل من بيانات 2010م لمعدل ا�لتحاق الصافي للصفوف 6-1. المصدر: تعداد 2010، سلطنة عمان

شـــــكــل 3.3 دليل ا�لتحاق الصافي للصفوف 1-6، 2010
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يحسب الدليل من بيانات 2010م لمعدل ا�لتحاق ا�جمالي للصفوف 6-1. المصدر: تعداد 2010، سلطنة عمان

شـــــكــل 3.4 دليل ا�لتحاق ا�جمالي للصفوف 1-6، 2010

الوسطى

ظفار

شمال الشرقية

الداخلية

مسندم

جنوب الشرقية

جنوب الباطنة

شمال الباطنة

الظاهرة

مسقط

البريمي
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التقدم المحرز 
في سلطنة عمان
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يحسب الدليل من بيانات 2010م لمعدل ا�لتحاق الصافي للصفوف 12-10. المصدر: تعداد 2010، سلطنة عمان

شـــــكــل 3.7 دليل ا�لتحاق الصافي للصفوف 10-12، 2010
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يحسب الدليل من بيانات 2010م لمعدل ا�لتحاق ا�جمالي للصفوف 12-10. المصدر: تعداد 2010، سلطنة عمان

شـــــكــل 3.8 دليل ا�لتحاق ا�جمالي للصفوف 10-12، 2010
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يحسب الدليل من بيانات 2010م لمعدل ا�لتحاق ا�جمالي للصفوف 9-7. المصدر: تعداد 2010، سلطنة عمان

شـــــكــل 3.6 دليل ا�لتحاق ا�جمالي للصفوف 7-9، 2010
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 على معدل ا�لتحاق ا�جمالي 
ً
الدليل يتم احتسابه من بيانات 2010م لمعدل ا�تحاق ا�جمالي ل�ناث مقسوما

للذكور وللصفوف 12-10. المصدر تعداد 2010، سلطنة عمان

شـــــكــل 3.11 دليل التكافؤ بين الجنسين للصفوف 10-12، 2010
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 على معدل ا�لتحاق ا�جمالي 
ً
الدليل يتم احتسابه من بيانات 2010م لمعدل ا�تحاق ا�جمالي ل�ناث مقسوما

للذكور وللصفوف 9-7. المصدر تعداد 2010، سلطنة عمان

شـــــكــل 3.10 دليل التكافؤ بين الجنسين للصفوف 7-9، 2010
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 على معدل ا�لتحاق ا�جمالي 
ً
الدليل يتم احتسابه من بيانات 2010م لمعدل ا�تحاق ا�جمالي ل�ناث مقسوما

للذكور وللصفوف 6-1. المصدر تعداد 2010، سلطنة عمان

شـــــكــل 3.9 دليل التكافؤ بين الجنسين للصفوف 1-6، 2010
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الدليل يتم احتسابه من بيانات 2015/2016 لنسبة الطلبة لكل معلم من المدارس الحكومية. المصدر وزارة التربية 
والتعليم، سلطنة عمان.

شـــــكــل 3.12 دليل الطلبة لكل معلم، 2016 - 2015
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الدليل يتم احتسابه من بيانات 2015/2016 لنسبة الطلبة لكل فصل من المدارس الحكومية. المصدر وزارة التربية 13.26
والتعليم، سلطنة عمان.

شـــــكــل 3.13 دليل الطلبة لكل فصل، 2016 - 2015
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ويحسب الدليل من متوسط تقييم الرياضيات والعلوم لطلبة الصف الرابع، كما تم تقييمه من قبل تقييم 
ا�تجاهات في البرنامج الدولي للرياضيات والعلوم لعام 2011 (TIMSS). المصدر: بيانات (TIMSS)المقدمة من 

وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.

شـــــكــل 3.14 دليل الرياضيات والعلوم للصف الرابع، 2011
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التقدم المحرز 
في سلطنة عمان



المركز الوطني لإلحصاء و المعلومات . أكتوبر 2018 72

0

20

40

60

80

100

2
3

4

5 6 7 8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

1

100.00

87.40

71.64

62.19

61.71

60.17

59.36

35.40

27.74

20.60

0.00
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الظاهرة

ظفار

شمال الباطنة

مسقط

الداخلية

جنوب الشرقية

جنوب الباطنة

شمال الشرقية

البريمي

الوسطى
الدليل يتم احتسابه من بيانات 2014 لبيانات معد�ت ا�عادة في المدارس العامة للصفوف 1 - 12. 

المصدر وزارة التربية والتعليم، سلطنة عمان.

شـــــكــل 3.17 دليل ا�عادة، 2014
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مسندم

البريمي

الداخلية

الظاهرة

الدليل يتم احتسابه من تقييمات الطلبة في الصف الرابع، التي نفذها برنامج الدراسة الدولية لقياس مدى التقدم 
في القراءة 2011  (PIRLS) . المصدر بيانات (PIRLS) المقدمة من وزارة التربية والتعليم، سلطنة عمان.

شـــــكــل 3.16 دليل ا�لمام بالقراءة والكتابة للصف الرابع، 2011
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الظاهرة

الداخلية

ويحسب الدليل من متوسط تقييم الرياضيات والعلوم لطلبة الصف الثامن، كما تم تقييمه من قبل تقييم 
ا�تجاهات في البرنامج الدولي للرياضيات والعلوم لعام 2011 (TIMSS). المصدر: بيانات (TIMSS)المقدمة من 

وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.

شـــــكــل 3.15 دليل الرياضيات والعلوم للصف الثامن، 2011

تعلم وحقق: 
مستوى المحافظة
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المؤشرات المستخدمة لبناء دليل التمتع بمنزل الئق )EDH( للمحافظات:

3.1 نسبة األسر التي تستهلك المياه أقل من 10 لاير عماني / أسرة / شهر )%(**

3.2 نسبة الوحدات السكنية التي ال تحتوي على أي اتصال بالصرف الصحي )%(**

3.3 نسبة األسر التي تستهلك كهرباء أقل من 10 لاير عماني / أسرة / شهر )%(**

3.4 نسبة الوحدات السكنية غير القياسية/النموذجية29 **

المصدر: المسح األسري الشامل، الهيئة العامة للكهرباء والمياه )PAEW(، سلطنة عمان 

بما أن %95 من سكان سلطنة عمان يستخدمون مصدر مياه شرب محسنة، فإن الفروقات على 
المستوى الوطني تم قياسها من خالل استهالك األسر المعيشية للمياهآ 30 

 للتعرفــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه )PAEW(. والمســح األســري الشــامل يوضــح عــدد 
ً
وفقــا

 
ً
، وفقــا

ً
يا ــاه لتســعيرة/تعريفة الميــاه شــهر وأنــواع الوحــدات الســكنية واألســر المكونــة التــي تدفــع الفئــات التاليــة ادن

لحجــم الميــاه المســتخدمة مــن قبــل األســرة:
ً
يا فئة الدفع 1: أقل من 10 لاير عماني لكل أسرة شهر nn

ً
يا فئة الدفع 2: من 10 إلى 30 لاير عماني لكل أسرة شهر nn

ً
يا فئة الدفع 3: من 31 إلى 60 لاير عماني لكل أسرة شهر nn

ً
يا فئة الدفع 4: من 61 إلى 90 لاير عماني لكل أسرة شهر nn

ً
يا فئة الدفع 5: أكثر من 90 لاير عماني لكل أسرة شهر nn

حجم استهالك المياه يشير إلى امكانية األسر فيما إذا كانت قادرة على استخدام مياه آمنه أو 
صالحة وبكميات كافية بما يتماشى بمستويات المعيشة الجيدة. 

التنظيــف، والطبــخ،  التــي يمكنهــا اســتخدام الكثيــر مــن الميــاه فــي  جميــع العوامــل متســاوية، واألســر المعيشــية 
والغســيل، لديهــا قــدرة أكثــر فــي توفيــر النظافــة الشــخصية والنظافــة العامــة والرفاهيــة للطفــل، مــن األســر التــي 
 ماليــة علــى األســر نظيــر تزويدهــا 

ً
تســتخدم القليــل مــن الميــاه. وتضــع الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه)PAEW( رســوما

 لهــذه األســر 
ً
بإمــدادت الميــاه العامــة الصالحــة والمعالجــة. ولهــذا، الحصــول علــى الميــاه وجودتهــا ال تشــكل تحديــا

 بيــن 200 إلــى 575 لتــر31 . وأغلــب الــدول 
ً
يبــا  تقر

ً
المعيشــية. وفــي الــدول الصناعيــة، اســتهالك الميــاه لــكل شــخص يوميــا

 
ً
الناميــة لديهــا متوســط اســتخدام للميــاه أقــل مــن 100 لتــر، بينمــا اســتخدام كميــة ميــاه قدرهــا 50 لتــر لــكل شــخص يوميــا

 بــه: 
ً
يعتبــر عنــد عتبــة الفقــر المائــي. وفــي المقابــل، المعــدل المرتفــع الســتخدام الميــاه ليــس بالضــرورة أن يكــون مرغوبــا

وهــذا يعنــي االســتهالك غيــر ضــروري وهــدر للميــاه. )أنظــر الملحــق أ(.

التمتع بمنزل الئق:
مستوى المحافظة 4

آ   تفاصيــل ســبب عــدم اســتخدام المؤشــرات 
الدوليــة موجــودة فــي الملحــق أ.

التقدم المحرز 
في سلطنة عمان
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 من المياه 
ً
معظم األسر المعيشية في سلطنة عمان لديها االمكانية في استخدام أكثر من 97 لترا

 .
ً
لكل شخص يوميا

 لــكل أســرة )شــكل 3.18(، فئــة الدفــع 2 فمــا 
ً
يا وهــذه هــي األســر المعيشــية التــي تدفــع أكثــر مــن 10 لاير عمانــي شــهر

فــوق(ب. ومــن تعــداد 2010، بلــغ متوســط حجــم األســرة 7.8 فــرد، وهــذا يعنــي أن حوالــي 97 لتــر مــن االســتهالك لــكل 
. واألســر التــي تســتخدم ميــاه أقــل مــن هــذا )فئــة الدفــع 1( بلغــت نســبتها حوالــي %39 مــن إجمالــي 

ً
شــخص يوميــا

يــد مــن الميــاه. وبالتالــي فــإن نســبة  األســر. حيــث أن االرتفــاع فــي مســتويات المعيشــة ســوف يتطلــب اســتخدام المز
األســر فــي فئــة الدفــع 1 تصبــح مؤشــر ســلبي حيــث أن هــذه األســر -وألســباب عديدة-لديهــا انخفــاض فــي اســتهالك 
الميــاه مقارنــة مــع غالبيــة األســر المعيشــية فــي ســلطنة عمــان. محافظتــي الظاهــرة ومســندم لديهــن أكبــر نســب مــن 

األســر التــي لديهــا اســتهالك منخفــض للميــاه مقارنــة بباقــي المحافظــات )شــكل 3.21(.

نسبة الوحدات السكنية التي ال يوجد بها صرف صحي ُتؤخذ على أنها مؤشر سلبي. 

مــع  صحــي،  صــرف  بــدون  الســكنية  الوحــدات  وهــي:  فئــات  أو  تصانيــف  ثــالث  فقــط  لديهــا  الصحــي  الصــرف  بيانــات 
يــف  فتحــة امتصاصيــة )مــع خــزان للصــرف الصحــي، والــذي يتعبــر كمرفــق صــرف صحــي محســن، وهــذا متبــع فــي التعار
الدوليــة(، والوحــدات الســكنية المتصلــة بشــبكة عامــة للصــرف الصحــي. والحكومــة تصنــف الحفــرة االمتصاصيــة كصــرف 
صحــي محســن، وهــذا يعنــي أن جميــع الفضــالت يتــم توجيههــا خــالل أنابيــب إلــى خــزان للصــرف الصحــي. وتتمثــل أولويــة 
الحكومــة فــي الســنوات األخيــرة فــي توفيــر شــبكة عامــة للصــرف الصحــي وكذلــك خدمــات إدارة النفايــات فــي جميــع 
يــة والقرويــة بشــبكة الصــرف الصحــي العامــة. ومــع ذلــك،  محافظــات الســلطنة، وربــط جميــع الوحــدات الســكنية الحضر
فــإن أخــذ نســبة الوحــدات الســكنية المتصلــة بالشــبكة العامــة للصــرف الصحــي ســتكون غيــر عادلــة بالنســبة للمنــازل 
الفرديــة والوحــدات الســكنية التــي لديهــا خزانــات للصــرف الصحــي الخاصــة بهــا. وبوجــه عــام، فــإن القيــم الخاصــة بمؤشــر 
الوحــدات الســكنية التــي ال توجــد فيهــا مرافــق صــرف صحيــة منخفضــة جــدا فــي الســلطنة، وبالتالــي فــإن قيــم هــذا 
المؤشــر غيــر مفيــدة ومجديــة للمقارنــة بيــن المحافظــات، حيــث أن جميــع المحافظــات )باســتثناء الظاهــرة والوســطى( 

لديهــا مرافــق صــرف صحــي جيــدة.

 الكهرباء تساعد على رفاهية الطفل وثراء األسر المعيشية. 

جميــع العوامــل األخــرى متشــابهة )مثــل كفــاءة الطاقــة(، اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة لــكل فــرد يرتفــع مــع التنميــة 
االقتصــاد للدولــة32. واألســر المعيشــية التــي تســتخدم االجهــزة والمعــدات الكهربائيــة التــي توفــر الوقــت، والتطبيقــات 

التعليميــة وتيســير وســائل الراحــة الحديثــة هــي األكثــر قــدره علــى توفيــر بيئــة مواتيــه ومناســبة لرفاهيــة الطفــل.

بيانات استهالك الكهرباء من الهيئة العامة للكهرباء)PAEW(. تم استخدامها بنفس الطريقة 
المستخدمة في استهالك المياه. 

 لديها خمس فئات دفع تتعلق باستهالك الكهرباء من قبل األسر: 
ً
البيانات أيضا

ً
يا فئة الدفع 1: أقل من 10 لاير عماني لكل أسرة شهر nn

ً
يا فئة الدفع 2: من 10 إلى 30 لاير عماني لكل أسرة شهر nn

ً
يا فئة الدفع 3: من 31 إلى 60 لاير عماني لكل أسرة شهر nn

ً
يا فئة الدفع 4: من 61 إلى 90 لاير عماني لكل أسرة شهر nn

ً
يا فئة الدفع 5: أكثر من 90 لاير عماني لكل أسرة شهر nn

عمانــي  لاير   10 لقميــة  الميــاه  تســعيرة  ب  
ــر   تمثــل اســتهالك 22,7 مت

ً
يا لــكل اســرة شــهر

الميــاه. مــن  مكعــب 

محافظة الوسطى 
لديها أعلى نسبة 
من المساكن غير 

التقليدية )ثلث 
الوحدات السكنية( 

وأقل نسبة وجدت 
كانت في محافظة 

مسقط )2%(.
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األســر المعيشــية فــي فئــات الدفــع 2، 3، 4، و5، )شــكل 3.19( قــادرة علــى اســتهالك كميــات أكبــر مــن الكهربــاء مــن 
األســر المعيشــية فــي فئــة الدفــع 1 )%21(. ولهــذا نســبة األســر المعيشــية فــي فئــة الدفــع 1 تســتخدم كمؤشــر 

ســلبي، ألنــه يظهــر اســتهالك أقــل للكهربــاء عــن باقــي األســر المعيشــية )%79( فــي الســلطنة.

 .
ً
 سلبيا

ً
نسبة الوحدات السكنية غير التقليدية توفر مؤشرا

يــف أنــواع المســاكن مــن   معلومــات عــن أنــواع الوحــدات الســكنية. وقــد تــم تعر
ً
وتوفــر بيانــات الصــرف الصحــي ايضــا

التعــداد الســكاني 2010م علــى النحــو التالــي: »الوحــدات الســكنية التقليديــة« هــي »فيــال، شــقة، بيــت عربــي، والبيــت 
القــروي«. و»أنــواع أخــرى مــن الوحــدات الســكنية« هــي »غرفــة مفــردة، عريش/صندقــة، خيمــة، بيــت أثــري، إلــخ«. هــذا 
يــر اســتخدم »الوحــدات الســكنية غيــر التقليديــة » للفئــات التــي تســمى« أنــواع أخــرى مــن الوحــدات الســكنية » مــن  التقر
يــش والخيمــة  تعــداد 2010م. وبالتالــي، الوحــدات الســكنية غيــر التقليديــة، تشــتمل علــى الغــرف المفــردة، وبيــوت العر
يــش ليســت مالئمــة  وغيرهــا مــن االبنيــة غيــر التقليديــة. ومــن الواضــح، أن أماكــن الســكن مثــل الغــرف المفــردة وبيــوت العر
لرفاهيــة األطفــال مثلمــا هــو الحــال فــي الوحــدات الســكنية التقليديــة مثــل الفلــل والشــقق. محافظــة الوســطى لديهــا 
أعلــى نســبة مــن المســاكن غيــر التقليديــة )ثلــث الوحــدات الســكنية( وأقــل نســبة وجــدت كانــت فــي محافظــة مســقط 

)%2(. وبنــاًء علــى ذلــك، أداء محافظــة الوســطى فــي دليــل جــودة المســكن هــو األقــل مــن بيــن المحافظــات.

التمتع بمنزل الئق:
مستوى المحافظة 4

فئة الدفع 2
10 - 30 لایر عماني

51%
فئة الدفع 3

31 - 60 لایر عماني

9%

فئة الدفع 4
61 - 90 لایر عماني

1%

فئة الدفع 5
> 90 لایر عماني

0.4%

فئة الدفع 1
< 10 لایر عماني

39%

يع النسبي ل�سر المعيشية(%)  التوز
حسب تكاليف الدفع الشرية �سته�ك المياه، 2015 / 2016 

المصدر: أعيد احتسابها استنادا إلى بيانات المسح ا�سري الشامل في سلطنة عمان

شـــــكــل 3.18
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في دليل التمتع بمنزل الئق )EDH(. جاء أداء محافظة الوسطى في أدنى ترتيب، تليها الظاهرة، 
بينما محافظة مسقط وظفار سجلتا أعلى ترتيب. 

حققــت مســقط أداء مرتفــع فــي المؤشــرات االربعــة المكونــة للدليــل، وأداء ظفــار فــي مؤشــرات المســكن والصــرف 
الصحــي يحتــاج إلــى تحســين. وأداء ظفــار فــي الدليــل العــام للتمتــع بمنــزل الئــق مرتفــع فقــط بســبب دليــل اســتهالك 

الكهربــاء -يســتهلك ســكان ظفــار كميــات أكبــر مــن الكهربــاء عــن باقــي المحافظــات األخــرى.

التقدم المحرز 
في سلطنة عمان

يع النسبي ل�سر المعيشية(%)  التوز
حسب تكاليف الدفع الشرية سته�ك الكرباء، 2015/ 2016

شـــــكــل 3.19

المصدر: أعيد احتسابها استنادا إلى بيانات المسح ا�سري الشامل في سلطنة عمان

فئة الدفع 2
10 - 30 لایر عماني

54%
فئة الدفع 3

31 - 60 لایر عماني

19%

فئة الدفع 4
61 - 90 لایر عماني

3%

فئة الدفع 5
> 90 لایر عماني

3%

فئة الدفع 1
< 10 لایر عماني

21%
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الدليل يتم احتسابه من بيانات سبتمبر 2015 - اغسطس 2106 لنسبة الوحدات السكنية التي ليس لديها اتصال 
بمرافق الصرف الصحي. والدليل المرتفع يعني ان الوحدات السكنية لديها مرافق صحية كافية.

المصدر: المسح ا�سري الشامل، سلطنة عمان.

شـــــكــل 3.22 دليل ا�تصال بالصرف الصحي، 2015 / 2016
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الدليل يتم احتسابه من بيانات سبتمبر 2015 - اغسطس 2106 لنسبة ا�سر المعيشية التي لديها استه�ك مياه مسندم
، الفئة ا�قل). والدليل المرتفع يعني ان ا�سر المعيشية 

ً
منخفض (اقل من  10 لایر عماتي لكل أسرة شريا

تستطيع ان تستهلك المزيد من المياه ل�ستحمام، والتنظيف، والطبخ، وا�غراض المنزلية ا�خرى.
المصدر: المسح ا�سري الشامل، سلطنة عمان.

شـــــكــل 3.21 دليل ا�سته�ك المنزلي للمياه، 2015 / 2016
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الدليل يتم احتسابه من بيانات 2015/2016 عن استه
ك المياه، واسته
ك الكرباء، والتوصيل بالصرف الصحي 
وانواع الوحدات السكنية. المسح ا�سري الشامل، سلطنة عمان

شـــــكــل 3.20 عمان: دليل التمتع بمنزل �ئق حسب المحافظات، 2016

التمتع بمنزل الئق:
مستوى المحافظة
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الدليل يتم احتسابه من بيانات سبتمبر -2015أغسطس 2016 عن نسب الوحدات السكنية المعرفة على انها غرف 
مفردة، عريش/صندقة، خيمة واخرى، والتي تعتبر مساكن غير معيارية او نموذجية للعيش. وكلما كان الدليل 

، كلما زادت نسبة المساكن المستوفية لمعايير المكسن المعياري  او النموذجي للعيش، مثل الفلل، 
ً
مرتفعا

والشقق، إلخ. المصدر: المسح ا£سري الشامل، سلطنة عمان.

شـــــكــل 3.24 دليل جودة المسكن، 2015 / 2016
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الدليل يتم احتسابه من بيانات سبتمبر 2015 - اغسطس 2106 لنسبة اسر المعيشية التي لديها استه�ك 
). والدليل المرتفع يعني ان ا�سر المعيشية تستطيع ان 

ً
كرباء منخفض (اقل من  10 لایر عماتي لكل أسرة شريا

تستهلك المزيد من ا�جزة المنزلية. المصدر: المسح اسري الشامل، سلطنة عمان.

شـــــكــل 3.23 دليل ا�سته�ك المنزلي للكرباء، 2015 / 2106

التقدم المحرز 
في سلطنة عمان
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المؤشرات المستخدمة لبناء دليل البقاء آمنا ومحميا )SSP( للمحافظات:

يال العماني( 4.1 اإلنفاق الحكومي لكل حالة من حاالت الرعاية االجتماعية33 )بالر

يال العماني( 4.2 متوسط اإلنفاق العام لكل يتيم )الر

4.3 معدل الوالدة بين المراهقات** )لكل 1000 امراة في الفئة العمرية 15 - 19 سنة(

4.4 المعدل المقدر للوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية** )لكل 100,000 نسمة(

المصادر: 4.1 و 4.2 وزارة التنمية االجتماعية.  4.3 و 4.4 وزارة الصحة، سلطنة عمان

)SSP( لسلطنة عمان تم انتاجه بأربعة مؤشرات. 
ً
 ومحميا

ً
دليل البقاء آمنا

ين الباقييــن مماثليــن للمؤشــرات الدوليــة  اثنيــن منهمــا عــن اإلنفــاق العــام لحــاالت الرعايــة االجتماعيــة، بينمــا المؤشــر
 )SSP(: والدة المراهقــات والســالمة علــى الطــرق. أداء ســلطنة عمــان فــي ترتيــب الدليــل 

ً
 ومحميــا

ً
لدليــل البقــاء آمنــا

 للمــرة األولــى، بينمــا أداء ســلطنة عمــان فــي الســالمة علــى الطــرق يمكــن تحســينه مقارنــة بــأداء 
ً
 يعتبــر جيــد نســبيا

ً
دوليــا

العديــد مــن الــدول. ولــم تتوفــر بيانــات علــى مســتوى المحافظــة، عــن تدخيــن التبــغ، وتعاطــي المخــدرات لهــذا التحليــل.

 لنظام الحماية 
ً
 األيتام، يوفر مقياسا

ً
حجم النفقات الحكومية على الرعاية االجتماعية، متضمنا

االجتماعية في سلطنة عمان. 

وهــذا لــه عالقــة وبشــكل خــاص باألطفــال الذيــن يعيشــون فــي أســر معيشــية ضعيفــة، مثــل األســر التــي يكــون فيهــا 
رب األســرة امــرأة، واألســر المعيشــية التــي لديهــا إعاقــات أو أفــراد كبــار فــي الســن. اإلنفــاق علــى األيتــام تــم قياســه 
بشــكل منفصــل، بالرغــم مــن أنــه جــزء مــن اإلنفــاق علــى الرعايــة االجتماعيــة. وتبيــن مقارنــة المؤشــرات للرعايــة االجتماعيــة 
ولأليتــام وجــود اختالفــات فــي اإلنفــاق علــى اإلثنيــن. محافظــة البريمــي لديهــا أعلــى متوســط إنفــاق لــكل حالــة مــن 
حــاالت الرعايــة االجتماعيــة، ولكــن فيمــا يخــص متوســط اإلنفــاق علــى األيتــام، جــاءت محافظــة مســندم األعلــى فــي 
األداء. وأداء محافظــة الشــرقية فــي دليــل الرعايــة االجتماعيــة حوالــي 60، ولكــن جــاء ترتيبهــا فــي متوســط اإلنفــاق 

لــكل يتيــم ثانــي أدنــي أداء فــي الســلطنة )شــكل 3.26 - 3.27(.

:
ً
 ومحميا

ً
البقاء آمنا

مستوى المحافظة 5
محافظة مسندم 

حققت أداء 
مرتفع في جميع 

المؤشرات المكونة 
 ،)SSP(للدليل

مما جعلها أعلى 
المحافظات في 

األداء لدليل البقاء 
 .

ً
 ومحميا

ً
آمنا

التقدم المحرز 
في سلطنة عمان
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دليل العمر للوالدة ودليل السالمة على الطرق مختلفان في طبيعتهما ولكن كالهما مرتبطان بالسلوك. 

محافظــة الظاهــرة ومســقط لديهــا أداء جيــد فــي دليــل العمــر للــوالدة )تظهــر احتماليــة أكبــر الكمال الفتيــات لتعليمهن(، 
لديهــن مؤشــرات  االجتماعيــة. مســقط والوســطى  الرعايــة  فــي مؤشــرات  أداء ضعيــف  المحافظتيــن  لــدى  ولكــن 

مرتفعــة للســالمة علــى الطــرق ولكــن أدائهــن ضعيــف فــي نفقــات الرعايــة االجتماعيــة )شــكل 3.28 - 3.29(.

محافظة مسندم حققت أداء مرتفع في جميع المؤشرات المكونة للدليل)SSP(، مما جعلها 
 .

ً
 ومحميا

ً
أعلى المحافظات في األداء لدليل البقاء آمنا

 للجوانــب األخــرى مــن حمايــة الطفــل، هنــاك حاجــة لتوفيــر بيانــات عــن حــاالت 
ً
ولضمــان أن يكــون دليــل )SSP( ممثــال

يــة لمقارنــة  يــق االنظمــة اإلدار العنــف المنزلــي. وال يمكــن اســتخدام حــاالت العنــف المنزلــي التــي تــم التبليــغ عنهــا عــن طر
يــادة فــي العنــف.  المحافظــات، ألن ارتفــاع الحــاالت يمكــن أن يعنــي أن أنظمــة التبليــغ جيــدة وفعالــة أو ان هنــاك ز
 للحصــول علــى بيانــات ذات معنــى وقيمــة عــن العنــف المنزلــي 

ً
 مــن ذلــك، يتطلــب تنفيــذ مســوح مصممــة خصيصــا

ً
وبــدال

وإســاءة المعاملــة.
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الدليل يتم احتسابه من بيانات 2015 عن ا�نفاق على الرعاية ا�جتماعية على ا�يتام وجميع حا�ت الرعاية 
ا�جتماعية ومعدل و�دة المراهقات والوفيات الناجمة من اصابات حوادث الطرق. المصدر وزارة التنمية 

ا�جتماعية ووزارة الصحة، سلطنة عمان.  

شـــــكــل 3.25  حسب المحافظات، 2015
ً
 ومحميا

ً
عمان: دليل البقاء آمنا
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:
ً
 ومحميا

ً
البقاء آمنا

مستوى المحافظة 5
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الدليل يتم احتسابه من بيانات 2015 عن متوسط انفاق المحافظات لكل حالة اجتماعية. حا�ت الرعاية ا�جتماعية 
تشتمل: ا�يتام، ا�رامل، المطلقات، المهجورات، أسر السجناء، غير المتزوجات، المعاقين، كبار السن والحا�ت ا�خرى 

التي تصنف من قبل وزارة التنمية ا�جتماعية. المصدر: وزارة التنمية ا�جتماعية، سلطنة عمان

شـــــكــل 3.26 دليل ا�نفاق على الرعاية ا�جتماعية، 2015
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الدليل يتم احتسابه من بيانات 2015 عن متوسط انفاق المحافظات على الرعاية ا�جتماعية لكل يتيم. وا�يتام هم 
كما عرفتم وزارة التنمية ا�جتماعية. المصدر: وزارة التنمية ا�جتماعية، سلطنة عمان

شـــــكــل 3.27 دليل رعاية ا�يتام، 2015
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التقدم المحرز 
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الدليل يتم احتسابه من بيانات 2015 عن معدل و�دة المراهقات (لكل 1000 إمرأة في الفئة العمرية 15 - 19 سنة). 
المصدر: وزارة الصحة، سلطنة عمان

شـــــكــل 3.28 دليل العمر للو�دة، 2015
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الدليل يتم احتسابه من بيانات 2015 عن الوفيات الناجمة من اصابات حوادث الطرق (لكل 100,000 شخص). 
المصدر: وزارة الصحة، سلطنة عمان

شـــــكــل 3.29 دليل الس�مة على الطرق، 2015
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 )S&T( للمحافظات:
ً
 ومزدهرا

ً
المؤشرات المستخدمة لبناء دليل البقاء على قيد الحياة ناجحا

يارات على األقل( 5.1 تغطية الرعاية أثناء الحمل )4 ز

5.2 تغطية التحصين )DPT3( في عمر 6 أشهر )%(

5.3 معدل المواليد األموات )اإلمالص(** )لكل ألف والدة(، للعمانيين

المصادر: وزارة الصحة، سلطنة عمان، والكتاب االحصائي السنوي 2016 للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

زا على تغطية الخدمات الصحية. 
َ
مؤشرين من المؤشرات الثالثة المختارة رك

 )S&T( يشــيران إلــى مســتوى تغطيــة الخدمــات الصحيــة 
ً
 ومزدهــرا

ً
ين لدليــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة ناجحــا أول مؤشــر

الشــاملة  الصحــة  لتغطيــة  الدولــي  الهــدف  تحقيــق  مــن   
ً
جــزًء مهمــا تعتبــر  والتــي  الحمــل(،  أثنــاء  والرعايــة  )التحصيــن 

األطفــال دون ســن  الوفيــات  لمعــدل  المهمــة  للمخرجــات  المحافظــة  علــى مســتوى  بيانــات  تتوفــر  لــم   .)SDG3(
يــر، لــم يكــن مــن  الخامســة )U5MR( ومعــدل وفيــات األطفــال حديثــي الــوالدة )NMR(. وفــي وقــت اعــداد هــذا التقر
الممكــن اســتخدام بيانــات ســوء التغذيــة مــن المســح الوطنــي الصحــي 2008 - 2009 34 الن بيانــات محافظــة ظفــار غيــر 

.
ً
( والظاهــرة معــا

ً
مكتملــة، بينمــا بيانــات محافظــة الظاهــرة غطــت محافظــة البريمي)حاليــا

التغطية للبيانات الصحية ال تمثل المستوى الوطني ألنها تمثل فقط المؤسسات الصحية التابعة 
لوزراة الصحة.

 وبنــاًء علــى ذلــك، فــإن المحافظــات مثــل مســقط، التــي تظهــر بــأن لديهــا تغطيــة منخفضــة فــي الرعايــة أثنــاء الحمــل 
يــارات علــى األقــل"، ســيكون لهــا فــي الواقــع تغطيــة أعلــى إذا مــا  )%35(، عندمــا يتــم الحكــم مــن خــالل معيــار "أربــع ز
تــم أخــذ جميــع المرافــق الصحيــة فــي األعتبــار. ومــع ذلــك، فــإن المقارنــة بيــن المحافظــات صحيحــة وســليمة حيــث أن 

جميــع البيانــات مــن نفــس المصــدر )الشــكل 3.31(.

أداء جميع المحافظات في تغطية التحصين )DPT3( مرتفع بشكل موحد ويحتاج إلى تحسين بسيط.

يقــة الحســاب للدليــل اعتمــدت علــى القيمــة  ولذلــك، ليــس مــن المجــدي أو المفيــد مقارنــة المحافظــات، بمــا أن طر
 لذلــك، المحافظــة التــي 

ً
العليــا والدنيــا. وجميــع المحافظــات لديهــا تغطيــة تحصيــن )DPT3( بيــن %98 و%100. ووفقــا

 )شــكل 3.31(. وبالرغــم 
ً
لديهــا أداء %98 )الداخليــة( تصبــح صفــر فــي الدليــل، بينمــا فــي الواقــع، %98 تعتبــر أداء ممتــازا

ية التغطيــة الشــاملة. وبالنســبة للــدول   بشــأن اســتمرار
ً
مــن ذلــك، مــن المفيــد االحتفــاظ بهــذا المؤشــر ليوفــر مرجعــا

األخرى،فــإن أداء ســلطنة عمــان فــي تغطيــة الرعايــة الصحيــة هــو مــن أعلــى المســتويات فــي القمــة، كمــا هــو موضــح 
فــي القســم الثانــي.

التقدم المحرز 
في سلطنة عمان

:
ً
 ومزدهرا

ً
البقاء على قيد الحياة ناجحا

مستوى المحافظة 6
يمكن أن تكون 

تغطية الرعاية أثناء 
الحمل في مسقط 
منخفضة ألن البيانات 
الواردة من القطاع 
الخاص غير متوفرة.
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المؤشر المستخرج لمعدل المواليد األموات )موت األجنة( تم استخدامه إلنتاج دليل المواليد االحياء. 

معــدل المواليــد األمــوات )مــوت األجنــة( هــو عبــارة عــن عــدد المواليــد االمــوات لــكل 1000 والدة مــن إجمالــي 
غيــر ممثلــة  العمانييــن  لغيــر  األمــوات  المواليــد  بيانــات  العمانييــن الن  علــى  بــق فقــط 

ُ
ط المؤشــر  الــوالدات. وهــذا 

يــاء قــد تكــون لديهــم أنظمتهــم الصحيــة الخاصــة بهــم، بينمــا العمالــة  فــي النظــام الصحــي العمانــي: الوافديــن األثر
الوافــدة ذوي الدخــل المنخفــض غالبيتهــم العظمــى مــن الذكــور. وقــد خفضــت ســلطنة عمــان معــدل المواليــد 
األمــوات إلــى 7,2 35 . وهــذا أقــل مــن نصــف المتوســط العالمــيآ. وبعــض المحافظــات تراجعــت فــي األداء، حيــث 
يمــي فــي معــدل المواليــد األمــوات مــا قيمتــه علــى التوالــي 4 أضعــاف  حققــت محافظــة الوســطى و محافظــة البر
و11 ضعفــا المعــدل الــذي حققتــه محافظــة مســندم )جــدول ح5.1(. وبنــاًء علــى ذلــك، جــاء ترتيــب محافظتــي 

يمــي األدنــى بيــن المحافظــات بينمــا محافظــة مســندم حققــت أعلــى أداء )شــكل 3.33(. الوســطى والبر

 تؤثر على المؤشرات المستخرجة. 
ً
السلوك والعوامل االجتماعية أيضا

ويظهــر ذلــك بصفــة عامــة مــن خــالل النتائــج المتشــابهه والمتكــررة )مــا عــدا محافظــة مســقط( للمؤشــرات المســتخرجة 
( ومعــدل والدة 

ً
 ومزدهــرا

ً
يــق معــدل المواليــد االمــوات )أحــد مكونــات دليــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة ناجحــا عــن طر

( )شــكل 3.34(. وهــذا متوقــع أن يحــدث، بالنظــر إلــى العالقــة بيــن 
ً
 ومحميــا

ً
المراهقــات )أحــد مكونــات البقــاء آمنــا

والدة المراهقــات والمواليــد األمــوات. وعلــى الصعيــد العالمــي، فــي الــدول ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط، فــإن 
األطفــال الذيــن يولــدون مــن أمهــات اعمارهــن أقــل مــن عمــر 20 ســنة يواجهــون خطــورة أعلــى لالصابــة بانخفــاض الــوزن 
عنــد الــوالدة، والــوالدة قبــل األوان. حيــث أن أوضاعهــم شــديدة الخطــورة علــى عكــس أولئــك الذيــن يولــدون ألمهــات 
يــة 20 - 29 ســنة36. حيــث أن زواج المراهقيــن يتأثــر بشــدة بعوامــل خــارج النظــام الصحــي،  ممــن هــن فــي الفئــة العمر

مثــل العــادات االجتماعيــة.

، الظاهرة لديها أعلى أداء بهامش حوالي 10 نقاط 
ً
 ومزدهرا

ً
في دليل البقاء على قيد الحياة ناجحا

في قيمة الدليل. 

األســوء فــي األداء هــي محافظــة مســقط )االدنــى أداء( ومحافظــة الوســطى )شــكل 3.30(. وهــذا ُيعــزى إلــى 
انخفــاض األداء فــي الرعايــة أثنــاء الحمــل فــي محافظــة مســقط وفــي دليــل المواليــد األحيــاء فــي محافظــة الوســطى. 
ويمكــن أن تكــون تغطيــة الرعايــة أثنــاء الحمــل فــي مســقط منخفضــة ألن البيانــات الــواردة مــن القطــاع الخــاص غيــر 
متوفــرة. ولتحســين األداء فــي دليــل المواليــد األحيــاء، ســوف تحتــاج بعــض المحافظــات، مثــل محافظــة الوســطى 
والبريمــي وظفــار، إلــى معالجــة قضيــة الــزواج المبكــر والعوامــل غيــر الصحيــة األخــرى. ومحافظــة مســقط تبــدو فــي 
وضــع مختلــف، حيــث أنهــا مــن بيــن أقــل معــدالت والدة المراهقــات ولكنهــا أعلــى مــن المتوســط الوطنــي لمعــدل 

المواليــد االمــوات.

فـــي  الدولـــي  األمـــوات  المواليـــد  معـــدل  آ   

2105 بلـــغ 18.4. منظمـــة الصحـــة العاليمـــة: 
وفيـــات األمهـــات، المواليد حديثـــي الوالدة، 
المواليـــد   - والمراهقـــات  االطفـــال  وصحـــة 

االمـــوات.
http://www.who.int/maternal_
child_adolescent/epidemiology/
/stillbirth/en

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/epidemiology/stillbirth/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/epidemiology/stillbirth/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/epidemiology/stillbirth/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/epidemiology/stillbirth/en/
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:
ً
 ومزدهرا

ً
البقاء على قيد الحياة ناجحا

مستوى المحافظة 6
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الدليل يتم احتسابه من بيانات 2015 عن تغطية الرعاية قبل الو�دة (على ا�قل أبع زيارات). محظة: بيانات مسقط تشمل 64.8
و�دات مستشفى السلطاني (مشفى وطني) .المصدر: وزارة الصحة، سلطنة عمان

شـــــكــل 3.31 دليل الرعاية قبل الو�دة، 2015
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الدليل يتم احتسابه من بيانات 2015 عن تغطية التحصين DPT3 لعمر  6 أشر  .
المصدر: وزارة الصحة، سلطنة عمان

شـــــكــل 3.31  ،DPT3 2015 دليل التحصين
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الدليل يتم احتسابه من بيانات 2015 عن تغطية الرعاية قبل الو�دة، تغطية التحصين DPT3 ومعدل المواليد ا�موات لكل 
1000 و�دة. المصدر: وزارة الصحة، سلطنة عمان

شـــــكــل 3.30  ومزدهرا حسب المحافظات، 2015
ً
دليل البقاء على قيد الحياة ناجحا
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التقدم المحرز 
في سلطنة عمان
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الدليل يتم احتسابه من بيانات 2015 عن المواليد ا�حياء والمواليد ا�موات (ا�م�ص). 
المصدر: الكتاب ا�حصائي السنوي، المركز الوطني ل�حصاء والمعلومات، سلطنة عمان

شـــــكــل 3.33 دليل المواليد ا�حياء، 2015
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بيانات مسقط تشمل على و�دات المستشفى السلطاني (مستشفى وطني). 
المصدر: وزارة الصحة و الكتاب ا�حصائي السنوي 2016 ، سلطنة عمان

شـــــكــل 3.34 مقارنة دليل المواليد ا�حياء ودليل العمر للو�دة، 2015

دليل المواليد ا�حياءدليل العمر للو�دة
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جدول 3.3 دليل رفاهية وتمكين الطفل لمحافظات سلطنة عمان

دليل تحقق 

الرفاهية المادية

دليل تعلم 

وحقق

دليل التمتع 

بمنزل الئق

دليل البقاء 
ً
 ومحميا

ً
آمنا

دليل البقاء على 
 
ً
ًقيد الحياة ناجحا

ومزدهرا

دليل رفاهية 
وتمكين الطفل

11 / 201016 / 2015 - 201016 / 20152015201516 / 2015 - 2010

100.0071.0294.4355.4942.7872.74مسقط1

27.4587.9062.9097.0281.1871.29مسندم2

46.2876.5462.1862.3966.0762.69*البريمي3

46.2887.7034.4846.3693.5461.67*الظاهرة4

16.8173.7063.2754.9083.4258.42*جنوب الباطنة5

16.8175.4058.1165.3869.9657.13*شمال الباطنة6

0.0068.3977.3856.7381.1156.72*جنوب الشرقية7

0.0070.8075.0953.0381.6256.11*شمال الشرقية8

29.5181.0075.9436.3257.5956.07الداخلية9

13.1272.1382.1638.2354.8652.10ظفار10

1.6034.8817.5444.1145.3428.69الوسطى11

* بيانات االستهالك لدليل الرفاهية المادية كانت متوفرة فقط للباطنة )تضمنت شمال وجنوب الباطنة في ذلك 
الوقت(، والشرقية )تضمنت شمال وجنوب الشرقية(، والظاهرة )تضمنت البريمي في ذلك الوقت.(

التقدم المحرز 
في سلطنة عمان

رفاهية وتمكين الطفل 
في محافظات سلطنة عمان 7
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 بشكل نسبي بسبب توفر بيانات 
ً
انتاج دليل رفاهية وتمكين الطفل للمحافظات كان بسيطا

بة. 
ّ
للمحافظات قابلة لمقارنة المؤشرات المرك

كانــت الصعوبــة الفنيــة الوحيــدة فــي اســتخدام دليــل تحقيــق الرفاهيــة الماديــة للطفــل أن البيانــات متوفــرة لـــثمانية 
 لعــدم توفــر بيانــات للمحافظــات األخــرى، تم اســتخدام االفتراضات التالية: )i( بيانات االســتهالك 

ً
محافظــات فقــط. ونظــرا

لمحافظــة الباطنــة تنطبــق علــى محافظتــي شــمال وجنــوب الباطنــة، )ii( بيانــات االســتهالك لمحافظــة الشــرقية صالحــة 
 علــى محافظــة البريمــي 

ً
الســتخدامها لمحافظتــي شــمال وجنــوب الشــرقية، )iii( بيانــات محافظــة الظاهــرة تنطبــق أيضــا

 مــن محافظــة الظاهــرة فــي ذلــك الوقــت(.
ً
)التــي كانــت جــزءا

محافظتي مسقط ومسندم لديهن أعلى أداء في دليل رفاهية وتمكين الطفل )شكل 3.35(. 

القيــم  إلــى  الطفــل، ويرجــع ذلــك بشــكل كبيــر  رفاهيــة وتمكيــن  أعلــى قيمــة فــي دليــل  لديهــا  محافظــة مســقط 
المرتفعــة فــي مؤشــرات تحقيــق الرفاهيــة الماديــة ومؤشــرات التمتــع بمنــزل الئــق. وأداء محافظــة مســندم مرتفــع 
فــي مؤشــرات تعلــم وحقــق )L&A(، ومؤشــرات البقــاء آمنــا ومحميــا )SSP(، ومؤشــرات البقــاء علــى قيــد الحيــاة 
 )S&T( لمحافظــة مســقط فــي أدنــى 

ً
 ومزدهــرا

ً
 )S&T(، بينمــا جــاء دليــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة ناجحــا

ً
 ومزدهــرا

ً
ناجحــا

القائمــة، بســبب انخفــاض تغطيــة الرعايــة أثنــاء الحمــل فــي المؤسســات الصحيــة العامــة. ومحافظــة الوســطى لديهــا 
 بســبب دليــل تحقيــق الرفاهيــة الماديــة ودليــل التمتــع بمنــزل 

ً
أقــل أداء فــي دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل، وذلــك أساســا

الئــق.
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المصادر: المركز الوطني ل�حصاء والمعلومات، 
وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة التنمية ا�جتماعية، سلطنة عمان.

شـــــكــل 3.35 سلطنة عمان: دليل رفاهية وتمكين الطفل حسب المحافظات،  2010 - 2015 / 2016
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المالحق
92 الملحق أ  . المالحظات الفنية          

98  الملحق ب. اإلحصاءات المستخدمة في المقارنات الدولية 

178 الملحق ج.  اإلحصاءات المستخدمة  للمقارنة بين المحافظات 
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المنهجية المتبعة

كل مؤشرات دليل رفاهية وتمكين الطفل تم احتسابها بمنهجية موحدة مستخدمة من قبل األمم 
المتحدة. 

تــم إحتســاب مؤشــرات المجــال مــن المؤشــرات المكونــه لــه. ولضمــان إمكانيــة المقارنــة فــي التقــدم المحــرز فــي كل 
مؤشــر، يجــب معالجــة مســألة االختالفــات مــن البدايــة. ولهــذا الســبب يجــب تحويــل كل المؤشــرات إلــى دليــل، حيــث تمثــل 
القيمــة 100 فــي الدليــل النتيجــة األعلــى لمؤشــر رفاهيــة الطفــل، بينمــا القيمــة صفــر تمثــل القيمــة األقــل، وهــي الحالــة 
يقــة حســاب المؤشــرات المكونــة لدليــل التنميــة  التــي تــدل علــى أن الطفــل يتعــرض ألكبــر خطــر فــي ذلــك المؤشــر. وطر
ية )HDI( تجدونهــا مشــروحة مــن قبــل برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي )UNDP(. والفــرق بيــن دليــل التنميــة  البشــر
ية يتكــون مــن مؤشــرات "موجبــة" وهــذا يعنــي بــأن  البشــرية ودليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل، هــو أن دليــل التنميــة البشــر
القيــم العليــا هــي مرغوبــة لذلــك المؤشــر )مثــل متوســط ســنوات الدراســة(. وفــي المقابــل، بعــض المؤشــرات لدليــل 
ــال، معــدل وفيــات األطفــال  ــا )مث ــأن القيــم المنخفضــة مرغوبــة لدين رفاهيــة وتمكيــن الطفــل "ســالبة"، وهــذا يعنــي ب

دون ســن الخامســة(.

في حساب دليل رفاهية وتمكين الطفل تستخدم " طريقة الحد االقصى-االدنى" بسبب وجود 
مؤشرات "سالبة". 

الدليــل  المنهجيــة الحتســاب  طــّورت هــذه   )UN-DESA( االقتصاديــة واالجتماعيــة للشــؤون  المتحــدة  األمــم  إدارة 
ية )HAI(. وهــذا النهــج ُيطبــق معادلــة واحــدة مــن أصــل معادلتيــن الســتخراج الدليــل، وباالعتمــاد  القياســي لألصــول البشــر

.
ً
 أو ســالبا

ً
علــى المؤشــر فيمــا إذا كان موجبــا

إذا كان المؤشر "ايجابي" )القيمة األعلى، هي القيمة األفضل للطفل، مثال على ذلك: معدل اإللتحاق المدرسي(،

I = [)V-min(/)max-min(] x 100
حيث:

V: قيمة المؤشر المرصودة 
I: قيمة الدليل- رقم قيمته تترواح بين 0 - 100

يع القيم المرصودة في مختلف للدول. Min: هي القيمة األقل في توز
يع القيم المرصودة في مختلف للدول. Mix: هي القيمة األعلى في توز

وعندمــا يكــون المؤشــر "ســالبا" )القيمــة األقــل، هــي القيمــة األفضــل للطفــل، مثــل معــدل وفيــات األطفــال دون ســن 
الخامســة(، المعادلــة تكــون معكوســة كاآلتــي:

I = [)max-V(/ )max-min(] x 100

وفــي عمليــة احتســاب دليــل ألي مؤشــر، ال يمكــن اســتخدام ترتيــب الــدول فيهــا. وهــذا بســبب أن الترتيــب يعتمــد علــى 
الــدول األخــرى، والتــي يمكــن أن يكــون أو ال يكــون لديهــا بيانــات لذلــك المؤشــر. وعندمــا يتــم تحويــل قيمــة المؤشــر لــدى 
كل دولــة )مــع البيانــات( وتحويلــه إلــى مؤشــر طبيعــي لذلــك المؤشــر، ومــن ثــم يتــم بعــد ذلــك الحصــول علــى دليــل 
يــق احتســاب المتوســط الحســابي للمؤشــرات لــكل مكونــات والمؤشــرات، مــع اعطــاء كل  المجــال لتلــك الدولــة عــن طر

مؤشــر وزن متســاوي.

المالحق

المالحظات
الفنية أ
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ال توجــد حــدود دنيــا أو عليــا محــددة لقيــم معظــم المؤشــرات لدليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل )CWEI(، علــى عكــس 
ية )HAI(، وذلــك الن الغــرض مــن دليــل  ية )HDI( والدليــل القياســي لألصــول البشــر التنميــة البشــر الحــال فــي دليــل 
 ،)UN-DESA( رفاهيــة وتمكيــن الطفــل مختلــف عنهــا. وإدارة األمــم المتحــدة للشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة
ية )HAI( قبــل تحويــل ومعالجــة البيانــات  تقــوم بفــرض حــدود دنيــا وعليــا عنــد احتســاب الدليــل القياســي لألصــول البشــر
األصليــة للتعامــل مــع االنحرافــات التــي تنتــج مــن القيــم المتطرفــة. وفــي بعــض الحــاالت تســتخدم إدارة األمــم المتحــدة 
للشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة )UN-DESA( القيــم الحقيقــة األكبــر أو االصغــر كحــدود. ويفــرض برنامــج األمــم 
ية )HDI( لعــام 2015، حــدود دنيــا وعليــا هــي "االصفــار الطبيعيــة"  المتحــدة االنمائــي )UNDP( لمؤشــر التنميــة البشــر
يكــي لنصيــب  ــال، فرضــت حــد أعلــى قــدره 75.000 دوالر أمر و"وأهــداف طموحــة"، علــى التوالــي. وعلــى ســبيل المث
 ال توجــد أي مكاســب أو منافــع فــي التنميــة 

ً
يبــا الفــرد مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي ألن األبحــاث أظهــرت أنــه تقر

يكــي، وأنــه مــن المتوقــع أن تجتــاز فقــط ثــالث دول  ية والرفاهيــة مــن دخــل ســنوي أقــل مــن 75.000 دوالر امر البشــر
 )CWEI( يكــي للســنوات األربعــة القادمــة. ومــع ذلــك، دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل ســقف القميــة 75.000 دوالر أمر
ية )HDI(، وتــم اتخــاذ قــرار لمعالجــة جميــع المؤشــرات  لديــه العديــد مــن المؤشــرات أكثــر مــن مؤشــرات التنميــة البشــر
بالتســأوي وعــدم وضــع أي حــدود اصطناعيــه. واضافــة إلــى ذلــك، يفتــرض أن البيانــات المســتخدمة والمســتمدة مــن 
قواعــد البيانــات الدوليــة )البنــك الدولــي، اليونســكو، منظمــة الصحــة العالميــة، االتحــاد الدولــي لالتصــاالت الســلكية 
والالســلكية( قــد تــم التحقــق منهــا مــن اجــل القيــم المتطرفــة المحتملــة. االســتثناءات الوحيــدة هــي الحــاالت الخاصــة 
لمؤشــرات التعليــم االيجابية-الســلبية )أنظــر أدنــاه(، حيــث يجــب وضــع حــد أعلــى لقيــم المؤشــر التــي تتخطــى نســبة 

.100%

دليل الرفاهية المادية

البيانــات متوفــرة لعــدد كافــي مــن الــدول لــكل المؤشــرات المختــارة بعــد الورشــة. وفــي كل الحــاالت، المؤشــرات األربعــة 
يقــة تكــون فيهــا القيمــة "100" تمثــل الترتيــب األعلــى  لدليــل المجــال األول "دليــل الرفاهيــة الماديــة"، يتــم احتســابها بطر

والقيمــة "صفــر" تمثــل الترتيــب األقــل فــي الرفاهيــة الماديــة.

دليل تعلم وحقق

تــم اســتبدال أو حــذف عــدد مــن المؤشــرات فــي االجــراءات المتبعــة فــي حســاب دليــل تعلــم وحقــق وذلــك للحصــول 
علــى عــدد كافــي مــن الــدول. وبنــاًء علــى ذلــك، "معــدل اإللتحــاق الصافــي المعــدل" تــم اســتبداله بـــ "معــدل اإللتحــاق 
يــادة عــدد الــدول التــي تمتلــك بيانــات عــن هــذا المجــال. قواعــد البيانــات الدوليــة ليــس لديهــا بيانــات عــن  الصافــي" لز
مرحلــة الثانويــة وعــن التعليــم العالــي لســلطنة عمــان، ولــذا فــإن المؤشــرات ذات العالقــة بتلــك المرحلتيــن تــم حذفهــا. 
وجــودة التعليــم ال يمكــن تغطيتهــا بســبب النقــص فــي البيانــات الدوليــة القابلــة للمقارنــة للعديــد مــن الــدول )في2011، 
تقييــمTIMSS وPIRLS يغطيــان أقــل مــن 50 دولــة(. وبنــاًء علــى ذلــك، فــإن هــذه المكونــات مــن البيانــات تــم حذفهــا. 

 مــا.
ً
 نوعــا

ً
وحتــى مــع تقليــص عــدد المؤشــرات، مــا زال عــدد الــدول الممكــن مقارنتهــا قليــال

nn .مؤشــرات التكافــؤ بيــن الجنســين. هــذه المجموعــة مــن المؤشــرات لدليــل تعلــم وحقــق تحتــاج إلــى حســابات خاصــة
منظمــة اليونســكو حــددت االنجــازات فــي التكافــؤ بيــن الجنســين حيــث تــم الوصــول إلــى قيــم تتــرواح بيــن )0.97 - 
1.03(. وتحويــل مؤشــرات التكافــؤ بيــن الجنســين )GPI( لالبتدائيــة واإلعداديــة، ولإللمــام بالقــراء والكتابــة للشــباب 
 فــي الحســابات. وهــذا بســبب أن مؤشــر التكافــؤ بيــن الجنســين 

ً
إلــى مؤشــرات عاديــة أو طبيعيــة، ســيتطلب تعديــال

)GPI( هــو مؤشــر ايجابــي )بمعنــى أن القيمــة األعلــى هــي االفضــل( ولكــن فقــط عنــد الوصــول إلــى القيمــة 1 أو 
%100، وعندمــا تكــون قيمــة المؤشــر "ســالبة" فأنهــا تظهــر حالــة أو وضــع غيــر مرغــوب بــه، حيــث يعنــي أن معــدالت 
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التحــاق الذكــور منخفضــة نســبيا مقارنــة باإلنــاث. وفــي منهجيــة الحــد األعلى-والحــد االدنــي )MAX-MIN(، تــم إقــرار 
الحــدود الدنيــا والعليــا لتكــون هــي القيــم األدنــى واألعلــى لهــذا المؤشــر )GPI(. وأمــا بالنســبة للــدول التــي ســجلت 
قيــم أقــل مــن 1، فقــد تــم تحديــد الحــد االدنــى )القيمــة األقــل مرغوبــة، معدل التحــاق منخفض لإلناث( لتكون قيمته 
"0.5" )إال إذا كانــت القيمــة الفعليــة أقــل مــن ذلــك، ففــي هــذه الحالــة تصبــح القيمــة الفعليــه هــي الحــد االدنــى؛ 
دولــة النيجــر ســجلت قيمــة قدرهــا "0.471" فــي مؤشــر التكافــؤ بيــن الجنســين لإللمــام بالقــراءة والكتابــة للشــباب(. 
والحــد األعلــى لمؤشــرات التكافــؤ بيــن الجنســين )األكثــر مرغــوب بــه( تــم تحديــد قيمتــه لتكــون "1" والتــي تشــير إلــى 
تكافــؤ تــام بيــن الجنســين. ومــع ذلــك، فــإن الــدول التــي ســجلت قيمــة أعلــى مــن "1" فقــد تــم اســتخدام حســاب 
المؤشــرات "الســالبة"، وحــددت القيمــة االدنــى )تكافــؤ تــام بيــن الجنســين( لتكــون "1"، والقيمــة األعلــى )األقــل 

مرغــوب بهــا، معــدل التحــاق منخفــض للذكــور( تــم تحديدهــا لتكــون "1.5".

nn تحتــاج إلــى تعديــل مشــابه لحســاب الدليــل لالنخفــاض فــي معــدل اإللتحــاق )GERs( معــدالت اإللتحــاق اإلجمالــي
اإلجمالــي للثانويــة واالبتدائيــة. معــدل اإللتحــاق اإلجمالــي )GER( يشــير إلــى قــدرة أو طاقــة كل مســتوى فــي 
النظــام التعليمــي )بمعنــى اخــر، القيمــة األعلــى هــي األفضــل(، ولكــن الحصــول علــى نســبة عاليــة جــدا )أكثــر مــن 
%100( فهــذا امــر غيــر مرغــوب بــه، ويشــير إلــى نســبة عاليــة مــن األطفــال المتقدميــن فــي العمــر بســبب اإلعــادة 
والدخــول المتأخــر فــي التعليــم. وللــدول التــي لديهــا معــدل التحــاق إجمالــي )GER( أقــل مــن %100، فقــد تــم 
اســتخدام حســابات المؤشــرات "الموجبــة"، مــع حــد ادنــى يكــون نفــس القيمــة الفعليــة )مشــابهة للمؤشــرات 
 )GER( وحــد أعلــى يكــون قيمتــه 100. ومــع ذلــك، الــدول التــي لديهــا معــدل التحــاق إجمالــي )الموجبــة األخــرى
أعلــى مــن %100، فقــد تــم اســتخدام حســاب المؤشــرات "الســالبة"، بحــد أدنــى )المثالــي( تبلــغ قيمتــه 100%، 
وحــد أعلــى )غيــر مرغــوب ألنــه يشــير إلــى اإلعــادة، الدخــول المتأخــر، و/أو طلبــة متقدميــن فــي العمــر( تبلــغ قيمتــه 
%200. وهــذا يســتوعب ويفســر قيمــة معــدل اإللتحــاق اإلجمالــي للثانويــة الدنيــا لدولــة بلجيــكا والتــي يقــدر 

قيمتهــا بـــ 180%.

nn هــي "موجبــة" وقــد تــم تحويلهــا إلــى أدلــة بحيــث تكــون القيمــة 100 تمثــل )L&A( بقيــة مؤشــرات تعلــم وحقــق
الترتيــب األعلــى والقيمــة صفــر تمثــل الترتيــب األقــل لــكل دليل.

دليل التمتع بمنزل الئق: المقارنات الدولية

البيانــات الوطنيــة ال يمكــن اســتخدامها فــي مقارنــة مســتوى تغطيــة الميــاه والصــرف الصحــي بيــن الدول بمــا أن التعاريف 
يــف الدوليــة هــي كما يلي: يــف الدوليــة فــي هــذا القطــاع. والتعار الوطنيــة قــد تكــون مختلفــة عــن التعار

nn يقــة موحــدة إلنتــاج تقديــرات للوصول يّتبــع برنامــج الرصــد المشــترك )JMP( لمنظمــة الصحــة العالمية/اليونســيف طر
يقــة تعتمــد علــى خليــط مــن المصــادر مثــل المســوح الوطنيــة وبيانــات التعــداد  للميــاه والصــرف الصحــي. وهــذه الطر

وبعــض النمــاذج المصممة.

nn ــت منظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة اليونســيف "مصــدر ميــاه الشــرب المحســن" بأنــه هــو الــذي يكــون حســب
ّ

عرف
 مــن الخــارج مــن التلــوث، وبشــكل خــاص محمــي مــن 

ً
طبيعيــة مكوناتــه أو مــن خــالل تدخــالت نشــطة، ويكــون محميــا

يــة. "مصــادر الميــاه المحســنة" تشــمل الميــاه المنقولــة عبــر االنابيــب إلــى المســاكن، أو المنقولــة إلــى  المــواد البراز
ــر االنابيــب إلــى ســاحة فــي الحــي، وتشــمل أيضــا  الســاحة أو نقطــة معينــة، وكذلــك تشــمل الميــاه المنقولــة عب
الصنبــور العــام، وقنــوات األبار/بئــر مجوفــة، والبئــر المحفــورة المحميــة، والينابيــع المحميــة وميــاه الشــالالت. ومــع 
ذلــك، فــإن الميــاه المعبــاة تعتبــر "مصــدر محســن"، وتعتبــر األســرة بأنهــا تســتخدم "مصــدر محســن" فقــط عندمــا 

تســتخدم ميــاه مــن "مصــدر محســن" للطبــخ والنظافــة الشــخصية.

nn مرافــق الصــرف الصحــي المحســنة مــن المرجــح أن تضمــن عمليــة الفصــل الصحــي والنظيــف لفضــالت االنســان لتجنــب
ــاه المتدفقــة )لنظــام صــرف  ــاه المتدفقــة/ صــب المي اإلتصــال البشــري بهــا. وتشــمل المرافــق الصحيــة علــى المي
صحــي بانابيــب، حفــرة امتصاصيــة أو خــزان صــرف صحــي، حفــرة مرحــاض(، مرحــاض بفتحــة تهويــة محســنة، حفــرة 
مرحــاض مغطــاة بلــوح، ومرحــاض معالــج للفضــالت. وبرنامــج الرصــد المشــترك )JMP( ال يقبــل دورات الميــاه العامــة 
يــف الموحــدة تســمح  أو المراحيــض المشــتركة بيــن العوائــل كـ"مرافــق صــرف صحــي محســنة". كل هــذه التعار

بالمقارنــة بيــن الــدول ومــع مــرور الوقــت.

nn تــم اســتخدام قاعــدة بيانــات البنــك الدولــي للوصــول للكهربــاء. وهــذه القاعــدة تجمــع البيانــات الكهربائيــة مــن
البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن المصانــع والمســوح الوطنيــة والمصــادر الدوليــة وتقــوم بتقديــر البيانــات الناقصــة 

باســتخدام نمــوذج يتضمــن متغيــرات المنطقــة، الدولــة، والوقــت.

المالحظات
الفنية أ



95دليل رفاهية وتمكين الطفل

دليل التمتع بمنزل الئق: المقارنات بين المحافظات

تتوفــر فــي التعــداد الســكاني لســلطنة عمــان 2010م، بيانــات عــن أنــواع مصــادر الميــاه المســتخدمة مــن قبــل "الوحــدات 
الســكنية" للشــرب ولإلســتخدام المنزلــي. وتصنــف الســلطنة مصــادر الميــاه كمــا يلــي: شــبكة ميــاه ، نقطــة ميــاه عامــة، 
يــف الدوليــة. واســتخدامها فــي  بئــر خــاص، بئــر خــارج المســكن، الفلــج، ومصــادر أخــرى. وهــذه األنــواع تختلــف عــن التعار
دليــل التمتــع بمنــزل الئــق )EDH( يتطلــب أن تكــون البيانــات متوفــرة حســب األســرة، وليــس حســب الوحــدة الســكنية 
)والتــي هــي أكبــر مــن ذلــك بكثيــر(، كمــا يمكــن أن تكــون مختلفــة بيــن الفلــل المنفــردة. والمســح العنقــودي متعــدد 
يــر،  المؤشــرات )2014( لســلطنة عمــان ال ينتــج بيانــات مصنفــة علــى مســتوى المحافظــة. وفــي وقــت اعــداد هــذا التقر
كانــت البيانــات الوطنيــة متوفــرة بشــكل منتظــم فقــط بأنــواع مختلفــة مــن اســتهالك الميــاه حســب الوحــدات الســكنية 

المختلفــة، وفــي كل وحــدة ســكنية فــإن عــدد األســر المعيشــية كمــا يلــي:

nn
ً
يا فئة الدفع 1: أقل من 10 لاير عماني لكل أسرة شهر

nn
ً
يا فئة الدفع 2: من 10 إلى 30 لاير عماني لكل أسرة شهر

nn
ً
يا فئة الدفع 3: من 31 إلى 60 لاير عماني لكل أسرة شهر

nn
ً
يا فئة الدفع 4: من 61 إلى 90 لاير عماني لكل أسرة شهر

nn
ً
يا فئة الدفع 5: أكثر من 90 لاير عماني لكل أسرة شهر

. وباعتبــار ســلطنة عمــان 
ً
يوميــا لــكل شــخص  المســتخدمة  الميــاه  يعتمــد علــى مفهــوم كميــة  المســتخدم  النهــج 

دولــة مرتفعــة الدخــل، ينبغــي أن تكــون األســر قــادرة علــى الحصــول علــى مســتوى معيشــة يتضمــن كميــة كافيــة 
رئيســي فــي  ُتشــكل عامــل  الصحــي،  النظيفــة والصــرف  الميــاه  إمــدادات  الســلطنة فــي  الميــاه. واســتثمارات  مــن 
المســاهمة فــي تحســين النتائــج الصحيــة للســلطنة وخفــض وفيــات األطفــال. وقــد زاد االســتهالك المنزلــي بشــكل 
كبيــر فــي الســنوات األخيــرة بســبب التغيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة، ولكــن حتــى عــام 2016م، لــم تكــن هنــاك أي 
يــادة  ين القادمــة بســبب ز حوافــز إلدارة الطلبــات. ومــن المتوقــع أن يــزداد الطلــب علــى الميــاه خــالل الســنوات العشــر

عــدد الســكان.

 يقــدر بيــن 200 إلــى 575 لتــر. واغلــب الــدول الناميــة 
ً
وفــي الــدول الصناعيــة، فــإن اســتهالك الميــاه لــكل شــخص يوميــا

 
ً
لديهــا متوســط اســتخدام للميــاه أقــل مــن 100 لتــر، بينمــا اســتخدام كميــة ميــاه قدرهــا 50 لتــر لــكل شــخص يوميــا
 
ً
يعتبــر عنــد عتبــة الفقــر المائــي. وفــي المقابــل، المعــدل المرتفــع الســتخدام الميــاه ليــس بالضــرورة أن يكــون مرغوبــا

بــه: وهــذا يعنــي االســتهالك غيــر ضــروري وهــدر للميــاه.  

وأغلــب ســكان ســلطنة عمــان يســتخدمون أكثــر مــن 100 لتــر يوميــا لــكل شــخص. وهــذه هــي األســر المعيشــية التــي 
يا لــكل أســرة يمثــل اســتهالك 22.7 متــر مكعــب  . دفــع 10 لاير عمانــي شــهر

ً
يا تدفــع أكثــر مــن 10 لاير عمانــي شــهر

. وبمتوســط حجــم اســرة 7.8 فــرد حســب تعــداد 2010، هــذا يعنــي أن حوالــي 97 
ً
يا مــن الميــاه لــكل أســرة شــهر

 لالســتهالك لــكل شــخص. واألســر التــي تســتخدم ميــاه أقــل مــن هــذا )فئــة الدفــع 1( بلغــت 
ً
لتــر مــن الميــاه يوميــا

نســبتها حوالــي %39 مــن إجمالــي األســر. وبنــاًء علــى ذلــك، تــم بنــاء مؤشــر ســلبي الســتهالك الميــاه: نســبة األســر 
 )كلمــا كانــت النســبة األقــل لمحافظــة معينــة، 

ً
يا المعيشــية باســتهالك ميــاه أقــل مــن 10 لاير عمانــي لــكل اســرة شــهر

كلمــا كانــت أفضــل، الن ذلــك يعنــي أن األســرة المعيشــية تســتطيع اســتخدام كميــات كافيــة مــن الميــاه(.

 
ً
 ثمينــا

ً
 بــاي معنــى أو وســيلة مــن وجهــة نظــر إدارة المــوارد المائيــة. وتعتبــر الميــاه مصــدرا

ُ
وهــذا المؤشــر ليــس مثاليــا

 )مــع 
ً
يا ، ومــن غيــر المستحســن بنــاء مؤشــر يبــدو أنــه يحفــز ويشــجع علــى اســتخدام الميــاه بشــكل أكبــر شــهر

ً
وقيمــا

مــا يصاحبــه مــن هــدر للميــاه(. وإذا كانــت لــدى ســلطنة عمــان سياســة تحــدد الكميــة المثاليــة للميــاه التــي يحتاجهــا 
 مــن بنــاء مؤشــرات أخــرى للميــاه إلظهــار االســتهالك المفــرط للميــاه. 

ً
، فيمكــن اســتخدام ذلــك بــدال

ً
كل شــخص يوميــا

نســبة األســر فــي فئــة الدفــع 3 و4 و5 يمكــن اســتخدامها كمؤشــرات ســلبية. ومثــل هــذه األســر يمكــن أن تكــون 
 للميــاه. ومــع ذلــك، دليــل التمتــع بمنــزل الئــق 

ً
يقــة معيشــية أكثــر تعطشــا جــزًء مــن التطــورات الجديــدة التــي تطــرح طر

ببســاطة يركــز علــى بيئــة منزليــة نظيفــة وصحيــة لألطفــال.

المالحق
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ً
 ومحميا

ً
دليل البقاء آمنا

 )SSP( جميعهــا مؤشــرات" ســالبة" : القيــم األعلــى هــي األقــل مرغوبــة لرفاهيــة 
ً
 ومحميــا

ً
مؤشــرات دليــل البقــاء آمنــا

ــا )SSP( قاعــدة بيانــات منظمــة الصحــة العالميــة لــكل  ــا ومحمي الطفــل. اســتخدم فــي حســاب دليــل مجــال البقــاء آمن
مؤشــرات هــذا المجــال، حيــث تشــتمل هــذه القاعــدة علــى بيانــات عــدد كبيــر مــن الــدول مــع تقديــرات تــم تطويرهــا 
 لنمــاذج وبائيــة ومعاييــر احصائيــة. ولــم يتــم وضــع حــد أعلــى أو أدنــي للقيــم، وفــي 

ً
بواســطة المنظمــة )WHO( وفقــا

يقــة )MAX-MIN( للمؤشــرات "الســالبة". بيانــات تعاطــي المخــدرات واســتخدام  احتســاب كل دليــل تــم اســتخدام طر
التبــغ كانــت متوفــرة فقــط علــى مســتوى الجنــس، وليســت لــكل الســكان. فــي حســابات الدليــل)SSP( تــم اســتخدام 
 مــن انتشــاره بيــن اإلنــاث.

ً
بيانــات الذكــور لــكل الــدول، حيــث كان انتشــار اســتخدام المخــدرات والتبــغ بيــن الذكــور أكثــر ارتفاعــا

ً
 ومزدهرا

ً
دليل البقاء على قيد الحياة ناجحا

الصعوبــة الرئيســية التــي نواجههــا هنــا هــو النقــص فــي بيانــات العديــد مــن الــدول فيمــا يخــص التغذيــة وتغطيــة الرعايــة 
أثنــاء الحمــل:

nn ســوء التغذيــة واألمــن الغذائــي. وحتــى لــو تــم اســتخدام سلســلة بيانــات مــن 6 ســنوات )باالســقاطات أو
التقديــرات(، فــإن عــدد الــدول التــي لديهــا بيانــات عــن التقــزم مــن 2010 إلــى 2016 يبلــغ فقــط 96 دولــة )بــدون 
بيانــات لســلطنة عمــان(. وإذا كانــت بيانــات التغذيــة متوفــرة، فقــد يكــون هنــاك نقــص فــي بيانــات بعــض المؤشــرات 
األخــرى. وبمــا أن البيانــات غيــر كافيــة لمؤشــرات التغذيــة، فقــد تــم اختيــار مؤشــر األمــن الغذائــي. ومؤشــر منظمــة 
 غيــر كافــي لتلبيــة 

ً
االغذيــة والزراعــة الخــاص بانتشــار نقــص التغذيــة هــو نســبة الســكان الذيــن يتناولــون طعامــا

احتياجاتهــم مــن الطاقــة الغذائيــة بصفــة مســتمرة. ومنظمــة األغذيــة والزراعــة تحســب هــذا المؤشــر باســتخدام 
المســاواة فــي  لــكل فــرد وفــي كل دولــة، ومســتوى عــدم  البشــري  الطعــام لالســتهالك  توفــر  متوســط 
يــة التــي يحتاجهــا الفــرد العــادي. ومــع ذلــك، هــذا المقيــاس  الوصــول إلــى الطعــام، والحــد االدنــى للســعرات الحرار
 حتــى لــو لــم يكــن توافــر الغــذاء 

ً
، انعــدام األمــن الغذائــي يكــون موجــودا

ً
توجــد فيــه محدوديــات وقيــود. أوال

، انعــدام األمــن 
ً
، وذلــك بســبب عــدم كفايــة وصــول أو حصــول األســر الفقيــرة علــى الغــذاء. ثانيــا

ً
يشــكل تحديــا

ية، ومتوســط توافــر الغــذاء لــكل فــرد، وحتــى ولــو كان قــد تــم تصحيحــه  الغذائــي هــي ظاهــرة فرديــة أو أســر
، األمــن 

ً
 النعــدام األمــن الغذائــي بيــن الســكان. وثالثــا

ً
 جيــدا

ً
لآلثــار المتحملــة لــذوي الدخــل المنخفــض، ال يعتبــر مؤشــرا

 علــى جــودة الرعايــة لألمهــات واألطفــال 
ً
الغذائــي تــم تحديــده ليــس فقــط علــى األمــن الغذائــي ولكــن ايضــا

وكذلــك علــى جــودة البيئــة الصحيــة لألســرة. وبنــاًء علــى ذلــك، مؤشــر ســوء التغذيــة ينبغــي اســتبداله بمؤشــرات 
ســوء تغذيــة الطفــل حينمــا تتوفــر بيانــات كافيــة عــن التغذيــة.

nn تغطيــة الرعايــة أثنــاء الحمــل تواجــه نفــس الصعوبــات والتحديــات مــن حيــث توافــر البيانــات، وبنــاًء علــى ذلــك تــم
حــذف الرعايــة أثنــاء الحمــل. والرعايــة أثنــاء الحمــل تهــدف إلــى اظهــار وظائــف وخدمــات صحــة األمهــات وفاعليتهــا 
 لهــذه الخدمــات، وإن لــم يكــن يظهــر 

ً
 يوفــر مقياســا

ً
ومســتوى التغطيــة لهــا. ومؤشــر التحصيــن )DPT3( أيضــا

جانــب رعايــة االمهــات.

المالحظات
الفنية أ
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حساب دليل رفاهية وتمكين الطفل

يــادة عــدد الــدول المدرجــة فــي العمليــات الحســابية إلــى اقصــى حــد، فقــد تــم ادراج بيانــات مــن الســنوات الســابقة  ولز
حيثمــا كانــت قابلــة لالســتخدام وحيثمــا كانــت الحاجــة لهــا. وقــد تــم ذلــك علــى أســاس ثابــت لجميــع الــدول بالنســبة 
 لمعــدالت اإللتحــاق اإلجمالــي، 

ً
لمؤشــر معيــن. علــى ســبيل المثــال، إذا تــم اســتخدام متوســط متعــدد الســنوات، مثــال

فأنــه يتــم اســتخدامه لجميــع الــدول. وبالنســبة للمؤشــرات التــي تتغيــر بســرعة كبيــرة، مثــل الوصــول إلــى اإلنترنــت، لــم 
تســتخدم ســوى أحــدث البيانــات لســنة واحــدة. والســنوات الموضحــة فــي الجــداول فــي ملحــق أ وب. وإن الحســابات 
الدوليــة لدليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل )CWEI( تــم اجرائهــا بقائمــة المؤشــرات المقلصــة )جــدول2.7 وملحــق ب، 
 )CWEI( ألســباب تــم توضيحهــا فــي الجــزء 2.8.1. بشــكل عــام، المجموعتيــن الخاصتيــن بحســاب الدليــل )جــدول 6 ب
تســتندان إلــى قائمــة الـــ 16 مؤشــر وقائمــة الـــ ـ24 مؤشــر علــى التوالــي، وتعطــي نتائــج متشــابهه لترتيــب ســلطنة 

عمــان.

تحديات قواعد البيانات

بعــض البيانــات الدوليــة المســتخدمة كانــت قديمــة، مثــل معــدالت والدة المراهقــات )دول قليلــة بياناتهــا ترجــع إلــى مــا 
قبــل عــام 2008م( وتعاطــي المخــدرات )بيانــات 2004م(. ومــع ذلــك، فــإن الغــرض مــن اســتخدام بيانــات ألكبــر عــدد 
ممكــن مــن الــدول هــو إلنتــاج القيــم العليــا والدنيــا لــكل مؤشــر علــى اســاس قــوي ومتيــن. وبيانــات ســلطنة عمــان فــي 
قواعــد البيانــات الدوليــة حديثــة بشــكل كافــي )بيانــات 2013م( لــوالدة المراهقــات. وفــي المقابــل، بيانــات تعاطــي 
المخــدرات المســتخدمة لجميــع الــدول كانــت منــذ عــام 2004م، واســتخدمت فقــط لحســاب دليــل عــدم تعاطــي 
المخــدرات. وفــي كل الحــاالت، دليــل تعاطــي المخــدرات، تــم حذفــه مــن حســابات الدليــل النهائــي لرفاهيــة وتمكيــن 
 )جــدول ب 6(. والفــرق فــي قيــم 

ً
الطفــل، حيــث لــم تســتخدم ســوى المؤشــرات التــي يوجــد لهــا بيانــات حديثــة نســبيا

 )SSP( لســلطنة عمــان يمكــن االطــالع عليــه فــي جــدول 2.8. ويمكــن الحصــول علــى تقديــرات 
ً
 ومحميــا

ً
دليــل البقــاء آمنــا

يــد مــن البيانــات،  أو اســقاطات لــكل دولــة باالســتناد علــى تحليــل االنحــدار لالتجاهــات، وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى مز
يــر. ولكنهــا ال تدخــل فــي نطــاق هــذا التقر

المالحق
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اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية

جدول ب1.1 دليل تحقيق الرفاهية المادية 
والمؤشرات المكونة ب

دليل الدخل القومي 
دليل نفقات دليل الحماية الصحيةاإلجمالي

دليل تحقيق الرفاهية دليل التوظيفواستهالك االسرة
المادية

201520142014201415 / 2014
1.691.192.2352.7714.47السودان

5.2252.567.8810.1018.94مقدونيا، جمهورية يوغسالفيا السابقة

3.8730.296.5845.2821.50أرمينيا

4.7264.128.8810.1021.96البوسنة والهرسك

2.746.283.6176.5522.29نيجيريا

3.2927.444.9357.9823.41مصر

4.3135.027.8948.5323.94ألبانيا

5.6052.679.7728.6624.17صربيا

2.9723.814.1567.7524.67المغرب

0.9912.491.2186.9725.41بنجالديش

1.1413.361.9686.9725.86الكاميرون

7.4644.4012.9138.7625.88الجبل األسود

0.872.941.4799.6726.24كمبوديا

1.4218.511.9689.2527.79الهند

0.4020.440.8990.2327.99سيريليون

0.1428.720.2884.3628.37النيجر

1.2626.631.8284.0428.44باكستان

3.5130.064.0077.8528.85الفلبين

0.5740.241.1374.5929.13مالي

0.3488.520.5427.3629.19موزمبيق

0.3039.901.2578.5029.99توجو

0.7951.751.5168.4030.61السنغال

7.4442.6110.9363.1931.05بلغاريا

2.5239.946.2275.9031.14أوكرانيا

1.2333.861.8887.9531.23كوت ديفوار

0.1649.790.3374.9231.30جمهورية الكونغو الديموقراطية

9.5772.137.8236.8131.58الغابون

0.9748.951.8874.5931.60جمهورية قيرغيزستان

3.4039.084.6080.7831.96أندونيسيا

6.1992.4710.8319.2232.18جنوب افريقيا
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دليل الدخل القومي 
دليل نفقات دليل الحماية الصحيةاإلجمالي

دليل تحقيق الرفاهية دليل التوظيفواستهالك االسرة
المادية

201520142014201415 / 2014
21.4154.9537.1715.3132.21اليونان

0.6649.281.2678.1832.34تشاد

0.5038.040.9592.1832.92النيبال

4.2335.705.7086.3232.99باراغواي

3.5632.005.8291.5333.23غواتيماال

0.1746.360.4689.2534.06مدغشقر

6.1537.027.3885.9934.13االكوادور

5.0864.279.3657.9834.17جامايكا

0.4446.890.8188.6034.18اوغندا

0.2241.110.4195.1134.21غينيا

2.1543.583.9688.2734.49هندوراس

0.6353.531.3783.3934.73زمبابوي

3.8246.004.9385.3435.02منغوليا

1.8051.413.1983.7135.03نيكاراغوا

9.9939.6714.8375.9035.10موريشيوس

1.1566.531.7571.0135.11كينيا

3.7845.395.4285.9935.15سيريالنكا

0.4349.360.2390.8835.22بوركينا فاسو

6.2773.1010.1352.1235.40جمهورية الدومنيكان

4.9366.013.8270.0336.20الجزائر

4.4570.637.3863.5236.49بليز

2.0950.293.9589.9036.56مولدوفا

5.2991.589.2040.3936.62ناميبيا

0.6449.350.9697.7237.17بنين

4.7273.466.7664.8237.44األردن

1.8452.442.1493.4937.48فيتنام

0.1360.420.8588.6037.50ليبيريا

6.6894.198.0441.6937.65بوتسوانا

0.0073.250.0078.5037.94بوروندي

11.9140.4315.3984.3638.02االتحاد الروسي
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دليل الدخل القومي 
دليل نفقات دليل الحماية الصحيةاإلجمالي

دليل تحقيق الرفاهية دليل التوظيفواستهالك االسرة
المادية

201520142014201415 / 2014
10.1042.8715.1685.0238.29المكسيك

12.1041.3712.3887.6238.37كازاخستان

8.2052.9014.0280.1338.81لبنان

3.9362.918.1080.7838.93السلفادور

6.6358.709.6681.7639.18بيالروسيا - روسيا البيضاء

8.0858.754.8385.6739.33الصين

27.4436.6343.4550.1639.42قبرص

30.2169.3239.0020.5239.76اسبانيا

15.6554.5920.5568.4039.80التفيا

2.4477.901.6379.8040.44جمهورية الكونغو الديمقراطية

15.7559.7122.6864.1740.58ليتوانيا

1.3065.562.3193.1640.58غانا

0.6970.360.8890.8840.70تنزانيا

15.5461.5624.1261.8940.78بربادوس

13.0460.4216.0974.2740.96األرجنتين

8.0574.416.2075.2440.98غينيا اإلستوائية

0.4763.860.8499.0241.05رواندا

0.1086.990.6176.5541.06ماالوي

2.2667.552.7891.8641.11بوتان

13.2986.2418.6746.5841.19كرواتيا

6.3563.218.3787.3041.31البيرو

10.6368.1713.5473.9441.57كوستا ريكا

7.3480.7510.4968.0841.66كولومبيا

3.0170.503.0892.1842.19بوليفيا

18.2271.2522.8457.6542.49جمهورية سلوفاكيا

22.5062.4135.3150.8142.76جزر البهاما

13.6165.8916.4075.5742.87هنغاريا

11.0254.3712.8194.4643.17ماليزيا

10.2567.3717.3678.8343.45البرازيل

14.0170.0319.6671.0143.68بولندا

21.6765.5633.1554.7243.77البرتغال

14.7559.3721.4180.1343.92تشيلي

10.3677.5818.3171.0144.31تركيا

9.8876.1013.4378.1844.40رومانيا

12.6071.6112.3686.9745.89بنما

19.6050.8226.1787.9546.14ترينداد وتوباغو

جدول ب1.1 دليل تحقيق الرفاهية المادية 
والمؤشرات المكونة ب
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دليل الدخل القومي 
دليل نفقات دليل الحماية الصحيةاإلجمالي

دليل تحقيق الرفاهية دليل التوظيفواستهالك االسرة
المادية

201520142014201415 / 2014
9.6685.988.6282.7446.75سورينام

19.4773.6521.4275.9047.61استونيا

16.5280.4622.9278.1849.52األورغواي

يا الديمقراطية الشعبية 29.0553.3328.3389.5850.07جمهورية كور

5.7390.566.6098.0550.23تايلند

21.4770.1921.4788.2750.35البحرين

17.8193.4113.3977.5250.53سلطنة عمان

19.0182.1123.2780.7851.29جمهورية التشيك

24.8982.1316.2482.7451.50السعودية

23.8985.1029.3170.0352.08سلوفينيا

34.7773.0448.2360.2654.07ايطاليا

55.4028.5541.9891.2154.28سنغافورة

43.4784.2125.4491.2161.08الكويت

49.6277.7054.5063.1961.25ايرلندا

47.1477.5154.8773.2963.20بلجيكا

45.8677.5141.3289.2563.49االمارات العربية المتحدة

43.1092.6754.4368.7364.73فرنسا

49.2776.9459.9672.9664.78فنلندا

42.5686.4550.6782.7465.60نيوزيلندا

52.8877.9554.0884.6967.40أيسلندا

38.9382.6663.5988.9368.53اليابان

50.0979.7060.0484.6968.63النمسا

48.6683.6059.0584.6969.00ألمانيا

46.0588.1861.4880.4669.04المملكة المتحدة

52.0394.1551.9978.5069.17هولندا

61.5182.4660.0774.9269.74السويد

50.4983.0768.0078.5070.01كندا

62.3583.3965.9079.4872.78الدنمارك

63.9376.1772.0481.4373.39استراليا

58.4786.4583.4180.7877.28الواليات المتحدة

91.0391.9830.41100.0078.36قطر

82.0287.0382.2581.1183.10لوكسمبورج

89.7065.61100.0086.3285.41سويسرا

100.0083.0693.2489.9091.55النرويج

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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جدول ب 1.2 دليل تحقيق الرفاهية المادية:
قيم المؤشرات المكونة للدليل

ية، واألسماء مثلما تم استخدامها في مصادر قواعد البيانات. جميع البيانات  أسماء الدول بالترتيب االبجدي حسب االحرف االنجليز
تم تحميلها في أكتوبر 2016

نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي، 
)US $ طريقة األطلس )العملة

االنفاق الشخصي )نفقات االسرة الشخصية( على الرعاية 
الصحية )% من إجمالي اإلنفاق على الصحة(

نصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسرة 
)دوالر أمريكي ثابت لعام 2010(

معدل الباحثين عن عمل 
)% من اجمالي القوى العاملة(

المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: منظمة الصحة العالمية 2014المصدر: البنك الدولي 2015

9.10أفغانستان 3,418ألبانيا 63.88أفغانستان 630أفغانستان

16.10ألبانيا 1,734الجزائر 49.93ألبانيا 4,290ألبانيا

9.50الجزائر 9,674أنتيغوا وبربودا 26.50الجزائر 4,870الجزائر

6.80أنغوال 6,811األرجنتين 15.94أندورا 4,180أنغوال

8.20األرجنتين 2,875أرمينيا 23.96أنغوال 13,390أنتيغوا وبربودا

17.10أرمينيا 29,960استراليا 23.69أنتيغوا وبربودا 12,460األرجنتين

6.00استراليا 24,994النمسا 30.73األرجنتين 3,880أرمينيا

5.00النمسا 14,760جزر البهاما 53.51أرمينيا 60,070استراليا

5.20أذربيجان 9,036البحرين 18.82استراليا 47,120النمسا

15.40جزر البهاما 651بنجالديش 16.15النمسا 6,560أذربيجان

3.90البحرين 10,130بربادوس 72.08أذربيجان 21,310جزر البهاما

4.30بنجالديش 4,147بيالروسيا - روسيا البيضاء 29.23الباهاما 20,350البحرين

12.00بربادوس 22,858بلجيكا 23.34البحرين 1,190بنجالديش

5.90بيالروسيا - روسيا البيضاء 3,203بليز 66.98بنجالديش 14,800بربادوس

8.50بلجيكا 548بنين 29.87بربادوس 6,460بيالروسيا - روسيا البيضاء

12بليز 1,301بوتان 32.03بيالروسيا - روسيا البيضاء 44,360بلجيكا

1.00بنين 1,424بوليفيا 17.81بلجيكا 4,420بليز

2.80بوتان 3,828البوسنة والهرسك 23.01بليز 860بنين

2.70بوليفيا 3,478بوتسوانا 39.10بنين 2,370بوتان

27.90البوسنة والهرسك 7,337البرازيل 25.33بوتان 3,080بوليفيا

18.20بوتسوانا 4,676بلغاريا 23.11بوليفيا المتعددة القوميات 4,680البوسنة والهرسك

6.80البرازيل 246بوركينا فاسو 27.93البوسنة والهرسك 6,510بوتسوانا

3.80بروناي دار السالم 151بوروندي 5.19بوتسوانا 9,850البرازيل

11.60بلغاريا 761كمبوديا 25.47البرازيل 7,220بلغاريا

3.10بوركينا فاسو 964الكاميرون 6.01بروناي دار السالم 660بوركينا فاسو

6.90بوروندي 28,288كندا 44.19بلغاريا 260بوروندي

9.20جمهورية الرأس األخضر- كابو فريدي 672تشاد 39.09بوركينا فاسو 3,290جمهورية الرأس األخضر- كابو فريدي

0.40كمبوديا 9,013تشيلي 21.02بوروندي 1,070كمبوديا

4.30الكاميرون 2,152الصين 22.24جمهورية الرأس األخضر- كابو فريدي 1,330الكاميرون

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية

ب
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نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي، 
)US $ طريقة األطلس )العملة

االنفاق الشخصي )نفقات االسرة الشخصية( على الرعاية 
الصحية )% من إجمالي اإلنفاق على الصحة(

نصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسرة 
)دوالر أمريكي ثابت لعام 2010(

معدل الباحثين عن عمل 
)% من اجمالي القوى العاملة(

المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: منظمة الصحة العالمية 2014المصدر: البنك الدولي 2015

9.10أفغانستان 3,418ألبانيا 63.88أفغانستان 630أفغانستان

16.10ألبانيا 1,734الجزائر 49.93ألبانيا 4,290ألبانيا

9.50الجزائر 9,674أنتيغوا وبربودا 26.50الجزائر 4,870الجزائر

6.80أنغوال 6,811األرجنتين 15.94أندورا 4,180أنغوال

8.20األرجنتين 2,875أرمينيا 23.96أنغوال 13,390أنتيغوا وبربودا

17.10أرمينيا 29,960استراليا 23.69أنتيغوا وبربودا 12,460األرجنتين

6.00استراليا 24,994النمسا 30.73األرجنتين 3,880أرمينيا

5.00النمسا 14,760جزر البهاما 53.51أرمينيا 60,070استراليا

5.20أذربيجان 9,036البحرين 18.82استراليا 47,120النمسا

15.40جزر البهاما 651بنجالديش 16.15النمسا 6,560أذربيجان

3.90البحرين 10,130بربادوس 72.08أذربيجان 21,310جزر البهاما

4.30بنجالديش 4,147بيالروسيا - روسيا البيضاء 29.23الباهاما 20,350البحرين

12.00بربادوس 22,858بلجيكا 23.34البحرين 1,190بنجالديش

5.90بيالروسيا - روسيا البيضاء 3,203بليز 66.98بنجالديش 14,800بربادوس

8.50بلجيكا 548بنين 29.87بربادوس 6,460بيالروسيا - روسيا البيضاء

12بليز 1,301بوتان 32.03بيالروسيا - روسيا البيضاء 44,360بلجيكا

1.00بنين 1,424بوليفيا 17.81بلجيكا 4,420بليز

2.80بوتان 3,828البوسنة والهرسك 23.01بليز 860بنين

2.70بوليفيا 3,478بوتسوانا 39.10بنين 2,370بوتان

27.90البوسنة والهرسك 7,337البرازيل 25.33بوتان 3,080بوليفيا

18.20بوتسوانا 4,676بلغاريا 23.11بوليفيا المتعددة القوميات 4,680البوسنة والهرسك

6.80البرازيل 246بوركينا فاسو 27.93البوسنة والهرسك 6,510بوتسوانا

3.80بروناي دار السالم 151بوروندي 5.19بوتسوانا 9,850البرازيل

11.60بلغاريا 761كمبوديا 25.47البرازيل 7,220بلغاريا

3.10بوركينا فاسو 964الكاميرون 6.01بروناي دار السالم 660بوركينا فاسو

6.90بوروندي 28,288كندا 44.19بلغاريا 260بوروندي

9.20جمهورية الرأس األخضر- كابو فريدي 672تشاد 39.09بوركينا فاسو 3,290جمهورية الرأس األخضر- كابو فريدي

0.40كمبوديا 9,013تشيلي 21.02بوروندي 1,070كمبوديا

4.30الكاميرون 2,152الصين 22.24جمهورية الرأس األخضر- كابو فريدي 1,330الكاميرون
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نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي، 
)US $ طريقة األطلس )العملة

االنفاق الشخصي )نفقات االسرة الشخصية( على الرعاية 
الصحية )% من إجمالي اإلنفاق على الصحة(

نصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسرة 
)دوالر أمريكي ثابت لعام 2010(

معدل الباحثين عن عمل 
)% من اجمالي القوى العاملة(

المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: منظمة الصحة العالمية 2014المصدر: البنك الدولي 2015

6.90كندا 4,491كولومبيا 74.19كمبوديا 47,500كندا

7.40جمهورية افريقيا الوسطى 795جزر القمر 66.31الكاميرون 320جمهورية افريقيا الوسطى

7.00تشاد 287جمهورية الكونغو الديموقراطية 13.60كندا 880تشاد

6.40تشيلي 828جمهورية الكونغو الديمقراطية 46.22جمهورية افريقيا الوسطى 14,060تشيلي

4.70الصين 5,754كوستا ريكا 39.15تشاد 7,820الصين

10.10كولومبيا 931كوت ديفوار 31.52تشيلي 7,130كولومبيا

6.50جزر القمر 7,877كرواتيا 31.99الصين 410جمهورية الكونغو الديموقراطية

8.00جمهورية الكونغو الديموقراطية 18,129قبرص 15.36كولومبيا 2,540جمهورية الكونغو الديمقراطية

6.50جمهورية الكونغو الديمقراطية 9,781جمهورية التشيك 45.06جزر القمر 10,210كوستا ريكا

8.30كوستا ريكا 27,421الدنمارك 17.51الكونغو 1,410كوت ديفوار

4.00كوت ديفوار 4,343جمهورية الدومنيكان 9.88جزر كوك 12,690كرواتيا

16.70كرواتيا 3,204اإلكوادور 24.87كوستا ريكا 25,930قبرص

3.30كوبا 2,190مصر 50.81كوت ديفوار 18,050جمهورية التشيك

15.60قبرص 3,502السلفادور 11.21كرواتيا 58,590الدنمارك

6.20جمهورية التشيك 2,716غينيا اإلستوائية 4.39كوبا 6,760دومينيكا

6.60الدنمارك 9,016استونيا 48.71قبرص 6,130جمهورية الدومنيكان

15.00جمهورية الدومنيكان 24,961فنلندا 14.33جمهورية التشيك 6,010اإلكوادور

4.60اإلكوادور 22,674فرنسا 38.77جمهورية الكونغو الديموقراطية 3,340مصر

13.20مصر 3,389الغابون 13.36الدنمارك 3,940السلفادور

6.20السلفادور 469غامبيا 35.84جيبوتي 7,790غينيا اإلستوائية

7.90غينيا اإلستوائية 24,586ألمانيا 28.34دومينيكا 18,480استونيا

7.20أرتيريا 1,109غانا 21.14جمهورية الدومنيكان 590أثيوبيا

7.70استونيا 15,531اليونان 48.43اإلكوادور 4,800فيجي

5.20أثيوبيا 2,559غواتيماال 55.66مصر 46,360فنلندا

7.90فيجي 321غينيا 28.85السلفادور 40,580فرنسا

8.60فنلندا 1,789هندوراس 20.15غينيا اإلستوائية 9,210الغابون

9.90فرنسا 23,632هونغ كونغ، الصين 54.24أرتيريا 4,160جورجيا

19.70الغابون 6,939هنغاريا 20.72استونيا 45,790ألمانيا

7.00جمهورية غامبيا 22,530أيسلندا 32.26أثيوبيا 1,480غانا

13.40جورجيا 964الهند 23.00فيجي 20,290اليونان

5.00ألمانيا 2,054أندونيسيا 18.23فنلندا 8,430غرينادا

2.40غانا 2,711ايران 6.34فرنسا 3,590غواتيماال

26.30اليونان 22,704ايرلندا 21.87الغابون 470غينيا

جدول ب 1.2 دليل تحقيق الرفاهية المادية:ب
قيم المؤشرات المكونة للدليل



105دليل رفاهية وتمكين الطفل

نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي، 
)US $ طريقة األطلس )العملة

االنفاق الشخصي )نفقات االسرة الشخصية( على الرعاية 
الصحية )% من إجمالي اإلنفاق على الصحة(

نصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسرة 
)دوالر أمريكي ثابت لعام 2010(

معدل الباحثين عن عمل 
)% من اجمالي القوى العاملة(

المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: منظمة الصحة العالمية 2014المصدر: البنك الدولي 2015

6.90كندا 4,491كولومبيا 74.19كمبوديا 47,500كندا

7.40جمهورية افريقيا الوسطى 795جزر القمر 66.31الكاميرون 320جمهورية افريقيا الوسطى

7.00تشاد 287جمهورية الكونغو الديموقراطية 13.60كندا 880تشاد

6.40تشيلي 828جمهورية الكونغو الديمقراطية 46.22جمهورية افريقيا الوسطى 14,060تشيلي

4.70الصين 5,754كوستا ريكا 39.15تشاد 7,820الصين

10.10كولومبيا 931كوت ديفوار 31.52تشيلي 7,130كولومبيا

6.50جزر القمر 7,877كرواتيا 31.99الصين 410جمهورية الكونغو الديموقراطية

8.00جمهورية الكونغو الديموقراطية 18,129قبرص 15.36كولومبيا 2,540جمهورية الكونغو الديمقراطية

6.50جمهورية الكونغو الديمقراطية 9,781جمهورية التشيك 45.06جزر القمر 10,210كوستا ريكا

8.30كوستا ريكا 27,421الدنمارك 17.51الكونغو 1,410كوت ديفوار

4.00كوت ديفوار 4,343جمهورية الدومنيكان 9.88جزر كوك 12,690كرواتيا

16.70كرواتيا 3,204اإلكوادور 24.87كوستا ريكا 25,930قبرص

3.30كوبا 2,190مصر 50.81كوت ديفوار 18,050جمهورية التشيك

15.60قبرص 3,502السلفادور 11.21كرواتيا 58,590الدنمارك

6.20جمهورية التشيك 2,716غينيا اإلستوائية 4.39كوبا 6,760دومينيكا

6.60الدنمارك 9,016استونيا 48.71قبرص 6,130جمهورية الدومنيكان

15.00جمهورية الدومنيكان 24,961فنلندا 14.33جمهورية التشيك 6,010اإلكوادور

4.60اإلكوادور 22,674فرنسا 38.77جمهورية الكونغو الديموقراطية 3,340مصر

13.20مصر 3,389الغابون 13.36الدنمارك 3,940السلفادور

6.20السلفادور 469غامبيا 35.84جيبوتي 7,790غينيا اإلستوائية

7.90غينيا اإلستوائية 24,586ألمانيا 28.34دومينيكا 18,480استونيا

7.20أرتيريا 1,109غانا 21.14جمهورية الدومنيكان 590أثيوبيا

7.70استونيا 15,531اليونان 48.43اإلكوادور 4,800فيجي

5.20أثيوبيا 2,559غواتيماال 55.66مصر 46,360فنلندا

7.90فيجي 321غينيا 28.85السلفادور 40,580فرنسا

8.60فنلندا 1,789هندوراس 20.15غينيا اإلستوائية 9,210الغابون

9.90فرنسا 23,632هونغ كونغ، الصين 54.24أرتيريا 4,160جورجيا

19.70الغابون 6,939هنغاريا 20.72استونيا 45,790ألمانيا

7.00جمهورية غامبيا 22,530أيسلندا 32.26أثيوبيا 1,480غانا

13.40جورجيا 964الهند 23.00فيجي 20,290اليونان

5.00ألمانيا 2,054أندونيسيا 18.23فنلندا 8,430غرينادا

2.40غانا 2,711ايران 6.34فرنسا 3,590غواتيماال

26.30اليونان 22,704ايرلندا 21.87الغابون 470غينيا

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي، 
)US $ طريقة األطلس )العملة

االنفاق الشخصي )نفقات االسرة الشخصية( على الرعاية 
الصحية )% من إجمالي اإلنفاق على الصحة(

نصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسرة 
)دوالر أمريكي ثابت لعام 2010(

معدل الباحثين عن عمل 
)% من اجمالي القوى العاملة(

المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: منظمة الصحة العالمية 2014المصدر: البنك الدولي 2015

2.90غواتيماال  17.05غامبيا 590غينيا بيساو

1.80غينيا 20,107ايطاليا 58.58جورجيا 4,090غيانا

6.90غينيا بيساو 4,025جامايكا 13.20ألمانيا 820هاييتي

11.10غيانا 26,465اليابان 26.84غانا 2,270هندوراس

6.80هاييتي 2,948األردن 34.86اليونان 12,990هنغاريا

3.90هندوراس 5,274كازاخستان 50.93غرينادا 49,730أيسلندا

3.20هونغ كونغ، الصين 876كينيا 52.22غواتيماال 1,590الهند

يا الديمقراطية الشعبية 45.33غينيا 3,440أندونيسيا 7.80هنغاريا 11,875جمهورية كور

5.00أيسلندا 3,173كوسوفو 49.49غينيا بيساو 5,550العراق

3.60الهند 10,680الكويت 37.44غيانا 46,680ايرلندا

6.20أندونيسيا 928جمهورية قيرغيزستان 34.82هاييتي 32,790ايطاليا

12.80ايران 8,656التفيا 43.46هندوراس 5,010جامايكا

16.40العراق 5,954لبنان 26.59هنغاريا 36,680اليابان

11.60ايرلندا 504ليبيريا 17.48أيسلندا 4,680األردن

12.50ايطاليا 9,535ليتوانيا 62.42الهند 11,580كازاخستان

13.20جامايكا 34,188لوكسمبورج 46.87أندونيسيا 1,340كينيا

3.70اليابان 15,644ماكاو، الصين 47.80ايران 3,230كيريباس

يا الديمقراطية الشعبية 11.10األردن 3,411مقدونيا، جمهورية يوغسالفيا السابقة 39.73العراق 27,440جمهورية كور

4.10كازاخستان 342مدغشقر 17.66ايرلندا 3,950كوسوفو

9.20كينيا 403ماالوي 21.19ايطاليا 40,930الكويت

يا الديمقراطية الشعبية 5,451ماليزيا 27.81جامايكا 1,170جمهورية قيرغيزستان 4.10جمهورية كور

يا الديمقراطية الشعبية 620مالي 13.91اليابان 1,730جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 3.50جمهورية كور

3.00الكويت 6,289موريشيوس 20.87األردن 14,900التفيا

8.10جمهورية قيرغيزستان 6,426المكسيك 45.14كازاخستان 7,930لبنان

1.40جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 1,786مولدوفا 26.11كينيا 380ليبيريا

10.00التفيا 2,191منغوليا 12.74الكويت 6,030ليبيا

6.40لبنان 5,495الجبل األسود 39.40قرغيزستان 15,000ليتوانيا

26.20ليسوتو 1,868المغرب 38.98جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 77,000لوكسمبورج

3.80ليبيريا 373موزمبيق 35.13التفيا 5,140مقدونيا، جمهورية يوغسالفيا السابقة

19.20ليبيا 3,960ناميبيا 36.42لبنان 420مدغشقر

11.30ليتوانيا 545النيبال 16.48ليسوتو 350ماالوي

6.10لوكسمبورج 21,664هولندا 30.73ليبيريا 10,570ماليزيا

1.50ماكاو، الصين 21,119نيوزيلندا 26.46ليبيا 6,670المالديف

جدول ب 1.2 دليل تحقيق الرفاهية المادية:
قيم المؤشرات المكونة للدليل ب
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نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي، 
)US $ طريقة األطلس )العملة

االنفاق الشخصي )نفقات االسرة الشخصية( على الرعاية 
الصحية )% من إجمالي اإلنفاق على الصحة(

نصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسرة 
)دوالر أمريكي ثابت لعام 2010(

معدل الباحثين عن عمل 
)% من اجمالي القوى العاملة(

المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: منظمة الصحة العالمية 2014المصدر: البنك الدولي 2015

2.90غواتيماال  17.05غامبيا 590غينيا بيساو

1.80غينيا 20,107ايطاليا 58.58جورجيا 4,090غيانا

6.90غينيا بيساو 4,025جامايكا 13.20ألمانيا 820هاييتي

11.10غيانا 26,465اليابان 26.84غانا 2,270هندوراس

6.80هاييتي 2,948األردن 34.86اليونان 12,990هنغاريا

3.90هندوراس 5,274كازاخستان 50.93غرينادا 49,730أيسلندا

3.20هونغ كونغ، الصين 876كينيا 52.22غواتيماال 1,590الهند

يا الديمقراطية الشعبية 45.33غينيا 3,440أندونيسيا 7.80هنغاريا 11,875جمهورية كور

5.00أيسلندا 3,173كوسوفو 49.49غينيا بيساو 5,550العراق

3.60الهند 10,680الكويت 37.44غيانا 46,680ايرلندا

6.20أندونيسيا 928جمهورية قيرغيزستان 34.82هاييتي 32,790ايطاليا

12.80ايران 8,656التفيا 43.46هندوراس 5,010جامايكا

16.40العراق 5,954لبنان 26.59هنغاريا 36,680اليابان

11.60ايرلندا 504ليبيريا 17.48أيسلندا 4,680األردن

12.50ايطاليا 9,535ليتوانيا 62.42الهند 11,580كازاخستان

13.20جامايكا 34,188لوكسمبورج 46.87أندونيسيا 1,340كينيا

3.70اليابان 15,644ماكاو، الصين 47.80ايران 3,230كيريباس

يا الديمقراطية الشعبية 11.10األردن 3,411مقدونيا، جمهورية يوغسالفيا السابقة 39.73العراق 27,440جمهورية كور

4.10كازاخستان 342مدغشقر 17.66ايرلندا 3,950كوسوفو

9.20كينيا 403ماالوي 21.19ايطاليا 40,930الكويت

يا الديمقراطية الشعبية 5,451ماليزيا 27.81جامايكا 1,170جمهورية قيرغيزستان 4.10جمهورية كور

يا الديمقراطية الشعبية 620مالي 13.91اليابان 1,730جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 3.50جمهورية كور

3.00الكويت 6,289موريشيوس 20.87األردن 14,900التفيا

8.10جمهورية قيرغيزستان 6,426المكسيك 45.14كازاخستان 7,930لبنان

1.40جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 1,786مولدوفا 26.11كينيا 380ليبيريا

10.00التفيا 2,191منغوليا 12.74الكويت 6,030ليبيا

6.40لبنان 5,495الجبل األسود 39.40قرغيزستان 15,000ليتوانيا

26.20ليسوتو 1,868المغرب 38.98جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 77,000لوكسمبورج

3.80ليبيريا 373موزمبيق 35.13التفيا 5,140مقدونيا، جمهورية يوغسالفيا السابقة

19.20ليبيا 3,960ناميبيا 36.42لبنان 420مدغشقر

11.30ليتوانيا 545النيبال 16.48ليسوتو 350ماالوي

6.10لوكسمبورج 21,664هولندا 30.73ليبيريا 10,570ماليزيا

1.50ماكاو، الصين 21,119نيوزيلندا 26.46ليبيا 6,670المالديف

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي، 
)US $ طريقة األطلس )العملة

االنفاق الشخصي )نفقات االسرة الشخصية( على الرعاية 
الصحية )% من إجمالي اإلنفاق على الصحة(

نصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسرة 
)دوالر أمريكي ثابت لعام 2010(

معدل الباحثين عن عمل 
)% من اجمالي القوى العاملة(

المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: منظمة الصحة العالمية 2014المصدر: البنك الدولي 2015

27.90مقدونيا، جمهورية يوغسالفيا السابقة 1,471نيكاراغوا 31.27ليتوانيا 790مالي

3.60مدغشقر 266النيجر 10.60لوكسمبورج 9,610موريشيوس

7.50ماالوي 1,647نيجيريا 41.36مدغشقر 9,710المكسيك

2.00ماليزيا 38,734النرويج 10.64ماالوي 2,220مولدوفا

11.60المالديف ب 5,694سلطنة عمان 35.30ماليزيا 3,830منغوليا

8.10مالي 903باكستان 18.26المالديف 7,240الجبل األسود

5.90مالطا 5,266بنما 45.99مالي 3,040المغرب

31.00موريتانيا 2,511باراغواي 28.86مالطا 580موزمبيق

7.70موريشيوس 3,615البيرو 11.79جزر مارشال 5,210ناميبيا

4.90المكسيك 1,806الفلبين 43.85موريتانيا 730النيبال

3.40مولدوفا 8,287بولندا 46.42موريشيوس 48,940هولندا

4.80منغوليا 13,867البرتغال 44.00المكسيك 40,080نيوزيلندا

19.10الجبل األسود 12,734قطر 9.06واليات ميكرونيزيا المتحدة 1,940نيكاراغوا

10.20المغرب 5,709رومانيا 7.00موناكو 390النيجر

22.60موزمبيق 6,518االتحاد الروسي 41.63منغوليا 2,820نيجيريا

3.30ميانمار 498رواندا 42.84الجبل األسود 93,820النرويج

18.60ناميبيا 6,870السعودية 58.41المغرب 16,920سلطنة عمان

2.70النيبال 777السنغال 9.48موزمبيق 1,440باكستان

6.90هولندا 4,192صربيا 50.69ميانمار 12,180باالو

5.60نيوزيلندا 519سيراليون 7.17ناميبيا 12,050بنما

5.30نيكاراغوا 17,523سنغافورة 1.80ناورو 4,220باراغواي

5.10النيجر 9,605جمهورية سلوفاكيا 47.65النيبال 6,200البيرو

7.50نيجيريا 12,280سلوفينيا 5.22هولندا 3,540الفلبين

3.40النرويج 4,634جنوب افريقيا 11.04نيوزيلندا 13,370بولندا

7.20سلطنة عمان ج 530جنوب السودان 37.54نيكاراغوا 20,530البرتغال

5.20باكستان 16,289اسبانيا 54.70النيجر 85,430قطر

4.30بنما 2,392سيريالنكا 71.67نيجيريا 9,500رومانيا

2.50بابوا غينيا الجديدة 1,073السودان 1.64نيوي 11,400االتحاد الروسي

4.50باراغواي 3,719سورينام 13.61النرويج 700رواندا

4.20البيرو 25,006السويد 5.78 آسلطنة عمان 3,930ساموا

7.10الفلبين 41,531سويسرا 56.28باكستان 23,550السعودية

 آ البيانات الوطنية )٪1.04( وهي بهذا تكون أقل بكثير من التقديرات الدولية )5.78٪(

جدول ب 1.2 دليل تحقيق الرفاهية المادية:
قيم المؤشرات المكونة للدليل ب
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نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي، 
)US $ طريقة األطلس )العملة

االنفاق الشخصي )نفقات االسرة الشخصية( على الرعاية 
الصحية )% من إجمالي اإلنفاق على الصحة(

نصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسرة 
)دوالر أمريكي ثابت لعام 2010(

معدل الباحثين عن عمل 
)% من اجمالي القوى العاملة(

المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: منظمة الصحة العالمية 2014المصدر: البنك الدولي 2015

27.90مقدونيا، جمهورية يوغسالفيا السابقة 1,471نيكاراغوا 31.27ليتوانيا 790مالي

3.60مدغشقر 266النيجر 10.60لوكسمبورج 9,610موريشيوس

7.50ماالوي 1,647نيجيريا 41.36مدغشقر 9,710المكسيك

2.00ماليزيا 38,734النرويج 10.64ماالوي 2,220مولدوفا

11.60المالديف ب 5,694سلطنة عمان 35.30ماليزيا 3,830منغوليا

8.10مالي 903باكستان 18.26المالديف 7,240الجبل األسود

5.90مالطا 5,266بنما 45.99مالي 3,040المغرب

31.00موريتانيا 2,511باراغواي 28.86مالطا 580موزمبيق

7.70موريشيوس 3,615البيرو 11.79جزر مارشال 5,210ناميبيا

4.90المكسيك 1,806الفلبين 43.85موريتانيا 730النيبال

3.40مولدوفا 8,287بولندا 46.42موريشيوس 48,940هولندا

4.80منغوليا 13,867البرتغال 44.00المكسيك 40,080نيوزيلندا

19.10الجبل األسود 12,734قطر 9.06واليات ميكرونيزيا المتحدة 1,940نيكاراغوا

10.20المغرب 5,709رومانيا 7.00موناكو 390النيجر

22.60موزمبيق 6,518االتحاد الروسي 41.63منغوليا 2,820نيجيريا

3.30ميانمار 498رواندا 42.84الجبل األسود 93,820النرويج

18.60ناميبيا 6,870السعودية 58.41المغرب 16,920سلطنة عمان

2.70النيبال 777السنغال 9.48موزمبيق 1,440باكستان

6.90هولندا 4,192صربيا 50.69ميانمار 12,180باالو

5.60نيوزيلندا 519سيراليون 7.17ناميبيا 12,050بنما

5.30نيكاراغوا 17,523سنغافورة 1.80ناورو 4,220باراغواي

5.10النيجر 9,605جمهورية سلوفاكيا 47.65النيبال 6,200البيرو

7.50نيجيريا 12,280سلوفينيا 5.22هولندا 3,540الفلبين

3.40النرويج 4,634جنوب افريقيا 11.04نيوزيلندا 13,370بولندا

7.20سلطنة عمان ج 530جنوب السودان 37.54نيكاراغوا 20,530البرتغال

5.20باكستان 16,289اسبانيا 54.70النيجر 85,430قطر

4.30بنما 2,392سيريالنكا 71.67نيجيريا 9,500رومانيا

2.50بابوا غينيا الجديدة 1,073السودان 1.64نيوي 11,400االتحاد الروسي

4.50باراغواي 3,719سورينام 13.61النرويج 700رواندا

4.20البيرو 25,006السويد 5.78 آسلطنة عمان 3,930ساموا

7.10الفلبين 41,531سويسرا 56.28باكستان 23,550السعودية

 ج وتعرف عمان هذا المؤشر بأنه "معدل الباحثين عن عمل". انظر الحاشية في النصب  وبلغت قيمة هذا المؤشر في البيانات الوطنية )2010 - 2011( 3,163 دوالر أمريكي لكل فرد.

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي، 
)US $ طريقة األطلس )العملة

االنفاق الشخصي )نفقات االسرة الشخصية( على الرعاية 
الصحية )% من إجمالي اإلنفاق على الصحة(

نصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسرة 
)دوالر أمريكي ثابت لعام 2010(

معدل الباحثين عن عمل 
)% من اجمالي القوى العاملة(

المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: منظمة الصحة العالمية 2014المصدر: البنك الدولي 2015

9.20بولندا 515تنزانيا 15.35باالو 1,000السنغال

14.20البرتغال 2,881تايلند 22.27بنما 5,500صربيا

14.30بورتوريكو 668توجو 10.46بابوا غينيا الجديدة 14,760سيشيل

0.30قطر 10,981ترينداد وتوباغو 49.42باراغواي 630سيراليون

7.00رومانيا 7,728تركيا 28.62البيرو 52,090سنغافورة

5.10االتحاد الروسي 487اوغندا 53.69الفلبين 17,310جمهورية سلوفاكيا

0.60رواندا 2,724أوكرانيا 23.46بولندا 22,610سلوفينيا

5.60السعودية 17,250االمارات العربية المتحدة 26.84البرتغال 1,940جزر سليمان

10.00السنغال 25,592المملكة المتحدة 6.86قطر 6,050جنوب افريقيا

يا الديمقراطية الشعبية 790جنوب السودان 22.20صربيا 34,667الواليات المتحدة األمريكية 36.09جمهورية كور

3.30سيراليون 9,637األورغواي 38.39جمهورية مولدوفا 28,520اسبانيا

3.00سنغافورة 1,871فانواتو 18.87رومانيا 3,800سيريالنكا

13.30جمهورية سلوفاكيا 8,080جمهورية فنزويال 45.85االتحاد الروسي 15,560سانت كيتس ونيفيس

9.50سلوفينيا 1,036فيتنام 28.13رواندا 7,390سانت لوشيا

3.90جزر سليمان 2,292الضفة الغربية وقطاع غزة 50.77سانت كيتس ونيفيس 6,670سانت فنسنت وجزر غرينادين

6.90الصومال 716زمبابوي 45.57سانت لوشيا 1,840السودان

25.10جنوب افريقيا  49.19سانت فنسنت وجزر غرينادين 9,300سورينام

24.70اسبانيا  5.88ساموا 3,230سوازيالند

4.60سيريالنكا  5.82سان مارينو 57,810السويد

14.80السودان  11.19ساو تومي وبرينسيبي 84,180سويسرا

5.60سورينام  14.31السعودية 1,240طاجيكستان

22.30سوازيالند  37.28السنغال 910تنزانيا

8.00السويد  36.59صربيا 5,620تايلند

4.50سويسرا  2.34سيشيل 1,920تيمور الشرقية

10.80سوريا  60.96سيراليون 540توجو

10.90طاجيكستان  54.83سنغافورة 18,600ترينداد وتوباغو

3.10تنزانيا  22.54سلوفاكيا 3,970تونس

0.90تايلند  12.07سلوفينيا 9,950تركيا

4.70تيمور الشرقية  4.61جزر سليمان 7,510تركمانستان

6.90توجو  6.49جنوب افريقيا 670اوغندا

4.00ترينداد وتوباغو  54.15جنوب السودان 2,620أوكرانيا

13.30تونس  23.99اسبانيا 43,170االمارات العربية المتحدة

9.20تركيا  42.09سيريالنكا 43,340المملكة المتحدة

جدول ب 1.2 دليل تحقيق الرفاهية المادية:
قيم المؤشرات المكونة للدليل ب
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نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي، 
)US $ طريقة األطلس )العملة

االنفاق الشخصي )نفقات االسرة الشخصية( على الرعاية 
الصحية )% من إجمالي اإلنفاق على الصحة(

نصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسرة 
)دوالر أمريكي ثابت لعام 2010(

معدل الباحثين عن عمل 
)% من اجمالي القوى العاملة(

المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: منظمة الصحة العالمية 2014المصدر: البنك الدولي 2015

9.20بولندا 515تنزانيا 15.35باالو 1,000السنغال

14.20البرتغال 2,881تايلند 22.27بنما 5,500صربيا

14.30بورتوريكو 668توجو 10.46بابوا غينيا الجديدة 14,760سيشيل

0.30قطر 10,981ترينداد وتوباغو 49.42باراغواي 630سيراليون

7.00رومانيا 7,728تركيا 28.62البيرو 52,090سنغافورة

5.10االتحاد الروسي 487اوغندا 53.69الفلبين 17,310جمهورية سلوفاكيا

0.60رواندا 2,724أوكرانيا 23.46بولندا 22,610سلوفينيا

5.60السعودية 17,250االمارات العربية المتحدة 26.84البرتغال 1,940جزر سليمان

10.00السنغال 25,592المملكة المتحدة 6.86قطر 6,050جنوب افريقيا

يا الديمقراطية الشعبية 790جنوب السودان 22.20صربيا 34,667الواليات المتحدة األمريكية 36.09جمهورية كور

3.30سيراليون 9,637األورغواي 38.39جمهورية مولدوفا 28,520اسبانيا

3.00سنغافورة 1,871فانواتو 18.87رومانيا 3,800سيريالنكا

13.30جمهورية سلوفاكيا 8,080جمهورية فنزويال 45.85االتحاد الروسي 15,560سانت كيتس ونيفيس

9.50سلوفينيا 1,036فيتنام 28.13رواندا 7,390سانت لوشيا

3.90جزر سليمان 2,292الضفة الغربية وقطاع غزة 50.77سانت كيتس ونيفيس 6,670سانت فنسنت وجزر غرينادين

6.90الصومال 716زمبابوي 45.57سانت لوشيا 1,840السودان

25.10جنوب افريقيا  49.19سانت فنسنت وجزر غرينادين 9,300سورينام

24.70اسبانيا  5.88ساموا 3,230سوازيالند

4.60سيريالنكا  5.82سان مارينو 57,810السويد

14.80السودان  11.19ساو تومي وبرينسيبي 84,180سويسرا

5.60سورينام  14.31السعودية 1,240طاجيكستان

22.30سوازيالند  37.28السنغال 910تنزانيا

8.00السويد  36.59صربيا 5,620تايلند

4.50سويسرا  2.34سيشيل 1,920تيمور الشرقية

10.80سوريا  60.96سيراليون 540توجو

10.90طاجيكستان  54.83سنغافورة 18,600ترينداد وتوباغو

3.10تنزانيا  22.54سلوفاكيا 3,970تونس

0.90تايلند  12.07سلوفينيا 9,950تركيا

4.70تيمور الشرقية  4.61جزر سليمان 7,510تركمانستان

6.90توجو  6.49جنوب افريقيا 670اوغندا

4.00ترينداد وتوباغو  54.15جنوب السودان 2,620أوكرانيا

13.30تونس  23.99اسبانيا 43,170االمارات العربية المتحدة

9.20تركيا  42.09سيريالنكا 43,340المملكة المتحدة

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي، 
)US $ طريقة األطلس )العملة

االنفاق الشخصي )نفقات االسرة الشخصية( على الرعاية 
الصحية )% من إجمالي اإلنفاق على الصحة(

نصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسرة 
)دوالر أمريكي ثابت لعام 2010(

معدل الباحثين عن عمل 
)% من اجمالي القوى العاملة(

المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: منظمة الصحة العالمية 2014المصدر: البنك الدولي 2015

10.50تركمانستان  75.52السودان 54,960الواليات المتحدة األمريكية

3.80اوغندا  11.40سورينام 15,720األورغواي

7.70أوكرانيا  10.29سوازيالند 2,150أوزبكستان

3.60االمارات العربية المتحدة  14.06السويد 1,980فيتنام

6.30المملكة المتحدة  26.80سويسرا 1,500زامبيا

6.20الواليات المتحدة األمريكية  53.69سوريا 850زمبابوي

7.00األورغواي  61.69طاجيكستان  

10.60أوزبكستان  7.94تايلند  

8.60جمهورية فنزويال  36.67جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  

2.30فيتنام  9.57تيمور الشرقية  

26.20الضفة الغربية وقطاع غزة  46.24توجو  

17.40اليمن  11.94تونغا  

13.30زامبيا  37.98ترينداد وتوباغو  

5.40زمبابوي  37.73تونس  

   17.75تركيا  

   34.77تركمانستان  

   0.80توفالو  

  40.96اوغندا 

   46.22أوكرانيا  

   17.81االمارات العربية المتحدة  

   9.73المملكة المتحدة  

   23.21جمهورية تنزانيا المتحدة  

   11.05الواليات المتحدة االمريكية  

   15.58األورغواي  

   43.93أوزبكستان  

   5.79فانواتو  

   64.33فنزويال )الجمهورية البوليفارية)  

   37فيتنام  

   76.42اليمن  

   29.99زامبيا  

   35.94زمبابوي  

جدول ب 1.2 دليل تحقيق الرفاهية المادية:
قيم المؤشرات المكونة للدليل ب
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نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي، 
)US $ طريقة األطلس )العملة

االنفاق الشخصي )نفقات االسرة الشخصية( على الرعاية 
الصحية )% من إجمالي اإلنفاق على الصحة(

نصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسرة 
)دوالر أمريكي ثابت لعام 2010(

معدل الباحثين عن عمل 
)% من اجمالي القوى العاملة(

المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: البنك الدولي 2014المصدر: منظمة الصحة العالمية 2014المصدر: البنك الدولي 2015

10.50تركمانستان  75.52السودان 54,960الواليات المتحدة األمريكية

3.80اوغندا  11.40سورينام 15,720األورغواي

7.70أوكرانيا  10.29سوازيالند 2,150أوزبكستان

3.60االمارات العربية المتحدة  14.06السويد 1,980فيتنام

6.30المملكة المتحدة  26.80سويسرا 1,500زامبيا

6.20الواليات المتحدة األمريكية  53.69سوريا 850زمبابوي

7.00األورغواي  61.69طاجيكستان  

10.60أوزبكستان  7.94تايلند  

8.60جمهورية فنزويال  36.67جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  

2.30فيتنام  9.57تيمور الشرقية  

26.20الضفة الغربية وقطاع غزة  46.24توجو  

17.40اليمن  11.94تونغا  

13.30زامبيا  37.98ترينداد وتوباغو  

5.40زمبابوي  37.73تونس  

   17.75تركيا  

   34.77تركمانستان  

   0.80توفالو  

  40.96اوغندا 

   46.22أوكرانيا  

   17.81االمارات العربية المتحدة  

   9.73المملكة المتحدة  

   23.21جمهورية تنزانيا المتحدة  

   11.05الواليات المتحدة االمريكية  

   15.58األورغواي  

   43.93أوزبكستان  

   5.79فانواتو  

   64.33فنزويال )الجمهورية البوليفارية)  

   37فيتنام  

   76.42اليمن  

   29.99زامبيا  

   35.94زمبابوي  

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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جدول ب 2.1 دليل تعلم وحقق 
والمؤشرات المكونة

دليل االلتحاق الصافي 
لالبتدائية

دليل االلتحاق االجمالي 
للثانوية الدنيا

دليل االلتحاق االجمالي 
ما قبل االبتدائية

دليل اإللمام بالقراءة 
والكتابة للشباب

دليل التكافؤ بين الجنسين 
لالبتدائية

دليل التكافؤ بين الجنسين 
للثانوية الدنيا

دليل التكافؤ بين الجنسين 
لإللمام بالقراءة والكتابة 

بين الشباب

دليل 
استخدام االنترنت

دليل 
تعلم وحقق

14 / 201214 / 201314 / 2012201514 / 201314 / 20132015201515 / 2012

37.506.368071.2641.8701.1719.77النيجر

34.841.23.16731.05679.6763.5133.469.5237.05مالي

59.433.65.79532.24274.9642.540.0420.4838.63كوت ديفوار

47.823.43.39335.33591.9784.5562.910.6045.00بوركينا فاسو

4.627.614.4890.83870.9765.1694.770.0046.05أرتيريا

5915.82.53149.12788.8387.2259.4214.5247.05موريتانيا

93.457.319.9635.3982.9453.0639.385.8748.41بنين

75.744.80.54486.70668.139.8871.1724.7051.46اليمن

68.450.230.6179.69895.4329.1157.3415.4153.27ليسوتو

96.851.68.80255.57699.1782.3658.561.4656.79سيراليون

56.741.869.9964.20970.3765.768.3617.4056.82باكستان

77.323.424.4858.45983.6891.6891.2110.8157.64أثيوبيا

48.652.733.363.49889.1893.8888.2216.4960.73غامبيا

93.928.313.6179.61895.3470.0390.417.4061.07رواندا

69.424.731.7982.71597.1590.1199.384.3962.45تنزانيا

92.634.35.90483.1497.4983.4699.013.8962.47بوروندي

46.548.55.11595.12693.3893.7797.0629.7263.65سوريا

73.154.622.4382.95188.3892.0196.986.5664.63جزر القمر

91.648.116.9388.47477.9588.4798.1518.4266.01كمبوديا

92.262.229.8586.69990.6285.1688.217.6069.07جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

86.755.933.9177.93897.8697.1985.5320.1569.40الكاميرون

94.775.616.3575.8297.8286.0997.7512.6769.60تيمور الشرقية

77.45841.9888.76796.5591.4392.1415.7170.24زمبابوي

91.346.622.8495.00694.6399.7799.9721.3071.42ميانمار

76.989.416.3789.16397.1180.4993.739.8272.87بوتان

90.564.546.6896.16596.0281.4496.0219.8273.88هندوراس

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية

ب



115دليل رفاهية وتمكين الطفل

دليل االلتحاق الصافي 
لالبتدائية

دليل االلتحاق االجمالي 
للثانوية الدنيا

دليل االلتحاق االجمالي 
ما قبل االبتدائية

دليل اإللمام بالقراءة 
والكتابة للشباب

دليل التكافؤ بين الجنسين 
لالبتدائية

دليل التكافؤ بين الجنسين 
للثانوية الدنيا

دليل التكافؤ بين الجنسين 
لإللمام بالقراءة والكتابة 

بين الشباب

دليل 
استخدام االنترنت

دليل 
تعلم وحقق

14 / 201214 / 201314 / 2012201514 / 201314 / 20132015201515 / 2012

37.506.368071.2641.8701.1719.77النيجر

34.841.23.16731.05679.6763.5133.469.5237.05مالي

59.433.65.79532.24274.9642.540.0420.4838.63كوت ديفوار

47.823.43.39335.33591.9784.5562.910.6045.00بوركينا فاسو

4.627.614.4890.83870.9765.1694.770.0046.05أرتيريا

5915.82.53149.12788.8387.2259.4214.5247.05موريتانيا

93.457.319.9635.3982.9453.0639.385.8748.41بنين

75.744.80.54486.70668.139.8871.1724.7051.46اليمن

68.450.230.6179.69895.4329.1157.3415.4153.27ليسوتو

96.851.68.80255.57699.1782.3658.561.4656.79سيراليون

56.741.869.9964.20970.3765.768.3617.4056.82باكستان

77.323.424.4858.45983.6891.6891.2110.8157.64أثيوبيا

48.652.733.363.49889.1893.8888.2216.4960.73غامبيا

93.928.313.6179.61895.3470.0390.417.4061.07رواندا

69.424.731.7982.71597.1590.1199.384.3962.45تنزانيا

92.634.35.90483.1497.4983.4699.013.8962.47بوروندي

46.548.55.11595.12693.3893.7797.0629.7263.65سوريا

73.154.622.4382.95188.3892.0196.986.5664.63جزر القمر

91.648.116.9388.47477.9588.4798.1518.4266.01كمبوديا

92.262.229.8586.69990.6285.1688.217.6069.07جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

86.755.933.9177.93897.8697.1985.5320.1569.40الكاميرون

94.775.616.3575.8297.8286.0997.7512.6769.60تيمور الشرقية

77.45841.9888.76796.5591.4392.1415.7170.24زمبابوي

91.346.622.8495.00694.6399.7799.9721.3071.42ميانمار

76.989.416.3789.16397.1180.4993.739.8272.87بوتان

90.564.546.6896.16596.0281.4496.0219.8273.88هندوراس
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دليل االلتحاق الصافي 
لالبتدائية

دليل االلتحاق االجمالي 
للثانوية الدنيا

دليل االلتحاق االجمالي 
ما قبل االبتدائية

دليل اإللمام بالقراءة 
والكتابة للشباب

دليل التكافؤ بين الجنسين 
لالبتدائية

دليل التكافؤ بين الجنسين 
للثانوية الدنيا

دليل التكافؤ بين الجنسين 
لإللمام بالقراءة والكتابة 

بين الشباب

دليل 
استخدام االنترنت

دليل 
تعلم وحقق

14 / 201214 / 201314 / 2012201514 / 201314 / 20132015201515 / 2012

85.788.817.6797.02194.2594.39327.1774.73بوتسوانا

94.996.39.19399.8399.1890.9299.9418.4076.09طاجيكستان

73.782.443.1497.13981.6291.9298.7252.2977.62جمهورية دومينيكان

92.19541.8496.35491.8880.2499.5325.4477.80ساو تومي وبرينسيبي

91.286.185.6486.31383.8383.9389.4516.9777.93النيبال

94.391.915.6599.11698.3457.199.8670.4878.34السعودية

83.592.824.7299.65697.6699.4799.7729.9978.45قرغيزستان

83.687.757.8299.61195.3588.5699.9421.4979.26أندونيسيا

94.187.149.8484.48590.496.1693.9441.6679.72بليز

93.797.736.3698.85799.6291.6198.8925.0180.22ساموا

96.998.929.7690.86799.4298.4495.2535.8080.67مصر

81.780.184.987.20399.7793.1796.9723.0380.85غانا

97.693.159.3193.2829169.0493.8957.5981.85المغرب

88.794.926.9999.29498.7297.0498.7854.1682.32تركيا

96.188.814.1599.52699.1196.8999.9865.8082.55البوسنة والهرسك

87.872.372.5798.14998.5393.9298.7439.3282.67تايلند

85.482.750.2599.14898.5789.6999.8257.9482.94فلسطين

75.896.573.5980.79599.3597.8296.7445.8083.30كينيا

93.966.752.5999.07898.2496.899.5860.3483.40كوستا ريكا

98.999.941.9397.31491.1595.8999.0544.2283.54ايران

89.198.471.4596.86591.5797.7299.1926.5683.85السلفادور

92.385.622.4899.949895.0899.9278.0783.93أذربيجان

97.89942.3496.44994.2796.9697.2448.7884.10تونس

91.583.861.3198.499.5595.3899.9849.2284.89اإلكوادور

85.890.754.0498.882.7292.7299.9475.1784.98سلطنة عمان

97.185.870.0697.74389.2499.3799.1143.1385.20جمهورية الرأس األخضر-كابوفريدي

9293.585.7597.97195.9999.2198.120.9385.42منغوليا

92.184.568.7198.28299.1183.2199.757.9585.45المكسيك

78.572.584.3698.7782.4998.0699.0574.9986.09لبنان

86.399.893.6398.67694.4676.3497.4742.8686.19سورينام

79.482.983.6299.05299.1598.4599.5250.1486.54جمهورية مولدوفا

جدول ب 2.1 دليل تعلم وحقق 
والمؤشرات المكونة ب
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دليل االلتحاق الصافي 
لالبتدائية

دليل االلتحاق االجمالي 
للثانوية الدنيا

دليل االلتحاق االجمالي 
ما قبل االبتدائية

دليل اإللمام بالقراءة 
والكتابة للشباب

دليل التكافؤ بين الجنسين 
لالبتدائية

دليل التكافؤ بين الجنسين 
للثانوية الدنيا

دليل التكافؤ بين الجنسين 
لإللمام بالقراءة والكتابة 

بين الشباب

دليل 
استخدام االنترنت

دليل 
تعلم وحقق

14 / 201214 / 201314 / 2012201514 / 201314 / 20132015201515 / 2012

85.788.817.6797.02194.2594.39327.1774.73بوتسوانا

94.996.39.19399.8399.1890.9299.9418.4076.09طاجيكستان

73.782.443.1497.13981.6291.9298.7252.2977.62جمهورية دومينيكان

92.19541.8496.35491.8880.2499.5325.4477.80ساو تومي وبرينسيبي

91.286.185.6486.31383.8383.9389.4516.9777.93النيبال

94.391.915.6599.11698.3457.199.8670.4878.34السعودية

83.592.824.7299.65697.6699.4799.7729.9978.45قرغيزستان

83.687.757.8299.61195.3588.5699.9421.4979.26أندونيسيا

94.187.149.8484.48590.496.1693.9441.6679.72بليز

93.797.736.3698.85799.6291.6198.8925.0180.22ساموا

96.998.929.7690.86799.4298.4495.2535.8080.67مصر

81.780.184.987.20399.7793.1796.9723.0380.85غانا

97.693.159.3193.2829169.0493.8957.5981.85المغرب

88.794.926.9999.29498.7297.0498.7854.1682.32تركيا

96.188.814.1599.52699.1196.8999.9865.8082.55البوسنة والهرسك

87.872.372.5798.14998.5393.9298.7439.3282.67تايلند

85.482.750.2599.14898.5789.6999.8257.9482.94فلسطين

75.896.573.5980.79599.3597.8296.7445.8083.30كينيا

93.966.752.5999.07898.2496.899.5860.3483.40كوستا ريكا

98.999.941.9397.31491.1595.8999.0544.2283.54ايران

89.198.471.4596.86591.5797.7299.1926.5683.85السلفادور

92.385.622.4899.949895.0899.9278.0783.93أذربيجان

97.89942.3496.44994.2796.9697.2448.7884.10تونس

91.583.861.3198.499.5595.3899.9849.2284.89اإلكوادور

85.890.754.0498.882.7292.7299.9475.1784.98سلطنة عمان

97.185.870.0697.74389.2499.3799.1143.1385.20جمهورية الرأس األخضر-كابوفريدي

9293.585.7597.97195.9999.2198.120.9385.42منغوليا

92.184.568.7198.28299.1183.2199.757.9585.45المكسيك

78.572.584.3698.7782.4998.0699.0574.9986.09لبنان

86.399.893.6398.67694.4676.3497.4742.8686.19سورينام

79.482.983.6299.05299.1598.4599.5250.1486.54جمهورية مولدوفا

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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دليل االلتحاق الصافي 
لالبتدائية

دليل االلتحاق االجمالي 
للثانوية الدنيا

دليل االلتحاق االجمالي 
ما قبل االبتدائية

دليل اإللمام بالقراءة 
والكتابة للشباب

دليل التكافؤ بين الجنسين 
لالبتدائية

دليل التكافؤ بين الجنسين 
للثانوية الدنيا

دليل التكافؤ بين الجنسين 
لإللمام بالقراءة والكتابة 

بين الشباب

دليل 
استخدام االنترنت

دليل 
تعلم وحقق

14 / 201214 / 201314 / 2012201514 / 201314 / 20132015201515 / 2012

78.591.256.8799.78499.9798.4599.8873.8287.31كازاخستان

70.58480.5498.72295.9790.8610080.6187.66بورتوريكو

89.199.298.0599.85191.1793.1399.9330.8887.66كوبا

94.687.284.5998.89289.9870.7198.6677.2387.73مالطا

85.198.872.8796.90895.5992.5697.4962.5187.73فنزويال

81.997.661.1299.64999.3791.9499.9570.6787.78كرواتيا

98.571.671.4399.05397.9496.8299.2970.2688.11األرجنتين

91.99182.8897.27798.7187.1399.1957.1588.16بلغاريا

98.89069.798.3994.8391.0997.6565.3288.22األورغواي

84.691.485.9298.54690.398.1398.359.6488.36البرازيل

95.599.694.9598.32495.4897.0298.3729.7388.63سيريالنكا

88.996.171.9598.83893.5596.8399.9365.0088.88تشيلي

88.510087.4598.54799.9896.3899.840.9589.01البيرو

9498.958.8397.95699.199.9199.6266.0689.31صربيا

96.891.481.297.36197.4110099.6353.1089.62فيتنام

91.589.992.9798.70797.992.2498.0258.6590.00سيشيل

9487.697.7798.25796.0297.6998.5350.4590.03موريشيوس

95.596.476.0199.55497.3390.0299.9367.6290.30اليونان

97.88391.7599.44391.6392.2899.8469.4790.66البرتغال

92.998.288.4798.67895.5592.0799.7963.9391.19ألبانيا

93.997.795.8599.67695.6798.7599.8349.5491.37أوكرانيا

95.210077.1410099.5792.5710068.8191.69بولندا

85.399.183.8599.1397.7296.4899.6773.7991.88هنغاريا

95.199.576.9299.80898.398.9899.9272.6492.64قبرص

98.473.298.0399.66897.8295.499.979.8192.77اسبانيا

9095.594.9699.78299.6499.7899.9262.8892.81بيالروسيا - روسيا البيضاء

96.795.688.1599.87699.4491.3299.9672.2992.91ليتوانيا

92.498.383.6799.59698.5897.4399.8174.3893.02االتحاد الروسي

96.391.299.9399.87798.2893.2499.9566.3293.13ايطاليا

94.284.790.8699.76698.3197.0599.8580.3393.14التفيا

96.599.793.3799.81399.7299.1299.874.0695.25سلوفينيا

جدول ب 2.1 دليل تعلم وحقق 
والمؤشرات المكونة ب
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دليل االلتحاق الصافي 
لالبتدائية

دليل االلتحاق االجمالي 
للثانوية الدنيا

دليل االلتحاق االجمالي 
ما قبل االبتدائية

دليل اإللمام بالقراءة 
والكتابة للشباب

دليل التكافؤ بين الجنسين 
لالبتدائية

دليل التكافؤ بين الجنسين 
للثانوية الدنيا

دليل التكافؤ بين الجنسين 
لإللمام بالقراءة والكتابة 

بين الشباب

دليل 
استخدام االنترنت

دليل 
تعلم وحقق

14 / 201214 / 201314 / 2012201514 / 201314 / 20132015201515 / 2012

78.591.256.8799.78499.9798.4599.8873.8287.31كازاخستان

70.58480.5498.72295.9790.8610080.6187.66بورتوريكو

89.199.298.0599.85191.1793.1399.9330.8887.66كوبا

94.687.284.5998.89289.9870.7198.6677.2387.73مالطا

85.198.872.8796.90895.5992.5697.4962.5187.73فنزويال

81.997.661.1299.64999.3791.9499.9570.6787.78كرواتيا

98.571.671.4399.05397.9496.8299.2970.2688.11األرجنتين

91.99182.8897.27798.7187.1399.1957.1588.16بلغاريا

98.89069.798.3994.8391.0997.6565.3288.22األورغواي

84.691.485.9298.54690.398.1398.359.6488.36البرازيل

95.599.694.9598.32495.4897.0298.3729.7388.63سيريالنكا

88.996.171.9598.83893.5596.8399.9365.0088.88تشيلي

88.510087.4598.54799.9896.3899.840.9589.01البيرو

9498.958.8397.95699.199.9199.6266.0689.31صربيا

96.891.481.297.36197.4110099.6353.1089.62فيتنام

91.589.992.9798.70797.992.2498.0258.6590.00سيشيل

9487.697.7798.25796.0297.6998.5350.4590.03موريشيوس

95.596.476.0199.55497.3390.0299.9367.6290.30اليونان

97.88391.7599.44391.6392.2899.8469.4790.66البرتغال

92.998.288.4798.67895.5592.0799.7963.9391.19ألبانيا

93.997.795.8599.67695.6798.7599.8349.5491.37أوكرانيا

95.210077.1410099.5792.5710068.8191.69بولندا

85.399.183.8599.1397.7296.4899.6773.7991.88هنغاريا

95.199.576.9299.80898.398.9899.9272.6492.64قبرص

98.473.298.0399.66897.8295.499.979.8192.77اسبانيا

9095.594.9699.78299.6499.7899.9262.8892.81بيالروسيا - روسيا البيضاء

96.795.688.1599.87699.4491.3299.9672.2992.91ليتوانيا

92.498.383.6799.59698.5897.4399.8174.3893.02االتحاد الروسي

96.391.299.9399.87798.2893.2499.9566.3293.13ايطاليا

94.284.790.8699.76698.3197.0599.8580.3393.14التفيا

96.599.793.3799.81399.7299.1299.874.0695.25سلوفينيا

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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معدل االلتحاق الصافي لالبتدائية، 
لكال الجنسي )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، للثانوية 
الدنيا، لكال الجنسين )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، لما قبل 
االبتدائية، لكال الجنسين )%(

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة 
للشباب في الفئة العمرية

15 - 24 سنة، لكال الجنسين )%( 

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للتعليم االبتدائي

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للثانوية الدنيا

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
لإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب

نسبة االفراد الذين يستخدمون 
االنترنت

المصدر: اليونسكو-معهد اليونسكو 
لإلحصاء أحدث البيانات 2012 - 2014

المصدر: اليونسكو - معهد اليونسكو 
لإلحصاء. أحدث البيانات 2013 - 2014

المصدر: اليونسكو - معهد اليونسكو 
لإلحصاء. أحدث البيانات 2012 - 2014

المصدر: اليونسكو - معهد 
اليونسكو لإلحصاء. 2015

المصدر: اليونسكو - معهد اليونسكو 
لإلحصاء. أحدث البيانات 2013 - 2014

المصدر: اليونسكو - معهد اليونسكو 
لإلحصاء. أحدث البيانات 2013 - 2014

المصدر: اليونسكو - معهد اليونسكو 
لإلحصاء. 2015

المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت، 
2015

8.26أفغانستان0.664أفغانستان0.588أفغانستان0.702أفغانستان58.15أفغانستان88.56ألبانيا66.15أفغانستان95.52ألبانيا

63.25ألبانيا1.001ألبانيا0.961ألبانيا0.978ألبانيا99.03ألبانيا75.22أنتيغوا وبربودا98.62ألبانيا84.14أنتيغوا وبربودا

38.20الجزائر0.991الجزائر0.952أنتيغوا وبربودا0.942الجزائر96.75الجزائر71.66األرجنتين115.99أنتيغوا وبربودا99.02األرجنتين

96.91أندورا0.856أنغوال1.016األرجنتين0.925أنتيغوا وبربودا72.93أنغوال52.13أرمينيا128.42األرجنتين99.25أروبا

12.40أنغوال1.004األرجنتين0.969استراليا0.990األرجنتين99.30األرجنتين107.29أروبا114.85استراليا97.36استراليا

75.98أنغيال1.001أرمينيا0.982النمسا0.969أروبا99.85أرمينيا109.23استراليا99.48النمسا95.18أذربيجان

65.20أنتيغوا وبربودا0.999أروبا0.976أذربيجان0.994استراليا99.41أروبا101.72النمسا89.06أذربيجان91.02بربادوس

69.40األرجنتين1.000أذربيجان1.162بنجالديش0.990النمسا99.96أذربيجان23.11أذربيجان76.12بنجالديش93.74بيالروسيا - روسيا البيضاء

58.25أرمينيا1.000البحرين0.968بربادوس0.990أذربيجان99.77البحرين55.23البحرين106.87بربادوس98.78بلجيكا

88.66أروبا1.065بنجالديش1.001بيالروسيا - روسيا البيضاء1.011بربادوس83.20بنجالديش31.81بنجالديش104.49بيالروسيا - روسيا البيضاء96.29بليز

84.56استراليا1.000بيالروسيا - روسيا البيضاء1.058بلجيكا1.002بيالروسيا - روسيا البيضاء99.84بيالروسيا - روسيا البيضاء84.21بربادوس180.38بلجيكا95.87بنين

83.93النمسا1.030بليز1.019بليز1.001بلجيكا88.61بليز105.04بيالروسيا - روسيا البيضاء90.24بليز83.46برمودا

77.00أذربيجان0.679بنين0.765بنين0.952بليز52.55بنين117.90بلجيكا67.56بنين85.58بوتان

78.00الباهاما0.967بوتان1.065برمودا0.915بنين92.04بوتان50.24بليز78.30برمودا97.53البوسنة والهرسك

93.48البحرين0.997بوليفيا1.098بوتان0.969برمودا99.04بوليفيا20.60بنين91.94بوتان91.02بوتسوانا

14.40بنجالديش1.000البوسنة والهرسك0.953بوليفيا1.014بوتان99.65البوسنة والهرسك54.26برمودا99.90بوليفيا90.35البرازيل

76.11بربادوس1.035بوتسوانا1.016البوسنة والهرسك1.004البوسنة والهرسك97.81بوتسوانا17.05بوتان91.50البوسنة والهرسك94.93بلغاريا

62.23بيالروسيا - روسيا البيضاء1.009البرازيل1.029بوتسوانا0.971بوتسوانا98.93البرازيل63.35بوليفيا91.47بوتسوانا67.45بوركينا فاسو

85.05بلجيكا1.002بروناي دار السالم1.010البرازيل0.952البرازيل99.60بروناي دار السالم14.84البوسنة والهرسك108.57البرازيل95.36بوروندي

جمهورية الرأس األخضر )كابو 
41.59بليز0.996بلغاريا0.975بروناي دار السالم1.002بروناي دار السالم98.00بلغاريا18.33بوتسوانا111.23الجزر العذراء البريطانية98.17فريدي(

6.79بنين0.804بوركينا فاسو0.936بلغاريا0.994بلغاريا52.51بوركينا فاسو86.04البرازيل107.82بروناي دار السالم94.71كمبوديا

98.32برمودا1.005بوروندي0.923بوركينا فاسو0.960بوركينا فاسو87.62بوروندي88.66الجزر العذراء البريطانية93.15بلغاريا91.64الكاميرون

جمهورية الرأس األخضر )كابو 73.54بروناي دار السالم41.88بوركينا فاسو99.46كندا
جمهورية الرأس األخضر - كابو 0.918بوروندي1.013بوروندي98.34فريدي(

39.80بوتان1.004فريدي

جدول ب 2.2 دليل تعلم وحقق: 
قيم المؤشرات المكونة

ية، واألسماء مثلما تم استخدامها في مصادر قواعد البيانات.  أسماء الدول بالترتيب االبجدي حسب االحرف االنجليز
جميع البيانات تم تحميلها في أكتوبر 2016

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية

ب
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معدل االلتحاق الصافي لالبتدائية، 
لكال الجنسي )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، للثانوية 
الدنيا، لكال الجنسين )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، لما قبل 
االبتدائية، لكال الجنسين )%(

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة 
للشباب في الفئة العمرية

15 - 24 سنة، لكال الجنسين )%( 

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للتعليم االبتدائي

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للثانوية الدنيا

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
لإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب

نسبة االفراد الذين يستخدمون 
االنترنت

المصدر: اليونسكو-معهد اليونسكو 
لإلحصاء أحدث البيانات 2012 - 2014

المصدر: اليونسكو - معهد اليونسكو 
لإلحصاء. أحدث البيانات 2013 - 2014

المصدر: اليونسكو - معهد اليونسكو 
لإلحصاء. أحدث البيانات 2012 - 2014

المصدر: اليونسكو - معهد 
اليونسكو لإلحصاء. 2015

المصدر: اليونسكو - معهد اليونسكو 
لإلحصاء. أحدث البيانات 2013 - 2014

المصدر: اليونسكو - معهد اليونسكو 
لإلحصاء. أحدث البيانات 2013 - 2014

المصدر: اليونسكو - معهد اليونسكو 
لإلحصاء. 2015

المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت، 
2015

8.26أفغانستان0.664أفغانستان0.588أفغانستان0.702أفغانستان58.15أفغانستان88.56ألبانيا66.15أفغانستان95.52ألبانيا

63.25ألبانيا1.001ألبانيا0.961ألبانيا0.978ألبانيا99.03ألبانيا75.22أنتيغوا وبربودا98.62ألبانيا84.14أنتيغوا وبربودا

38.20الجزائر0.991الجزائر0.952أنتيغوا وبربودا0.942الجزائر96.75الجزائر71.66األرجنتين115.99أنتيغوا وبربودا99.02األرجنتين

96.91أندورا0.856أنغوال1.016األرجنتين0.925أنتيغوا وبربودا72.93أنغوال52.13أرمينيا128.42األرجنتين99.25أروبا

12.40أنغوال1.004األرجنتين0.969استراليا0.990األرجنتين99.30األرجنتين107.29أروبا114.85استراليا97.36استراليا

75.98أنغيال1.001أرمينيا0.982النمسا0.969أروبا99.85أرمينيا109.23استراليا99.48النمسا95.18أذربيجان

65.20أنتيغوا وبربودا0.999أروبا0.976أذربيجان0.994استراليا99.41أروبا101.72النمسا89.06أذربيجان91.02بربادوس

69.40األرجنتين1.000أذربيجان1.162بنجالديش0.990النمسا99.96أذربيجان23.11أذربيجان76.12بنجالديش93.74بيالروسيا - روسيا البيضاء

58.25أرمينيا1.000البحرين0.968بربادوس0.990أذربيجان99.77البحرين55.23البحرين106.87بربادوس98.78بلجيكا

88.66أروبا1.065بنجالديش1.001بيالروسيا - روسيا البيضاء1.011بربادوس83.20بنجالديش31.81بنجالديش104.49بيالروسيا - روسيا البيضاء96.29بليز

84.56استراليا1.000بيالروسيا - روسيا البيضاء1.058بلجيكا1.002بيالروسيا - روسيا البيضاء99.84بيالروسيا - روسيا البيضاء84.21بربادوس180.38بلجيكا95.87بنين

83.93النمسا1.030بليز1.019بليز1.001بلجيكا88.61بليز105.04بيالروسيا - روسيا البيضاء90.24بليز83.46برمودا

77.00أذربيجان0.679بنين0.765بنين0.952بليز52.55بنين117.90بلجيكا67.56بنين85.58بوتان

78.00الباهاما0.967بوتان1.065برمودا0.915بنين92.04بوتان50.24بليز78.30برمودا97.53البوسنة والهرسك

93.48البحرين0.997بوليفيا1.098بوتان0.969برمودا99.04بوليفيا20.60بنين91.94بوتان91.02بوتسوانا

14.40بنجالديش1.000البوسنة والهرسك0.953بوليفيا1.014بوتان99.65البوسنة والهرسك54.26برمودا99.90بوليفيا90.35البرازيل

76.11بربادوس1.035بوتسوانا1.016البوسنة والهرسك1.004البوسنة والهرسك97.81بوتسوانا17.05بوتان91.50البوسنة والهرسك94.93بلغاريا

62.23بيالروسيا - روسيا البيضاء1.009البرازيل1.029بوتسوانا0.971بوتسوانا98.93البرازيل63.35بوليفيا91.47بوتسوانا67.45بوركينا فاسو

85.05بلجيكا1.002بروناي دار السالم1.010البرازيل0.952البرازيل99.60بروناي دار السالم14.84البوسنة والهرسك108.57البرازيل95.36بوروندي

جمهورية الرأس األخضر )كابو 
41.59بليز0.996بلغاريا0.975بروناي دار السالم1.002بروناي دار السالم98.00بلغاريا18.33بوتسوانا111.23الجزر العذراء البريطانية98.17فريدي(

6.79بنين0.804بوركينا فاسو0.936بلغاريا0.994بلغاريا52.51بوركينا فاسو86.04البرازيل107.82بروناي دار السالم94.71كمبوديا

98.32برمودا1.005بوروندي0.923بوركينا فاسو0.960بوركينا فاسو87.62بوروندي88.66الجزر العذراء البريطانية93.15بلغاريا91.64الكاميرون

جمهورية الرأس األخضر )كابو 73.54بروناي دار السالم41.88بوركينا فاسو99.46كندا
جمهورية الرأس األخضر - كابو 0.918بوروندي1.013بوروندي98.34فريدي(

39.80بوتان1.004فريدي
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جدول ب 2.2 دليل تعلم وحقق: 
قيم المؤشرات المكونة

معدل االلتحاق الصافي لالبتدائية، 
لكال الجنسي )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، للثانوية 
الدنيا، لكال الجنسين )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، لما قبل 
االبتدائية، لكال الجنسين )%(

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة 
للشباب في الفئة العمرية

15 - 24 سنة، لكال الجنسين )%( 

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للتعليم االبتدائي

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للثانوية الدنيا

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
لإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب

نسبة االفراد الذين يستخدمون 
االنترنت

جمهورية الرأس األخضر- كابو 91.54كمبوديا83.01بلغاريا50.12بوروندي70.56جمهورية افريقيا الوسطى
جمهورية الرأس األخضر- كابو 0.945فريدي

45.10بوليفيا1.009كمبوديا1.058فريدي

جمهورية الرأس األخضر- كابو 84.44تشاد
65.07البوسنة والهرسك0.923الكاميرون1.014كمبوديا0.946كمبوديا83.80الكاميرون4.17بوركينا فاسو114.23فريدي

27.50بوتسوانا0.552جمهورية افريقيا الوسطى0.868الكاميرون0.890الكاميرون36.36جمهورية افريقيا الوسطى6.66بوروندي60.61كمبوديا93.04تشيلي

جمهورية الرأس األخضر- كابو 66.57الكاميرون94.65هونج كونج، الصين
59.08البرازيل0.907تشاد0.997كندا1.011كندا52.75تشاد70.31فريدي

71.20بروناي دار السالم1.000تشيلي0.984تشيلي0.767تشاد99.15تشيلي17.60كمبوديا99.88كندا89.83كولومبيا

56.66بلغاريا1.000الصين1.010الصين0.968تشيلي99.73الصين34.44الكاميرون103.92تشيلي83.22جزر القمر

11.39بوركينا فاسو1.000ماكاو، الصين0.961هونج كونج، الصين1.002الصين99.66ماكاو، الصين73.64كندا100.39الصين91.38الكونغو

4.87بوروندي1.009كولومبيا0.972ماكاو، الصين0.988هونج كونج، الصين98.66كولومبيا0.81تشاد101.79هونج كونج، الصين98.39جزر كوك

19.00كمبوديا1.015جزر القمر1.038كولومبيا0.966كولومبيا87.48جزر القمر128.05تشيلي106.02ماكاو، الصين96.13كوستا ريكا

20.68الكاميرون0.898الكونغو1.040جزر القمر0.942جزر القمر80.91الكونغو81.61الصين106.90كولومبيا74.68كوت ديفوار

88.47كندا1.002كوستا ريكا0.996جزر كوك0.968جزر كوك99.32كوستا ريكا23.06جزر القمر65.54جزر القمر88.70كرواتيا

جمهورية الرأس األخضر 0.683كوت ديفوار0.984كوستا ريكا0.991كوستا ريكا50.24كوت ديفوار77.70جزر كوك96.96جزر كوك93.16كوبا
43.02)كابو فريدي(

77.00جزر كايمان1.000كرواتيا0.713كوت ديفوار0.875كوت ديفوار99.74كرواتيا52.97كوستا ريكا133.31كوستا ريكا96.91قبرص

4.56جمهورية أفريقيا الوسطى.1.000كوبا1.041كرواتيا0.997كرواتيا99.89كوبا6.55كوت ديفوار49.62كوت ديفوار98.07الدنمارك

2.70تشاد1.000قبرص0.966كوبا0.956كوبا99.86قبرص61.44كرواتيا102.42كرواتيا58.76جيبوتي

يا الديمقراطية 98.07كوبا100.82كوبا83.55جمهورية الدومنيكان جمهورية كور
64.29تشيلي0.879جمهورية الكونغو الديموقراطية0.990كوراساو0.956كوراساو100.00الشعبية

جمهورية الكونغو 77.11قبرص103.29كوراساو94.67اإلكوادور
50.30الصين1.006جمهورية الدومنيكان0.995قبرص1.009قبرص86.07الديموقراطية

يا الديمقراطية 0.999جمهورية التشيك1.000جمهورية التشيك97.90جمهورية الدومنيكان104.82جمهورية التشيك100.53قبرص98.03مصر جمهورية كور
55.90كولومبيا1.000الشعبية

7.46جزر القمر1.000اإلكوادور0.651جمهورية الكونغو الديموقراطية0.909جمهورية الكونغو الديموقراطية98.83اإلكوادور4.17جمهورية الكونغو الديموقراطية103.09جمهورية التشيك93.14السلفادور

جمهورية الكونغو 0.975مصر1.005الدنمارك0.987الدنمارك93.29مصر96.45الدنمارك55.64جمهورية الكونغو الديموقراطية56.77غينيا اإلستوائية
3.80الديموقراطية الشعبية

7.62جمهورية الكونغو1.004السلفادور0.818جيبوتي0.872جيبوتي97.70السلفادور4.12جيبوتي116.61الدنمارك40.55أرتيريا

59.76كوستا ريكا1.011غينيا اإلستوائية1.041جمهورية الدومنيكان1.001دومينيكا98.26غينيا اإلستوائية84.88دومينيكا51.23جيبوتي97.26استونيا

21.00كوت ديفوار0.972أرتيريا1.023اإلكوادور0.908جمهورية الدومنيكان93.27أرتيريا43.60جمهورية الدومنيكان86.68جمهورية الدومنيكان85.85أثيوبيا

69.80كرواتيا1.000استونيا1.008مصر1.002اإلكوادور99.97استونيا61.62اإلكوادور116.20اإلكوادور95.06فيجي

31.11كوبا0.954أثيوبيا0.989السلفادور0.997مصر69.49أثيوبيا30.32مصر99.18مصر99.43فنلندا

71.72قبرص1.031الغابون0.826أرتيريا0.958السلفادور89.12الغابون71.68السلفادور101.64السلفادور98.85فرنسا

81.30جمهورية التشيك0.938غامبيا0.950استونيا0.855أرتيريا73.19غامبيا68.00غينيا اإلستوائية45.03أرتيريا67.93غامبيا

96.33الدنمارك1.001جورجيا0.959أثيوبيا0.994استونيا99.79جورجيا15.17أرتيريا109.96استونيا98.63ألمانيا

11.92جيبوتي0.984غانا0.986فيجي0.918أثيوبيا90.60غانا25.09أثيوبيا41.88أثيوبيا88.55غانا

67.60دومينيكا1.000اليونان0.989فنلندا1.011فيجي99.67اليونان79.79فنلندا104.59فيجي97.17اليونان

ب
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معدل االلتحاق الصافي لالبتدائية، 
لكال الجنسي )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، للثانوية 
الدنيا، لكال الجنسين )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، لما قبل 
االبتدائية، لكال الجنسين )%(

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة 
للشباب في الفئة العمرية

15 - 24 سنة، لكال الجنسين )%( 

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للتعليم االبتدائي

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للثانوية الدنيا

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
لإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب

نسبة االفراد الذين يستخدمون 
االنترنت

جمهورية الرأس األخضر- كابو 91.54كمبوديا83.01بلغاريا50.12بوروندي70.56جمهورية افريقيا الوسطى
جمهورية الرأس األخضر- كابو 0.945فريدي

45.10بوليفيا1.009كمبوديا1.058فريدي

جمهورية الرأس األخضر- كابو 84.44تشاد
65.07البوسنة والهرسك0.923الكاميرون1.014كمبوديا0.946كمبوديا83.80الكاميرون4.17بوركينا فاسو114.23فريدي

27.50بوتسوانا0.552جمهورية افريقيا الوسطى0.868الكاميرون0.890الكاميرون36.36جمهورية افريقيا الوسطى6.66بوروندي60.61كمبوديا93.04تشيلي

جمهورية الرأس األخضر- كابو 66.57الكاميرون94.65هونج كونج، الصين
59.08البرازيل0.907تشاد0.997كندا1.011كندا52.75تشاد70.31فريدي

71.20بروناي دار السالم1.000تشيلي0.984تشيلي0.767تشاد99.15تشيلي17.60كمبوديا99.88كندا89.83كولومبيا

56.66بلغاريا1.000الصين1.010الصين0.968تشيلي99.73الصين34.44الكاميرون103.92تشيلي83.22جزر القمر

11.39بوركينا فاسو1.000ماكاو، الصين0.961هونج كونج، الصين1.002الصين99.66ماكاو، الصين73.64كندا100.39الصين91.38الكونغو

4.87بوروندي1.009كولومبيا0.972ماكاو، الصين0.988هونج كونج، الصين98.66كولومبيا0.81تشاد101.79هونج كونج، الصين98.39جزر كوك

19.00كمبوديا1.015جزر القمر1.038كولومبيا0.966كولومبيا87.48جزر القمر128.05تشيلي106.02ماكاو، الصين96.13كوستا ريكا

20.68الكاميرون0.898الكونغو1.040جزر القمر0.942جزر القمر80.91الكونغو81.61الصين106.90كولومبيا74.68كوت ديفوار

88.47كندا1.002كوستا ريكا0.996جزر كوك0.968جزر كوك99.32كوستا ريكا23.06جزر القمر65.54جزر القمر88.70كرواتيا

جمهورية الرأس األخضر 0.683كوت ديفوار0.984كوستا ريكا0.991كوستا ريكا50.24كوت ديفوار77.70جزر كوك96.96جزر كوك93.16كوبا
43.02)كابو فريدي(

77.00جزر كايمان1.000كرواتيا0.713كوت ديفوار0.875كوت ديفوار99.74كرواتيا52.97كوستا ريكا133.31كوستا ريكا96.91قبرص

4.56جمهورية أفريقيا الوسطى.1.000كوبا1.041كرواتيا0.997كرواتيا99.89كوبا6.55كوت ديفوار49.62كوت ديفوار98.07الدنمارك

2.70تشاد1.000قبرص0.966كوبا0.956كوبا99.86قبرص61.44كرواتيا102.42كرواتيا58.76جيبوتي

يا الديمقراطية 98.07كوبا100.82كوبا83.55جمهورية الدومنيكان جمهورية كور
64.29تشيلي0.879جمهورية الكونغو الديموقراطية0.990كوراساو0.956كوراساو100.00الشعبية

جمهورية الكونغو 77.11قبرص103.29كوراساو94.67اإلكوادور
50.30الصين1.006جمهورية الدومنيكان0.995قبرص1.009قبرص86.07الديموقراطية

يا الديمقراطية 0.999جمهورية التشيك1.000جمهورية التشيك97.90جمهورية الدومنيكان104.82جمهورية التشيك100.53قبرص98.03مصر جمهورية كور
55.90كولومبيا1.000الشعبية

7.46جزر القمر1.000اإلكوادور0.651جمهورية الكونغو الديموقراطية0.909جمهورية الكونغو الديموقراطية98.83اإلكوادور4.17جمهورية الكونغو الديموقراطية103.09جمهورية التشيك93.14السلفادور

جمهورية الكونغو 0.975مصر1.005الدنمارك0.987الدنمارك93.29مصر96.45الدنمارك55.64جمهورية الكونغو الديموقراطية56.77غينيا اإلستوائية
3.80الديموقراطية الشعبية

7.62جمهورية الكونغو1.004السلفادور0.818جيبوتي0.872جيبوتي97.70السلفادور4.12جيبوتي116.61الدنمارك40.55أرتيريا

59.76كوستا ريكا1.011غينيا اإلستوائية1.041جمهورية الدومنيكان1.001دومينيكا98.26غينيا اإلستوائية84.88دومينيكا51.23جيبوتي97.26استونيا

21.00كوت ديفوار0.972أرتيريا1.023اإلكوادور0.908جمهورية الدومنيكان93.27أرتيريا43.60جمهورية الدومنيكان86.68جمهورية الدومنيكان85.85أثيوبيا

69.80كرواتيا1.000استونيا1.008مصر1.002اإلكوادور99.97استونيا61.62اإلكوادور116.20اإلكوادور95.06فيجي

31.11كوبا0.954أثيوبيا0.989السلفادور0.997مصر69.49أثيوبيا30.32مصر99.18مصر99.43فنلندا

71.72قبرص1.031الغابون0.826أرتيريا0.958السلفادور89.12الغابون71.68السلفادور101.64السلفادور98.85فرنسا

81.30جمهورية التشيك0.938غامبيا0.950استونيا0.855أرتيريا73.19غامبيا68.00غينيا اإلستوائية45.03أرتيريا67.93غامبيا

96.33الدنمارك1.001جورجيا0.959أثيوبيا0.994استونيا99.79جورجيا15.17أرتيريا109.96استونيا98.63ألمانيا

11.92جيبوتي0.984غانا0.986فيجي0.918أثيوبيا90.60غانا25.09أثيوبيا41.88أثيوبيا88.55غانا

67.60دومينيكا1.000اليونان0.989فنلندا1.011فيجي99.67اليونان79.79فنلندا104.59فيجي97.17اليونان

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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معدل االلتحاق الصافي لالبتدائية، 
لكال الجنسي )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، للثانوية 
الدنيا، لكال الجنسين )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، لما قبل 
االبتدائية، لكال الجنسين )%(

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة 
للشباب في الفئة العمرية

15 - 24 سنة، لكال الجنسين )%( 

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للتعليم االبتدائي

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للثانوية الدنيا

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
لإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب

نسبة االفراد الذين يستخدمون 
االنترنت

51.93جمهورية دومينيكان1.000جوادلوب0.993فرنسا0.999فنلندا99.95جوادلوب108.81فرنسا101.37فنلندا93.76غرينادا

48.94اإلكوادور1.000غوام1.031غامبيا0.993فرنسا99.98غوام33.84غامبيا107.65فرنسا86.41غواتيماال

35.90مصر0.953غواتيماال0.979جورجيا1.054غامبيا93.26غواتيماال110.88ألمانيا64.09غامبيا75.66غينيا

26.92السلفادور1.104غينيا0.980ألمانيا1.011جورجيا45.25غينيا115.10غانا108.83جورجيا81.37غيانا

21.32غينيا اإلستوائية0.910غينيا بيساو0.966غانا0.993ألمانيا77.14غينيا بيساو76.20اليونان101.26ألمانيا94.01هندوراس

1.08أرتيريا1.008غيانا0.950اليونان0.999غانا94.37غيانا91.18غرينادا84.90غانا90.77هنغاريا

88.41استونيا0.988هاييتي0.900غرينادا0.987اليونان82.06هاييتي65.77غواتيماال103.61اليونان98.61أيسلندا

11.60أثيوبيا1.020هندوراس0.896غواتيماال0.984غرينادا97.18هندوراس94.34غيانا104.49غرينادا92.26الهند

94.20جزر فارو1.002هنغاريا0.667غينيا0.963غواتيماال99.36هنغاريا47.11هندوراس68.74غواتيماال89.72أندونيسيا

98.31جزر فوكالند )مالفيناس(0.950الهند1.093هندوراس0.850غينيا89.66الهند83.98هنغاريا44.29غينيا99.24ايران

46.33فيجي1.000أندونيسيا0.983هنغاريا0.980هندوراس99.71أندونيسيا97.48أيسلندا73.04هندوراس94.92ايرلندا

92.65فنلندا0.995ايران1.064الهند0.989هنغاريا98.03ايران9.61الهند100.86هنغاريا97.64ايطاليا

84.69فرنسا0.978العراق1.057أندونيسيا0.977أندونيسيا81.54العراق58.16أندونيسيا85.20الهند99.95اليابان

يا الفرنسية1.000ايطاليا0.980ايران1.044ايران99.91ايطاليا42.40ايران90.68أندونيسيا87.52األردن 64.56بولينيز

23.50الغابون1.050جامايكا0.993ايرلندا1.005ايرلندا96.46جامايكا107.99ايرلندا99.96ايران86.56كازاخستان

17.12غامبيا1.003األردن0.966ايطاليا0.991ايطاليا99.23األردن99.93ايطاليا114.76ايرلندا84.87كينيا

45.16جورجيا1.001كازاخستان1.075جامايكا0.998اليابان99.84كازاخستان104.84جامايكا108.83ايطاليا96.44كيريباس

87.59ألمانيا1.016كينيا1.001اليابان1.000كازاخستان85.90كينيا89.93اليابان86.11جامايكا92.87الكويت

23.48غانا0.998الكويت1.008كازاخستان1.003كينيا99.49الكويت32.23األردن101.36اليابان89.69قرغيزستان

66.84اليونان1.001قرغيزستان1.011كينيا1.036كيريباس99.75قرغيزستان57.22كازاخستان108.81كازاخستان95.12جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

جمهورية الو الديمقراطية 73.80كينيا97.33كينيا96.37التفيا
جمهورية الو الديمقراطية 1.218كيريباس1.007الكويت90.23الشعبية

67.60األرض الخضراء - جرين الند0.938الشعبية

53.81غرينادا1.001التفيا1.003قرغيزستان0.988قرغيزستان99.83التفيا25.33قرغيزستان102.82كيريباس86.59لبنان

جمهورية الو الديمقراطية 94.56قرغيزستان80.25ليسوتو
جمهورية الو الديمقراطية 99.10لبنان30.41الشعبية

جمهورية الو الديمقراطية 0.953الشعبية
73.14غوام1.005لبنان0.926الشعبية

جمهورية الو الديمقراطية 37.69ليبيريا
27.10غواتيماال1.213ليسوتو0.986التفيا0.992التفيا85.09ليسوتو90.93التفيا71.31الشعبية

4.70غينيا0.680ليبيريا0.991لبنان0.912لبنان54.47ليبيريا84.49لبنان115.32التفيا90.69ليختنشتاين

3.54غينيا بيساو1.000ليبيا1.355ليسوتو0.977ليسوتو99.95ليبيا31.17ليسوتو79.12لبنان97.88ليتوانيا

38.20غيانا1.000ليتوانيا0.807ليبيريا0.920ليبيريا99.91ليتوانيا105.69ليختنشتاين62.23ليسوتو92.46لوكسمبورج

12.20هاييتي0.991مدغشقر0.966ليختنشتاين0.992ليختنشتاين65.07مدغشقر88.25ليتوانيا44.96ليبيريا94.60ماليزيا

20.36هندوراس1.004ماالوي0.957ليتوانيا1.003ليتوانيا75.08ماالوي93.49لوكسمبورج100.37ليختنشتاين59.38مالي

84.95هونغ كونغ، الصين1.002ماليزيا1.008لوكسمبورج1.006لوكسمبورج98.42ماليزيا13.89مدغشقر104.43ليتوانيا96.56مالطا

جدول ب 2.2 دليل تعلم وحقق: 
قيم المؤشرات المكونة ب
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معدل االلتحاق الصافي لالبتدائية، 
لكال الجنسي )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، للثانوية 
الدنيا، لكال الجنسين )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، لما قبل 
االبتدائية، لكال الجنسين )%(

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة 
للشباب في الفئة العمرية

15 - 24 سنة، لكال الجنسين )%( 

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للتعليم االبتدائي

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للثانوية الدنيا

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
لإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب

نسبة االفراد الذين يستخدمون 
االنترنت

51.93جمهورية دومينيكان1.000جوادلوب0.993فرنسا0.999فنلندا99.95جوادلوب108.81فرنسا101.37فنلندا93.76غرينادا

48.94اإلكوادور1.000غوام1.031غامبيا0.993فرنسا99.98غوام33.84غامبيا107.65فرنسا86.41غواتيماال

35.90مصر0.953غواتيماال0.979جورجيا1.054غامبيا93.26غواتيماال110.88ألمانيا64.09غامبيا75.66غينيا

26.92السلفادور1.104غينيا0.980ألمانيا1.011جورجيا45.25غينيا115.10غانا108.83جورجيا81.37غيانا

21.32غينيا اإلستوائية0.910غينيا بيساو0.966غانا0.993ألمانيا77.14غينيا بيساو76.20اليونان101.26ألمانيا94.01هندوراس

1.08أرتيريا1.008غيانا0.950اليونان0.999غانا94.37غيانا91.18غرينادا84.90غانا90.77هنغاريا

88.41استونيا0.988هاييتي0.900غرينادا0.987اليونان82.06هاييتي65.77غواتيماال103.61اليونان98.61أيسلندا

11.60أثيوبيا1.020هندوراس0.896غواتيماال0.984غرينادا97.18هندوراس94.34غيانا104.49غرينادا92.26الهند

94.20جزر فارو1.002هنغاريا0.667غينيا0.963غواتيماال99.36هنغاريا47.11هندوراس68.74غواتيماال89.72أندونيسيا

98.31جزر فوكالند )مالفيناس(0.950الهند1.093هندوراس0.850غينيا89.66الهند83.98هنغاريا44.29غينيا99.24ايران

46.33فيجي1.000أندونيسيا0.983هنغاريا0.980هندوراس99.71أندونيسيا97.48أيسلندا73.04هندوراس94.92ايرلندا

92.65فنلندا0.995ايران1.064الهند0.989هنغاريا98.03ايران9.61الهند100.86هنغاريا97.64ايطاليا

84.69فرنسا0.978العراق1.057أندونيسيا0.977أندونيسيا81.54العراق58.16أندونيسيا85.20الهند99.95اليابان

يا الفرنسية1.000ايطاليا0.980ايران1.044ايران99.91ايطاليا42.40ايران90.68أندونيسيا87.52األردن 64.56بولينيز

23.50الغابون1.050جامايكا0.993ايرلندا1.005ايرلندا96.46جامايكا107.99ايرلندا99.96ايران86.56كازاخستان

17.12غامبيا1.003األردن0.966ايطاليا0.991ايطاليا99.23األردن99.93ايطاليا114.76ايرلندا84.87كينيا

45.16جورجيا1.001كازاخستان1.075جامايكا0.998اليابان99.84كازاخستان104.84جامايكا108.83ايطاليا96.44كيريباس

87.59ألمانيا1.016كينيا1.001اليابان1.000كازاخستان85.90كينيا89.93اليابان86.11جامايكا92.87الكويت

23.48غانا0.998الكويت1.008كازاخستان1.003كينيا99.49الكويت32.23األردن101.36اليابان89.69قرغيزستان

66.84اليونان1.001قرغيزستان1.011كينيا1.036كيريباس99.75قرغيزستان57.22كازاخستان108.81كازاخستان95.12جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

جمهورية الو الديمقراطية 73.80كينيا97.33كينيا96.37التفيا
جمهورية الو الديمقراطية 1.218كيريباس1.007الكويت90.23الشعبية

67.60األرض الخضراء - جرين الند0.938الشعبية

53.81غرينادا1.001التفيا1.003قرغيزستان0.988قرغيزستان99.83التفيا25.33قرغيزستان102.82كيريباس86.59لبنان

جمهورية الو الديمقراطية 94.56قرغيزستان80.25ليسوتو
جمهورية الو الديمقراطية 99.10لبنان30.41الشعبية

جمهورية الو الديمقراطية 0.953الشعبية
73.14غوام1.005لبنان0.926الشعبية

جمهورية الو الديمقراطية 37.69ليبيريا
27.10غواتيماال1.213ليسوتو0.986التفيا0.992التفيا85.09ليسوتو90.93التفيا71.31الشعبية

4.70غينيا0.680ليبيريا0.991لبنان0.912لبنان54.47ليبيريا84.49لبنان115.32التفيا90.69ليختنشتاين

3.54غينيا بيساو1.000ليبيا1.355ليسوتو0.977ليسوتو99.95ليبيا31.17ليسوتو79.12لبنان97.88ليتوانيا

38.20غيانا1.000ليتوانيا0.807ليبيريا0.920ليبيريا99.91ليتوانيا105.69ليختنشتاين62.23ليسوتو92.46لوكسمبورج

12.20هاييتي0.991مدغشقر0.966ليختنشتاين0.992ليختنشتاين65.07مدغشقر88.25ليتوانيا44.96ليبيريا94.60ماليزيا

20.36هندوراس1.004ماالوي0.957ليتوانيا1.003ليتوانيا75.08ماالوي93.49لوكسمبورج100.37ليختنشتاين59.38مالي

84.95هونغ كونغ، الصين1.002ماليزيا1.008لوكسمبورج1.006لوكسمبورج98.42ماليزيا13.89مدغشقر104.43ليتوانيا96.56مالطا

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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معدل االلتحاق الصافي لالبتدائية، 
لكال الجنسي )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، للثانوية 
الدنيا، لكال الجنسين )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، لما قبل 
االبتدائية، لكال الجنسين )%(

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة 
للشباب في الفئة العمرية

15 - 24 سنة، لكال الجنسين )%( 

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للتعليم االبتدائي

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للثانوية الدنيا

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
لإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب

نسبة االفراد الذين يستخدمون 
االنترنت

72.83هنغاريا0.995المالديف1.007مدغشقر0.997مدغشقر99.76المالديف98.87ماليزيا113.76لوكسمبورج74.45موريتانيا

98.20أيسلندا0.648مالي0.924ماالوي1.020ماالوي49.37مالي3.95مالي50.04مدغشقر96.20موريشيوس

26.00الهند1.007مالطا0.968المالديف0.898مالي99.19مالطا115.41مالطا47.32ماالوي95.06المكسيك

21.98أندونيسيا1.006جزر مارشال0.818مالي0.950مالطا98.46جزر مارشال3.32موريتانيا90.93ماليزيا83.00واليات ميكرونيزيا المتحدة

44.08ايران0.999مارتينيك0.854مالطا1.056موريتانيا99.90مارتينيك102.23موريشيوس101.07المالديف94.95منغوليا

17.22العراق0.785موريتانيا0.936موريتانيا1.020موريشيوس62.64موريتانيا68.96المكسيك55.36مالي94.24الجبل األسود

80.12ايرلندا1.007موريشيوس0.989موريشيوس0.996المكسيك98.72موريشيوس85.87منغوليا90.31مالطا98.43المغرب

65.57ايطاليا1.001المكسيك1.084المكسيك0.991واليات ميكرونيزيا المتحدة98.74المكسيك59.66الجبل األسود36.06موريتانيا87.56موزمبيق

43.18جامايكا1.009منغوليا0.995واليات ميكرونيزيا المتحدة0.980منغوليا98.51منغوليا59.63المغرب112.43موريشيوس94.53ميانمار

93.33اليابان0.997الجبل األسود1.004منغوليا0.955المغرب99.15الجبل األسود23.46ميانمار115.51المكسيك89.74ناميبيا

53.40األردن0.968المغرب0.845المغرب0.917موزمبيق95.07المغرب21.44ناميبيا85.92واليات ميكرونيزيا المتحدة86.43ناورو

72.87كازاخستان0.834موزمبيق0.922موزمبيق0.973ميانمار76.75موزمبيق90.19ناورو95.03منغوليا94.47النيبال

45.62كينيا1.000ميانمار1.001ميانمار0.917ناورو96.33ميانمار85.76النيبال94.80المغرب99.59هولندا

13.00كيريباس1.021ناميبيا1.110ناميبيا1.081النيبال94.88ناميبيا94.85هولندا31.20موزمبيق98.43نيوزيلندا

يا الديمقراطية 0.944النيبال0.997ناورو0.994هولندا89.95النيبال91.82نيوزيلندا59.44ميانمار61.02النيجر جمهورية كور
89.90الشعبية

82.08الكويت1.002كاليدونيا الجديدة1.081النيبال0.997نيوزيلندا99.69كاليدونيا الجديدة7.12النيجر91.99ناميبيا99.89النرويج

30.25قرغيزستان1.044نيكاراغوا0.999نيوزيلندا0.856النيجر91.57نيكاراغوا118.52نيوي77.32ناورو91.09سلطنة عمان

جمهورية الوية الشعبية 0.471النيجر0.709النيجر0.983نيوي26.56النيجر98.20النرويج89.49النيبال72.98باكستان
18.20الديموقراطية

79.20التفيا0.818نيجيريا1.223نيوي1.000النرويج72.79نيجيريا54.41سلطنة عمان139.11هولندا98.96باالو

74.00لبنان1.000سلطنة عمان1.002النرويج1.086سلطنة عمان99.12سلطنة عمان70.24باكستان103.00نيوزيلندا90.84فلسطين

16.07ليسوتو0.833باكستان1.037سلطنة عمان0.852باكستان73.71باكستان74.00باالو24.11النيجر95.90بنما

5.90ليبيريا1.000باالو0.829باكستان0.960باالو99.81باالو50.65فلسطين120.27نيوي86.01بابوا غينيا الجديدة

19.02ليبيا0.999فلسطين1.050باالو0.993فلسطين99.37فلسطين71.49بنما99.37النرويج88.55باراغواي

96.64ليختنشتاين0.997بنما1.052فلسطين1.000البيرو98.13بنما37.71باراغواي109.29سلطنة عمان92.81البيرو

71.38ليتوانيا0.927بابوا غينيا الجديدة1.008بنما1.001الفلبين66.68بابوا غينيا الجديدة87.55البيرو55.86باكستان95.98الفلبين

97.33لوكسمبورج1.009باراغواي0.982البيرو1.002بولندا99.03باراغواي77.32بولندا103.62باالو96.94بولندا

77.60ماكاو، الصين1.001البيرو1.081الفلبين0.958البرتغال98.93البيرو91.82البرتغال86.89فلسطين98.61البرتغال

4.17مدغشقر1.014الفلبين0.963بولندا1.020بورتوريكو98.22الفلبين80.69بورتوريكو100.32البيرو81.61بورتوريكو

يا الديمقراطية  جمهورية كور
يا الديمقراطية 100.00بولندا58.49قطر92.07الفلبين96.31الشعبية جمهورية كور

9.30ماالوي1.000بولندا, 0.962GPI=1البرتغال0.991الشعبية

يا الديمقراطية 100.21بولندا87.15جمهورية مولدوفا جمهورية كور
71.06ماليزيا1.001البرتغال1.046بورتوريكو0.996جمهورية مولدوفا99.59البرتغال91.64الشعبية

جدول ب 2.2 دليل تعلم وحقق: 
قيم المؤشرات المكونة ب
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معدل االلتحاق الصافي لالبتدائية، 
لكال الجنسي )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، للثانوية 
الدنيا، لكال الجنسين )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، لما قبل 
االبتدائية، لكال الجنسين )%(

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة 
للشباب في الفئة العمرية

15 - 24 سنة، لكال الجنسين )%( 

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للتعليم االبتدائي

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للثانوية الدنيا

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
لإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب

نسبة االفراد الذين يستخدمون 
االنترنت

72.83هنغاريا0.995المالديف1.007مدغشقر0.997مدغشقر99.76المالديف98.87ماليزيا113.76لوكسمبورج74.45موريتانيا

98.20أيسلندا0.648مالي0.924ماالوي1.020ماالوي49.37مالي3.95مالي50.04مدغشقر96.20موريشيوس

26.00الهند1.007مالطا0.968المالديف0.898مالي99.19مالطا115.41مالطا47.32ماالوي95.06المكسيك

21.98أندونيسيا1.006جزر مارشال0.818مالي0.950مالطا98.46جزر مارشال3.32موريتانيا90.93ماليزيا83.00واليات ميكرونيزيا المتحدة

44.08ايران0.999مارتينيك0.854مالطا1.056موريتانيا99.90مارتينيك102.23موريشيوس101.07المالديف94.95منغوليا

17.22العراق0.785موريتانيا0.936موريتانيا1.020موريشيوس62.64موريتانيا68.96المكسيك55.36مالي94.24الجبل األسود

80.12ايرلندا1.007موريشيوس0.989موريشيوس0.996المكسيك98.72موريشيوس85.87منغوليا90.31مالطا98.43المغرب

65.57ايطاليا1.001المكسيك1.084المكسيك0.991واليات ميكرونيزيا المتحدة98.74المكسيك59.66الجبل األسود36.06موريتانيا87.56موزمبيق

43.18جامايكا1.009منغوليا0.995واليات ميكرونيزيا المتحدة0.980منغوليا98.51منغوليا59.63المغرب112.43موريشيوس94.53ميانمار

93.33اليابان0.997الجبل األسود1.004منغوليا0.955المغرب99.15الجبل األسود23.46ميانمار115.51المكسيك89.74ناميبيا

53.40األردن0.968المغرب0.845المغرب0.917موزمبيق95.07المغرب21.44ناميبيا85.92واليات ميكرونيزيا المتحدة86.43ناورو

72.87كازاخستان0.834موزمبيق0.922موزمبيق0.973ميانمار76.75موزمبيق90.19ناورو95.03منغوليا94.47النيبال

45.62كينيا1.000ميانمار1.001ميانمار0.917ناورو96.33ميانمار85.76النيبال94.80المغرب99.59هولندا

13.00كيريباس1.021ناميبيا1.110ناميبيا1.081النيبال94.88ناميبيا94.85هولندا31.20موزمبيق98.43نيوزيلندا

يا الديمقراطية 0.944النيبال0.997ناورو0.994هولندا89.95النيبال91.82نيوزيلندا59.44ميانمار61.02النيجر جمهورية كور
89.90الشعبية

82.08الكويت1.002كاليدونيا الجديدة1.081النيبال0.997نيوزيلندا99.69كاليدونيا الجديدة7.12النيجر91.99ناميبيا99.89النرويج

30.25قرغيزستان1.044نيكاراغوا0.999نيوزيلندا0.856النيجر91.57نيكاراغوا118.52نيوي77.32ناورو91.09سلطنة عمان

جمهورية الوية الشعبية 0.471النيجر0.709النيجر0.983نيوي26.56النيجر98.20النرويج89.49النيبال72.98باكستان
18.20الديموقراطية

79.20التفيا0.818نيجيريا1.223نيوي1.000النرويج72.79نيجيريا54.41سلطنة عمان139.11هولندا98.96باالو

74.00لبنان1.000سلطنة عمان1.002النرويج1.086سلطنة عمان99.12سلطنة عمان70.24باكستان103.00نيوزيلندا90.84فلسطين

16.07ليسوتو0.833باكستان1.037سلطنة عمان0.852باكستان73.71باكستان74.00باالو24.11النيجر95.90بنما

5.90ليبيريا1.000باالو0.829باكستان0.960باالو99.81باالو50.65فلسطين120.27نيوي86.01بابوا غينيا الجديدة

19.02ليبيا0.999فلسطين1.050باالو0.993فلسطين99.37فلسطين71.49بنما99.37النرويج88.55باراغواي

96.64ليختنشتاين0.997بنما1.052فلسطين1.000البيرو98.13بنما37.71باراغواي109.29سلطنة عمان92.81البيرو

71.38ليتوانيا0.927بابوا غينيا الجديدة1.008بنما1.001الفلبين66.68بابوا غينيا الجديدة87.55البيرو55.86باكستان95.98الفلبين

97.33لوكسمبورج1.009باراغواي0.982البيرو1.002بولندا99.03باراغواي77.32بولندا103.62باالو96.94بولندا

77.60ماكاو، الصين1.001البيرو1.081الفلبين0.958البرتغال98.93البيرو91.82البرتغال86.89فلسطين98.61البرتغال

4.17مدغشقر1.014الفلبين0.963بولندا1.020بورتوريكو98.22الفلبين80.69بورتوريكو100.32البيرو81.61بورتوريكو

يا الديمقراطية  جمهورية كور
يا الديمقراطية 100.00بولندا58.49قطر92.07الفلبين96.31الشعبية جمهورية كور

9.30ماالوي1.000بولندا, 0.962GPI=1البرتغال0.991الشعبية

يا الديمقراطية 100.21بولندا87.15جمهورية مولدوفا جمهورية كور
71.06ماليزيا1.001البرتغال1.046بورتوريكو0.996جمهورية مولدوفا99.59البرتغال91.64الشعبية

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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معدل االلتحاق الصافي لالبتدائية، 
لكال الجنسي )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، للثانوية 
الدنيا، لكال الجنسين )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، لما قبل 
االبتدائية، لكال الجنسين )%(

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة 
للشباب في الفئة العمرية

15 - 24 سنة، لكال الجنسين )%( 

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للتعليم االبتدائي

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للثانوية الدنيا

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
لإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب

نسبة االفراد الذين يستخدمون 
االنترنت

يا الديمقراطية 1.007االتحاد الروسي99.06بورتوريكو83.76جمهورية مولدوفا116.97البرتغال86.99رومانيا جمهورية كور
54.46المالديف1.000بورتوريكو0.986الشعبية

10.34مالي1.015قطر0.993جمهورية مولدوفا1.023رواندا98.61قطر90.46رومانيا87.88بورتوريكو95.21االتحاد الروسي

يا الديمقراطية 96.12رواندا جمهورية كور
76.18مالطا1.002جمهورية مولدوفا0.977رومانيا1.018سانت كيتس ونيفيس99.30جمهورية مولدوفا83.81االتحاد الروسي102.30الشعبية

19.28جزر مارشال1.002ال ريونيون 1.013االتحاد الروسي0.969سانت فنسنت وجزر غرينادين99.84ال ريونيون 14.31رواندا87.04جمهورية مولدوفا78.97سانت كيتس ونيفيس

15.20موريتانيا1.000رومانيا, 1.150GPI=1رواندا1.002ساموا99.30رومانيا94.16سانت كيتس ونيفيس94.48رومانيا85.68سانت فنسنت وجزر غرينادين

50.14موريشيوس1.001االتحاد الروسي1.038سانت كيتس ونيفيس0.959ساو تومي وبرينسيبي99.70االتحاد الروسي64.75سانت لوشيا98.68االتحاد الروسي96.05ساموا

57.43المكسيك1.048رواندا0.991سانت لوشيا0.992السعودية85.03رواندا68.87سانت فنسنت وجزر غرينادين45.58رواندا92.71سان مارينو

31.50ميكرونيزيا1.006ساموا0.893سانت فنسنت وجزر غرينادين1.088السنغال99.16ساموا36.87ساموا95.23سانت كيتس ونيفيس95.06ساو تومي وبرينسيبي

49.84مولدوفا0.998ساو تومي وبرينسيبي0.958ساموا1.004صربيا97.32ساو تومي وبرينسيبي106.78سان مارينو87.97سانت لوشيا96.42السعودية

93.36موناكو0.999السعودية1.099ساو تومي وبرينسيبي1.011سيشيل99.35السعودية42.31ساو تومي وبرينسيبي118.19سانت فنسنت وجزر غرينادين71.12السنغال

21.44منغوليا0.837السنغال0.786السعودية0.996سيراليون69.76السنغال16.33السعودية102.31ساموا96.24صربيا

64.56الجبل األسود0.998صربيا1.001صربيا0.988سلوفاكيا98.50صربيا14.72السنغال105.01ساو تومي وبرينسيبي94.69سيشيل

57.08المغرب1.010سيشيل1.039سيشيل1.001سلوفينيا99.05سيشيل59.16صربيا108.15السعودية97.94سيراليون

9.00موزمبيق0.781سيراليون0.912سيراليون0.970جزر سليمان67.37سيراليون93.03سيشيل99.18صربيا97.74سلوفينيا

21.80ميانمار1.000سنغافورة0.982سلوفاكيا0.952جنوب افريقيا99.91سنغافورة9.54سيراليون110.06سيشيل98.94اسبانيا

22.31ناميبيا1.001سلوفينيا0.996سلوفينيا1.011اسبانيا99.86سلوفينيا92.10سلوفاكيا63.26سيراليون97.18سيريالنكا

17.58النيبال1.007جنوب افريقيا1.003جزر سليمان0.977سيريالنكا99.03جنوب افريقيا93.42سلوفينيا98.21سلوفاكيا53.78السودان

93.10هولندا0.891جنوب السودان1.105جنوب افريقيا0.972سورينام44.35جنوب السودان97.90جزر سليمان99.73سلوفينيا91.39سورينام

74.00كاليدونيا الجديدة0.999اسبانيا0.977اسبانيا0.916سوازيالند99.76اسبانيا76.17جنوب افريقيا75.02جزر سليمان78.51سوازيالند

88.22نيوزيلندا1.008سيريالنكا0.985سيريالنكا1.056السويد98.77سيريالنكا98.05اسبانيا94.92جنوب افريقيا99.47السويد

19.70نيكاراغوا0.987السودان0.894السودان1.001سويسرا70.87السودان94.99سيريالنكا126.81اسبانيا93.77سويسرا

2.22النيجر1.013سورينام1.119سورينام0.967سوريا99.03سورينام34.27السودان99.68سيريالنكا66.66سوريا

47.44نيجيريا1.027سوازيالند0.990سوازيالند0.996طاجيكستان94.77سوازيالند93.68سورينام53.67السودان96.76طاجيكستان

96.81النرويج0.984سوريا1.054السويد1.007تايلند96.42سوريا95.67السويد99.85سورينام92.36تايلند

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
74.17سلطنة عمان1.000طاجيكستان0.998سويسرا0.989تيمور الشرقية99.88طاجيكستان105.11سويسرا72.58سوازيالند83.16السابقة

18.00باكستان1.006تايلند0.969سوريا0.943توجو98.64تايلند5.88سوريا114.28السويد96.64تيمور الشرقية

جمهورية مقدونيا 9.92طاجيكستان106.09سويسرا91.17توجو
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 0.955طاجيكستان0.989تونغا98.61اليوغوسالفية السابقة

57.42فلسطين0.997السابقة

51.21بنما1.011تيمور الشرقية0.970تايلند0.971تونس82.24تيمور الشرقية72.79تايلند60.93سوريا87.19تونغا

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 97.23طاجيكستان98.57تونس
7.90بابوا غينيا الجديدة0.916توجو1.070تيمور الشرقية0.994تركيا85.16توجو28.66السابقة

44.38باراغواي1.002تونغا0.985تونس0.984تركمانستان99.45تونغا17.02تيمور الشرقية127.69تايلند92.90تركيا

جدول ب 2.2 دليل تعلم وحقق: 
قيم المؤشرات المكونة ب
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معدل االلتحاق الصافي لالبتدائية، 
لكال الجنسي )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، للثانوية 
الدنيا، لكال الجنسين )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، لما قبل 
االبتدائية، لكال الجنسين )%(

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة 
للشباب في الفئة العمرية

15 - 24 سنة، لكال الجنسين )%( 

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للتعليم االبتدائي

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للثانوية الدنيا

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
لإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب

نسبة االفراد الذين يستخدمون 
االنترنت

يا الديمقراطية 1.007االتحاد الروسي99.06بورتوريكو83.76جمهورية مولدوفا116.97البرتغال86.99رومانيا جمهورية كور
54.46المالديف1.000بورتوريكو0.986الشعبية

10.34مالي1.015قطر0.993جمهورية مولدوفا1.023رواندا98.61قطر90.46رومانيا87.88بورتوريكو95.21االتحاد الروسي

يا الديمقراطية 96.12رواندا جمهورية كور
76.18مالطا1.002جمهورية مولدوفا0.977رومانيا1.018سانت كيتس ونيفيس99.30جمهورية مولدوفا83.81االتحاد الروسي102.30الشعبية

19.28جزر مارشال1.002ال ريونيون 1.013االتحاد الروسي0.969سانت فنسنت وجزر غرينادين99.84ال ريونيون 14.31رواندا87.04جمهورية مولدوفا78.97سانت كيتس ونيفيس

15.20موريتانيا1.000رومانيا, 1.150GPI=1رواندا1.002ساموا99.30رومانيا94.16سانت كيتس ونيفيس94.48رومانيا85.68سانت فنسنت وجزر غرينادين

50.14موريشيوس1.001االتحاد الروسي1.038سانت كيتس ونيفيس0.959ساو تومي وبرينسيبي99.70االتحاد الروسي64.75سانت لوشيا98.68االتحاد الروسي96.05ساموا

57.43المكسيك1.048رواندا0.991سانت لوشيا0.992السعودية85.03رواندا68.87سانت فنسنت وجزر غرينادين45.58رواندا92.71سان مارينو

31.50ميكرونيزيا1.006ساموا0.893سانت فنسنت وجزر غرينادين1.088السنغال99.16ساموا36.87ساموا95.23سانت كيتس ونيفيس95.06ساو تومي وبرينسيبي

49.84مولدوفا0.998ساو تومي وبرينسيبي0.958ساموا1.004صربيا97.32ساو تومي وبرينسيبي106.78سان مارينو87.97سانت لوشيا96.42السعودية

93.36موناكو0.999السعودية1.099ساو تومي وبرينسيبي1.011سيشيل99.35السعودية42.31ساو تومي وبرينسيبي118.19سانت فنسنت وجزر غرينادين71.12السنغال

21.44منغوليا0.837السنغال0.786السعودية0.996سيراليون69.76السنغال16.33السعودية102.31ساموا96.24صربيا

64.56الجبل األسود0.998صربيا1.001صربيا0.988سلوفاكيا98.50صربيا14.72السنغال105.01ساو تومي وبرينسيبي94.69سيشيل

57.08المغرب1.010سيشيل1.039سيشيل1.001سلوفينيا99.05سيشيل59.16صربيا108.15السعودية97.94سيراليون

9.00موزمبيق0.781سيراليون0.912سيراليون0.970جزر سليمان67.37سيراليون93.03سيشيل99.18صربيا97.74سلوفينيا

21.80ميانمار1.000سنغافورة0.982سلوفاكيا0.952جنوب افريقيا99.91سنغافورة9.54سيراليون110.06سيشيل98.94اسبانيا

22.31ناميبيا1.001سلوفينيا0.996سلوفينيا1.011اسبانيا99.86سلوفينيا92.10سلوفاكيا63.26سيراليون97.18سيريالنكا

17.58النيبال1.007جنوب افريقيا1.003جزر سليمان0.977سيريالنكا99.03جنوب افريقيا93.42سلوفينيا98.21سلوفاكيا53.78السودان

93.10هولندا0.891جنوب السودان1.105جنوب افريقيا0.972سورينام44.35جنوب السودان97.90جزر سليمان99.73سلوفينيا91.39سورينام

74.00كاليدونيا الجديدة0.999اسبانيا0.977اسبانيا0.916سوازيالند99.76اسبانيا76.17جنوب افريقيا75.02جزر سليمان78.51سوازيالند

88.22نيوزيلندا1.008سيريالنكا0.985سيريالنكا1.056السويد98.77سيريالنكا98.05اسبانيا94.92جنوب افريقيا99.47السويد

19.70نيكاراغوا0.987السودان0.894السودان1.001سويسرا70.87السودان94.99سيريالنكا126.81اسبانيا93.77سويسرا

2.22النيجر1.013سورينام1.119سورينام0.967سوريا99.03سورينام34.27السودان99.68سيريالنكا66.66سوريا

47.44نيجيريا1.027سوازيالند0.990سوازيالند0.996طاجيكستان94.77سوازيالند93.68سورينام53.67السودان96.76طاجيكستان

96.81النرويج0.984سوريا1.054السويد1.007تايلند96.42سوريا95.67السويد99.85سورينام92.36تايلند

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
74.17سلطنة عمان1.000طاجيكستان0.998سويسرا0.989تيمور الشرقية99.88طاجيكستان105.11سويسرا72.58سوازيالند83.16السابقة

18.00باكستان1.006تايلند0.969سوريا0.943توجو98.64تايلند5.88سوريا114.28السويد96.64تيمور الشرقية

جمهورية مقدونيا 9.92طاجيكستان106.09سويسرا91.17توجو
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 0.955طاجيكستان0.989تونغا98.61اليوغوسالفية السابقة

57.42فلسطين0.997السابقة

51.21بنما1.011تيمور الشرقية0.970تايلند0.971تونس82.24تيمور الشرقية72.79تايلند60.93سوريا87.19تونغا

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 97.23طاجيكستان98.57تونس
7.90بابوا غينيا الجديدة0.916توجو1.070تيمور الشرقية0.994تركيا85.16توجو28.66السابقة

44.38باراغواي1.002تونغا0.985تونس0.984تركمانستان99.45تونغا17.02تيمور الشرقية127.69تايلند92.90تركيا

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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معدل االلتحاق الصافي لالبتدائية، 
لكال الجنسي )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، للثانوية 
الدنيا، لكال الجنسين )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، لما قبل 
االبتدائية، لكال الجنسين )%(

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة 
للشباب في الفئة العمرية

15 - 24 سنة، لكال الجنسين )%( 

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للتعليم االبتدائي

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للثانوية الدنيا

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
لإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب

نسبة االفراد الذين يستخدمون 
االنترنت

40.90البيرو1.000ترينداد وتوباغو1.015تركيا1.014توفالو99.61ترينداد وتوباغو15.04توجو81.47تيمور الشرقية84.59توفالو

40.70الفلبين0.985تونس0.993تركمانستان1.019اوغندا97.39تونس38.54تونغا101.00تونس93.65اوغندا

68.00بولندا0.994تركيا1.075توفالو1.022أوكرانيا99.48تركيا42.80تونس105.08تركيا96.18أوكرانيا

68.63البرتغال1.001تركمانستان1.007أوكرانيا1.007االمارات العربية المتحدة99.84تركمانستان27.58تركيا87.36تركمانستان90.74االمارات العربية المتحدة

79.47بورتوريكو0.990اوغندا0.974المملكة المتحدة0.997المملكة المتحدة87.00اوغندا62.85تركمانستان99.41توفالو99.85المملكة المتحدة

92.88قطر1.001أوكرانيا0.951جمهورية تنزانيا المتحدة1.014جمهورية تنزانيا المتحدة99.76أوكرانيا93.03توفالو102.30أوكرانيا80.90جمهورية تنزانيا المتحدة

55.76رومانيا0.995االمارات العربية المتحدة1.005الواليات المتحدة االمريكية0.994الواليات المتحدة االمريكية99.46االمارات العربية المتحدة11.01اوغندا112.71المملكة المتحدة93.10الواليات المتحدة االمريكية

73.41االتحاد الروسي0.997جمهورية تنزانيا المتحدة1.045األورغواي0.974األورغواي87.31جمهورية تنزانيا المتحدة104.15أوكرانيا42.84جمهورية تنزانيا المتحدة99.20األورغواي

18.00رواندا1.012األورغواي1.074فانواتو0.976فانواتو98.82األورغواي91.96االمارات العربية المتحدة101.96الواليات المتحدة االمريكية90.66فنزويال )الجمهورية البوليفارية(

25.82ساو تومي وبرينسيبي1.000أوزبكستان, 1.037GPI=1فنزويال )الجمهورية البوليفارية(0.978فنزويال )الجمهورية البوليفارية(100.00أوزبكستان88.22المملكة المتحدة110.03األورغواي97.97فيتنام

25.41ساموا1.005فانواتو1.000فيتنام0.987فيتنام95.72فانواتو32.34جمهورية تنزانيا المتحدة68.56فانواتو84.84اليمن

فنزويال )الجمهورية 71.49الواليات المتحدة االمريكية99.11فنزويال )الجمهورية البوليفارية(87.40زامبيا
69.62السعودية1.013فنزويال )الجمهورية البوليفارية(0.700اليمن0.841اليمن97.73البوليفارية(

21.69السنغال0.998فيتنام0.910زامبيا1.006زامبيا98.06فيتنام69.95األورغواي93.51فيتنام85.86زمبابوي

65.32صربيا0.847اليمن1.043زمبابوي0.983زمبابوي90.24اليمن97.47فانواتو58.14اليمن

58.12سيشيل0.981زامبيا91.52زامبيا73.09فنزويال )الجمهورية البوليفارية(62.81زامبيا

2.50سيراليون1.039زمبابوي91.75زمبابوي81.35فيتنام68.10زمبابوي

82.10سنغافورة1.34اليمن

85.02سلوفاكيا42.45زمبابوي

73.10سلوفينيا

10.00جزر سليمان

1.76الصومال

51.92جنوب افريقيا

17.93جنوب السودان

78.69اسبانيا

29.99سيريالنكا

75.70سانت كيتس ونيفيس

52.35سانت لوشيا

51.77سانت فنسنت وجزر غرينادين

26.61السودان

42.76سورينام

جدول ب 2.2 دليل تعلم وحقق: 
قيم المؤشرات المكونة ب
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معدل االلتحاق الصافي لالبتدائية، 
لكال الجنسي )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، للثانوية 
الدنيا، لكال الجنسين )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، لما قبل 
االبتدائية، لكال الجنسين )%(

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة 
للشباب في الفئة العمرية

15 - 24 سنة، لكال الجنسين )%( 

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للتعليم االبتدائي

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للثانوية الدنيا

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
لإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب

نسبة االفراد الذين يستخدمون 
االنترنت

40.90البيرو1.000ترينداد وتوباغو1.015تركيا1.014توفالو99.61ترينداد وتوباغو15.04توجو81.47تيمور الشرقية84.59توفالو

40.70الفلبين0.985تونس0.993تركمانستان1.019اوغندا97.39تونس38.54تونغا101.00تونس93.65اوغندا

68.00بولندا0.994تركيا1.075توفالو1.022أوكرانيا99.48تركيا42.80تونس105.08تركيا96.18أوكرانيا

68.63البرتغال1.001تركمانستان1.007أوكرانيا1.007االمارات العربية المتحدة99.84تركمانستان27.58تركيا87.36تركمانستان90.74االمارات العربية المتحدة

79.47بورتوريكو0.990اوغندا0.974المملكة المتحدة0.997المملكة المتحدة87.00اوغندا62.85تركمانستان99.41توفالو99.85المملكة المتحدة

92.88قطر1.001أوكرانيا0.951جمهورية تنزانيا المتحدة1.014جمهورية تنزانيا المتحدة99.76أوكرانيا93.03توفالو102.30أوكرانيا80.90جمهورية تنزانيا المتحدة

55.76رومانيا0.995االمارات العربية المتحدة1.005الواليات المتحدة االمريكية0.994الواليات المتحدة االمريكية99.46االمارات العربية المتحدة11.01اوغندا112.71المملكة المتحدة93.10الواليات المتحدة االمريكية

73.41االتحاد الروسي0.997جمهورية تنزانيا المتحدة1.045األورغواي0.974األورغواي87.31جمهورية تنزانيا المتحدة104.15أوكرانيا42.84جمهورية تنزانيا المتحدة99.20األورغواي

18.00رواندا1.012األورغواي1.074فانواتو0.976فانواتو98.82األورغواي91.96االمارات العربية المتحدة101.96الواليات المتحدة االمريكية90.66فنزويال )الجمهورية البوليفارية(

25.82ساو تومي وبرينسيبي1.000أوزبكستان, 1.037GPI=1فنزويال )الجمهورية البوليفارية(0.978فنزويال )الجمهورية البوليفارية(100.00أوزبكستان88.22المملكة المتحدة110.03األورغواي97.97فيتنام

25.41ساموا1.005فانواتو1.000فيتنام0.987فيتنام95.72فانواتو32.34جمهورية تنزانيا المتحدة68.56فانواتو84.84اليمن

فنزويال )الجمهورية 71.49الواليات المتحدة االمريكية99.11فنزويال )الجمهورية البوليفارية(87.40زامبيا
69.62السعودية1.013فنزويال )الجمهورية البوليفارية(0.700اليمن0.841اليمن97.73البوليفارية(

21.69السنغال0.998فيتنام0.910زامبيا1.006زامبيا98.06فيتنام69.95األورغواي93.51فيتنام85.86زمبابوي

65.32صربيا0.847اليمن1.043زمبابوي0.983زمبابوي90.24اليمن97.47فانواتو58.14اليمن

58.12سيشيل0.981زامبيا91.52زامبيا73.09فنزويال )الجمهورية البوليفارية(62.81زامبيا

2.50سيراليون1.039زمبابوي91.75زمبابوي81.35فيتنام68.10زمبابوي

82.10سنغافورة1.34اليمن

85.02سلوفاكيا42.45زمبابوي

73.10سلوفينيا

10.00جزر سليمان

1.76الصومال

51.92جنوب افريقيا

17.93جنوب السودان

78.69اسبانيا

29.99سيريالنكا

75.70سانت كيتس ونيفيس

52.35سانت لوشيا

51.77سانت فنسنت وجزر غرينادين

26.61السودان

42.76سورينام

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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معدل االلتحاق الصافي لالبتدائية، 
لكال الجنسي )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، للثانوية 
الدنيا، لكال الجنسين )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، لما قبل 
االبتدائية، لكال الجنسين )%(

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة 
للشباب في الفئة العمرية

15 - 24 سنة، لكال الجنسين )%( 

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للتعليم االبتدائي

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للثانوية الدنيا

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
لإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب

نسبة االفراد الذين يستخدمون 
االنترنت

30.38سوازيالند

90.61السويد

87.97سويسرا

29.98سوريا

87.98مقاطعة تايوان، الصين

18.98طاجيكستان

5.36تنزانيا

مقدونيا، جمهورية 
70.38يوغسالفيا السابقة

39.32تايلند

13.40تيمور الشرقية

7.12توجو

45.00تونغا

69.20تريناند وتوباجو

48.52تونس

53.74تركيا

15.00تركمانستان

42.70توفالو

19.22اوغندا

49.26أوكرانيا

91.24االمارات العربية المتحدة

92.00المملكة المتحدة

74.55الواليات المتحدة األمريكية

64.60األورغواي

42.80أوزبكستان

22.35فانواتو

61.87فنزويال

52.72فيتنام

الجزر العذراء )الواليات 
54.84المتحدة(

25.10اليمن

21.00زامبيا

16.36زمبابوي

جدول ب 2.2 دليل تعلم وحقق: 
قيم المؤشرات المكونة ب
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معدل االلتحاق الصافي لالبتدائية، 
لكال الجنسي )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، للثانوية 
الدنيا، لكال الجنسين )%(

نسبة االلتحاق اإلجمالي، لما قبل 
االبتدائية، لكال الجنسين )%(

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة 
للشباب في الفئة العمرية

15 - 24 سنة، لكال الجنسين )%( 

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للتعليم االبتدائي

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
للثانوية الدنيا

 ،)GPI( مؤشر التكافؤ بين الجنسين
لإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب

نسبة االفراد الذين يستخدمون 
االنترنت

30.38سوازيالند

90.61السويد

87.97سويسرا

29.98سوريا

87.98مقاطعة تايوان، الصين

18.98طاجيكستان

5.36تنزانيا

مقدونيا، جمهورية 
70.38يوغسالفيا السابقة

39.32تايلند

13.40تيمور الشرقية

7.12توجو

45.00تونغا

69.20تريناند وتوباجو

48.52تونس

53.74تركيا

15.00تركمانستان

42.70توفالو

19.22اوغندا

49.26أوكرانيا

91.24االمارات العربية المتحدة

92.00المملكة المتحدة

74.55الواليات المتحدة األمريكية

64.60األورغواي

42.80أوزبكستان

22.35فانواتو

61.87فنزويال

52.72فيتنام

الجزر العذراء )الواليات 
54.84المتحدة(

25.10اليمن

21.00زامبيا

16.36زمبابوي

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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جدول ب 3.1 دليل التمتع بمنزل الئق
والمؤشرات المكونة ب

دليل
المياه اآلمنة للشرب

دليل 
الصرف الصحي اآلمن

دليل 
الكهرباء

دليل 
التمتع بمنزل الئق

2015201520122015 / 2012

18.005.791.4098.40تشاد

0.0013.0813.748.94بابوا غينيا الجديدة

31.170.00010.39جنوب السودان

19.175.6810.8911.91مدغشقر

30.334.509.83514.89النيجر

26.009.5410.7815.44تنزانيا

18.5014.7915.9416.41موزمبيق

37.677.079.62518.12سيراليون

20.6723.5811.9418.73جمهورية الكونغو الديموقراطية

47.5016.186.04323.24جمهورية افريقيا الوسطى

38.505.2527.8123.85توجو

29.679.6532.6723.99أرتيريا

28.8322.8322.6524.77أثيوبيا

59.3310.934.9925.09ليبيريا

38.6725.0818.8927.55كينيا

29.8335.6917.5927.71موريتانيا

29.5022.4034.5928.83هاييتي

65.0013.2913.830.70اوغندا

25.5027.0139.9630.82أفغانستان

70.5013.938.46630.97بوركينا فاسو

15.0048.1233.6432.25أنغوال

61.3314.3622.2632.65غينيا

42.3339.8717.9133.37زامبيا

61.6719.2921.6334.20مالي

59.8344.271.51435.20بوروندي

60.838.9038.4936.07جمهورية الكونغو الديمقراطية

69.6725.2916.3337.10ليسوتو

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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دليل
المياه اآلمنة للشرب

دليل 
الصرف الصحي اآلمن

دليل 
الكهرباء

دليل 
التمتع بمنزل الئق

2015201520122015 / 2012

68.0024.7618.6937.15جزر سليمان

63.1713.9335.1237.41بنين

47.5023.9053.2341.54نيجيريا

59.1738.2627.4341.62كمبوديا

83.6736.764.9941.81ماالوي

53.1736.3338.4542.65تيمور الشرقية

61.5032.2637.2943.68زمبابوي

60.1758.8413.6344.21رواندا

44.8335.3757.1645.79كيريباس

65.5015.1158.5146.37غينيا بيساو

69.8316.9353.4446.74كوت ديفوار

13.1772.6764.1950.01غينيا اإلستوائية

56.8354.4538.9150.06سوازيالند

81.178.7962.1550.70غانا

59.3341.9151.2350.82الكاميرون

85.0029.6944.4553.05ناميبيا

64.1743.8454.1854.06السنغال

90.8354.8823.1956.30فانواتو

83.6755.9531.0456.88جمهورية غامبيا

83.3343.6250.7759.24جيبوتي

83.5031.1967.6660.78جزر القمر

95.1730.0158.3561.18ساو تومي وبرينسيبي

40.6756.8189.2262.23منغوليا

81.6754.0257.1664.28ميكرونيزيا

78.1757.7757.4564.46بنجالديش

67.6778.1449.8265.21ميانمار

59.5068.8168.465.57جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
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دليل
المياه اآلمنة للشرب

دليل 
الصرف الصحي اآلمن

دليل 
الكهرباء

دليل 
التمتع بمنزل الئق

2015201520122015 / 2012

86.0041.9175.0467.65النيبال

90.1735.2677.5667.66الهند

93.6760.7750.7568.39بوتسوانا

يا الديمقراطية الشعبية 99.5080.6025.8168.64جمهورية كور

88.6737.7388.7371.71الغابون

100.0059.8157.1672.32ساموا األمريكية

30.6791.7597.5873.33الضفة الغربية وقطاع غزة

83.3346.7389.9973.35بوليفيا

78.3365.5976.7273.55نيكاراغوا

100.0046.8474.2673.70بوتان

91.0075.2457.1674.47جزر مارشال

86.1770.2068.9975.12جمهورية الرأس األخضر- كابو فريدي

61.3177.3575.55غواتيماال

79.0057.9895.7977.59أندونيسيا

88.6763.9984.6279.09جنوب افريقيا

85.6760.8893.2679.93باكستان

92.8390.4657.1680.15فيجي

77.8374.4990.7381.02البيرو

86.3372.0386.8381.73الفلبين

99.1789.0757.1681.80غوام

85.3381.3581.2582.64هندوراس

75.6775.0310083.56المغرب

56.3394.6410083.66طاجيكستان

97.50100.0057.1684.89كاليدونيا الجديدة

91.1773.2090.3984.92بنما

74.5082.8597.8985.08جمهورية الدومنيكان

80.6774.7110085.12مولدوفا

يا الفرنسية 100.0098.3957.1685.18بولينيز

89.6773.2093.3685.41السلفادور

97.1782.5378.3786.02غيانا

78.1783.6097.0586.27اإلكوادور

72.6786.7110086.46الجزائر

جدول ب 3.1 دليل التمتع بمنزل الئق
والمؤشرات المكونة ب
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دليل
المياه اآلمنة للشرب

دليل 
الصرف الصحي اآلمن

دليل 
الكهرباء

دليل 
التمتع بمنزل الئق

2015201520122015 / 2012

77.6784.5710087.41العراق

85.6779.7496.8487.42كولومبيا

89.6780.4992.2487.47جامايكا

94.8370.2010088.35االتحاد الروسي

78.3388.5310088.95أذربيجان

92.5074.8110089.10الصين

91.3377.7110089.68سورينام

96.0076.4298.9590.46فيتنام

93.8389.8290.3991.35سانت لوشيا

83.5095.3996.0691.65سوريا

92.6794.7588.0691.82سيريالنكا

83.3392.8210092.05جمهورية قيرغيزستان

93.5084.1499.0592.23المكسيك

100.0077.6010092.53رومانيا

98.3379.3110092.55لبنان

96.8381.5699.4792.62البرازيل

95.6795.2890.3993.78جزر كايمان

88.5094.0010094.17جمهورية فنزويال

91.8390.8999.8294.18ترينداد وتوباغو

96.6787.7898.194.18باراغواي

94.3397.8690.3994.19غرينادا

93.6789.2810094.32ايران

89.0096.4697.5894.35سلطنة عمان

99.0084.9910094.66بلغاريا

91.5092.7110094.74كوبا

91.8392.7110094.85ألبانيا

96.8397.5390.3994.92أروبا

100.0085.3210095.11جورجيا

99.3390.3595.6495.11تونغا

88.1797.3210095.16كازاخستان

98.8386.9210095.25التفيا

99.5095.9390.3995.27بربادوس

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية



المركز الوطني لإلحصاء و المعلومات . أكتوبر 2018 138

دليل
المياه اآلمنة للشرب

دليل 
الصرف الصحي اآلمن

دليل 
الكهرباء

دليل 
التمتع بمنزل الئق

2015201520122015 / 2012

94.3391.8510095.40ليتوانيا

96.5089.8210095.44ايرلندا

100.0096.1490.3995.51الجزر العذراء األمريكية

96.1791.0010095.72تونس

100.0088.7510096.25أرمينيا

97.3391.4310096.25جزر البهاما

96.3392.5010096.28تايلند

99.1789.8210096.33بليز

98.3390.8910096.41ساموا

99.0090.2510096.42مقدونيا، جمهورية يوغسالفيا السابقة

93.6795.6110096.42أوكرانيا

96.3394.1199.4796.64كوستا ريكا

92.8398.2910097.04سيشيل

99.8392.6010097.48موريشيوس

95.00100.0097.5897.53السعودية

97.0095.7110097.57ماليزيا

94.8398.5099.4797.60األردن

99.0094.3210097.77مصر

99.5093.8910097.80بيالروسيا - روسيا البيضاء

97.1797.0010098.06بولندا

99.8394.4310098.09البوسنة والهرسك

99.3397.4397.5898.11االمارات العربية المتحدة

98.5096.1499.7998.14األرجنتين

100.0094.5310098.18تركيا

98.6796.1410098.27صربيا

99.5095.6110098.37الجبل األسود

99.5096.1499.4798.37األورغواي

97.6797.7510098.47المالديف

100.0097.8697.5898.48قطر

98.33100.0097.5898.64الكويت

99.3396.7810098.71كرواتيا

99.3397.0010098.78استونيا

100.0099.1497.5898.91البحرين

جدول ب 3.1 دليل التمتع بمنزل الئق
والمؤشرات المكونة ب
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دليل
المياه اآلمنة للشرب

دليل 
الصرف الصحي اآلمن

دليل 
الكهرباء

دليل 
التمتع بمنزل الئق

2015201520122015 / 2012

98.3399.0499.5898.98تشيلي

100.0097.4310099.14فنلندا

100.0097.4310099.14لوكسمبورج

100.0097.5310099.18هولندا

100.0097.8610099.29هنغاريا

100.0097.9610099.32النرويج

99.1799.0410099.40سلوفينيا

100.0098.6110099.54فرنسا

98.67100.0010099.56الواليات المتحدة األمريكية

100.0098.7110099.57أيسلندا

100.0098.7110099.57جمهورية سلوفاكيا

100.0098.9310099.64اليونان

100.0099.0410099.68جمهورية التشيك

100.0099.1410099.71ألمانيا

100.0099.1410099.71المملكة المتحدة

100.0099.2510099.75السويد

99.6799.7910099.82كندا

100.0099.4610099.82بلجيكا

100.0099.4610099.82ايطاليا

100.0099.5710099.86الدنمارك

100.0099.6810099.89البرتغال

100.0099.8910099.96اسبانيا

100.0099.8910099.96سويسرا

100.00100.00100100.00أندورا

100.00100.00100100.00استراليا

100.00100.00100100.00النمسا

100.00100.00100100.00قبرص

100.00100.00100100.00األرض الخضراء - جرين الند

100.00100.00100100.00اليابان

100.00100.00100100.00مالطا

100.00100.00100100.00موناكو

100.00100.00100100.00سنغافورة

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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جدول ب 3.2 دليل التمتع بمنزل الئق:
قيم المؤشرات المكونة ب

نسبة السكان الذين يحصلون 
على مصادر مياه شرب محسنة

نسبة السكان الذين يستخدمون 
مرافق صرف صحي محسنة

نسبة السكان المستفيدين 
من خدمات الكهرباء

المصدر: بنك معلومات البنك الدولي وبرنامج الرصد 
 )JMP( المشترك إلمداد المياه والصرف الصحي

)لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف( 2015

المصدر: بنك معلومات البنك الدولي وبرنامج الرصد 
)JMP( المشترك إلمداد المياه والصرف الصحي
)لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف( 2015

  البنك الدولي / الطاقة المستدامة للجميع
)SE4ALL( 2012

43.00أفغانستان31.9أفغانستان55.3أفغانستان

100.00ألبانيا93.2ألبانيا95.1ألبانيا

100.00الجزائر87.6الجزائر83.6الجزائر

59.33ساموا األمريكية62.5ساموا األمريكية100ساموا األمريكية

100.00أندورا100أندورا100أندورا

37.00أنغوال51.6أنغوال49أنغوال

90.88أنتيغوا وبربودا96.4األرجنتين97.9أنتيغوا وبربودا

99.80األرجنتين89.5أرمينيا99.1األرجنتين

100.00أرمينيا97.7أروبا100أرمينيا

90.88أروبا100استراليا98.1أروبا

100.00استراليا100النمسا100استراليا

100.00النمسا89.3أذربيجان100النمسا

100.00أذربيجان92جزر البهاما87أذربيجان

100.00جزر البهاما99.2البحرين98.4جزر البهاما

97.70البحرين60.6بنجالديش100البحرين

59.60بنجالديش96.2بربادوس86.9بنجالديش

90.88بربادوس94.3بيالروسيا - روسيا البيضاء99.7بربادوس

100.00بيالروسيا - روسيا البيضاء99.5بلجيكا99.7بيالروسيا - روسيا البيضاء

100.00بلجيكا90.5بليز100بلجيكا

100.00بليز19.7بنين99.5بليز

38.40بنين50.4بوتان77.9بنين

100.00برمودا50.3بوليفيا100بوتان

75.56بوتان94.8البوسنة والهرسك90بوليفيا

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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نسبة السكان الذين يحصلون 
على مصادر مياه شرب محسنة

نسبة السكان الذين يستخدمون 
مرافق صرف صحي محسنة

نسبة السكان المستفيدين 
من خدمات الكهرباء

المصدر: بنك معلومات البنك الدولي وبرنامج الرصد 
 )JMP( المشترك إلمداد المياه والصرف الصحي

)لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف( 2015

المصدر: بنك معلومات البنك الدولي وبرنامج الرصد 
)JMP( المشترك إلمداد المياه والصرف الصحي
)لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف( 2015

  البنك الدولي / الطاقة المستدامة للجميع
)SE4ALL( 2012

90.50بوليفيا63.4بوتسوانا99.9البوسنة والهرسك

100.00البوسنة والهرسك82.8البرازيل96.2بوتسوانا

53.24بوتسوانا97.5الجزر العذراء البريطانية98.1البرازيل

99.50البرازيل86بلغاريا99.4بلغاريا

76.16بروناي دار السالم19.7بوركينا فاسو82.3بوركينا فاسو

100.00بلغاريا48بوروندي75.9بوروندي

13.10بوركينا فاسو72.2جمهورية الرأس األخضر- كابو فريدي91.7جمهورية الرأس األخضر- كابو فريدي

6.50بوروندي42.4كمبوديا75.5كمبوديا

70.56جمهورية الرأس األخضر- كابو فريدي45.8الكاميرون75.6الكاميرون

31.10كمبوديا99.8كندا99.8كندا

53.70الكاميرون95.6جزر كايمان97.4جزر كايمان

100.00كندا21.8جمهورية افريقيا الوسطى68.5جمهورية افريقيا الوسطى

90.88جزر كايمان12.1تشاد50.8تشاد

10.80جمهورية افريقيا الوسطى99.1تشيلي99تشيلي

6.40تشاد76.5الصين95.5الصين

100.00جزر القناة81.1كولومبيا91.4كولومبيا

99.60تشيلي35.8جزر القمر90.1جزر القمر

100.00الصين28.7جمهورية الكونغو الديموقراطية52.4جمهورية الكونغو الديموقراطية

97.00كولومبيا15جمهورية الكونغو الديمقراطية76.5جمهورية الكونغو الديمقراطية

69.30جزر القمر94.5كوستا ريكا97.8كوستا ريكا

16.40جمهورية الكونغو الديموقراطية22.5كوت ديفوار81.9كوت ديفوار

41.60جمهورية الكونغو الديمقراطية97كرواتيا99.6كرواتيا

99.50كوستا ريكا93.2كوبا94.9كوبا
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جدول ب 3.2 دليل التمتع بمنزل الئق:
قيم المؤشرات المكونة

نسبة السكان الذين يحصلون 
على مصادر مياه شرب محسنة

نسبة السكان الذين يستخدمون 
مرافق صرف صحي محسنة

نسبة السكان المستفيدين 
من خدمات الكهرباء

المصدر: بنك معلومات البنك الدولي وبرنامج الرصد 
 )JMP( المشترك إلمداد المياه والصرف الصحي

)لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف( 2015

المصدر: بنك معلومات البنك الدولي وبرنامج الرصد 
)JMP( المشترك إلمداد المياه والصرف الصحي
)لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف( 2015

  البنك الدولي / الطاقة المستدامة للجميع
)SE4ALL( 2012

55.80كوت ديفوار100قبرص100قبرص

100.00كرواتيا99.1جمهورية التشيك100جمهورية التشيك

100.00كوبا99.6الدنمارك100الدنمارك

90.88كوراكاو47.4جيبوتي90جيبوتي

100.00قبرص84جمهورية الدومنيكان84.7جمهورية الدومنيكان

100.00جمهورية التشيك84.7اإلكوادور86.9اإلكوادور

100.00الدنمارك94.7مصر99.4مصر

53.26جيبوتي75السلفادور93.8السلفادور

92.67دومينيكا74.5غينيا اإلستوائية47.9غينيا اإلستوائية

98.00جمهورية الدومنيكان15.7أرتيريا57.8أرتيريا

97.20اإلكوادور97.2استونيا99.6استونيا

100.00مصر28أثيوبيا57.3أثيوبيا

93.70السلفادور91.1فيجي95.7فيجي

66.00غينيا اإلستوائية97.6فنلندا100فنلندا

36.08أرتيريا98.7فرنسا100فرنسا

يا الفرنسية يا الفرنسية100بولينيز 100.00استونيا98.5بولينيز

26.56أثيوبيا41.9الغابون93.2الغابون

100.00جزر فارو58.9جمهورية غامبيا90.2جمهورية غامبيا

59.33فيجي86.3جورجيا100جورجيا

100.00فنلندا99.2ألمانيا100ألمانيا

100.00فرنسا14.9غانا88.7غانا

يا الفرنسية99اليونان100اليونان 59.33بولينيز

89.30الغابون100األرض الخضراء - جرين الند100األرض الخضراء - جرين الند

34.53جمهورية غامبيا98غرينادا96.6غرينادا

100.00جورجيا89.8غوام99.5غوام

100.00ألمانيا63.9غواتيماال92.8غواتيماال

64.06غانا20.1غينيا76.8غينيا

100.00اليونان20.8غينيا بيساو79.3غينيا بيساو

ب
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اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية

نسبة السكان الذين يحصلون 
على مصادر مياه شرب محسنة

نسبة السكان الذين يستخدمون 
مرافق صرف صحي محسنة

نسبة السكان المستفيدين 
من خدمات الكهرباء

المصدر: بنك معلومات البنك الدولي وبرنامج الرصد 
 )JMP( المشترك إلمداد المياه والصرف الصحي

)لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف( 2015

المصدر: بنك معلومات البنك الدولي وبرنامج الرصد 
)JMP( المشترك إلمداد المياه والصرف الصحي
)لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف( 2015

  البنك الدولي / الطاقة المستدامة للجميع
)SE4ALL( 2012

100.00األرض الخضراء - جرين الند83.7غيانا98.3غيانا

90.88غرينادا27.6هاييتي57.7هاييتي

59.33غوام82.6هندوراس91.2هندوراس

78.50غواتيماال98هنغاريا100هنغاريا

26.20غينيا98.8أيسلندا100أيسلندا

60.61غينيا بيساو39.6الهند94.1الهند

79.47غيانا60.8أندونيسيا87.4أندونيسيا

37.90هاييتي90ايران96.2ايران

82.20هندوراس85.6العراق86.6العراق

100.00هونغ كونغ، الصين90.5ايرلندا97.9ايرلندا

100.00هنغاريا99.5ايطاليا100ايطاليا

100.00أيسلندا81.8جامايكا93.8جامايكا

78.70الهند100اليابان100اليابان

96.00أندونيسيا98.6األردن96.9األردن

100.00ايران97.5كازاخستان92.9كازاخستان

100.00العراق30.1كينيا63.2كينيا

100.00ايرلندا39.7كيريباس66.9كيريباس

يا الديمقراطية الشعبية يا الديمقراطية الشعبية99.7جمهورية كور 100.00جزيرة مان81.9جمهورية كور

يا الديمقراطية الشعبية99الكويت 100.00ايطاليا100جمهورية كور

92.63جامايكا100الكويت90جمهورية قيرغيزستان

100.00اليابان93.3جمهورية قيرغيزستان75.7جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

99.50األردن70.9جمهورية الو الديمقراطية الشعبية99.3التفيا

100.00كازاخستان87.8التفيا99لبنان

23.00كينيا80.7لبنان81.8ليسوتو

59.33كيريباس30.3ليسوتو75.6ليبيريا

يا الديمقراطية الشعبية16.9ليبيريا96.6ليتوانيا 29.56جمهورية كور

يا الديمقراطية الشعبية96.6ليبيا100لوكسمبورج 100.00جمهورية كور

100.00كوسوفو92.4ليتوانيا99.4مقدونيا، جمهورية يوغسالفيا السابقة
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نسبة السكان الذين يحصلون 
على مصادر مياه شرب محسنة

نسبة السكان الذين يستخدمون 
مرافق صرف صحي محسنة

نسبة السكان المستفيدين 
من خدمات الكهرباء

المصدر: بنك معلومات البنك الدولي وبرنامج الرصد 
 )JMP( المشترك إلمداد المياه والصرف الصحي

)لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف( 2015

المصدر: بنك معلومات البنك الدولي وبرنامج الرصد 
)JMP( المشترك إلمداد المياه والصرف الصحي
)لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف( 2015

  البنك الدولي / الطاقة المستدامة للجميع
)SE4ALL( 2012

97.70الكويت97.6لوكسمبورج51.5مدغشقر

100.00جمهورية قيرغيزستان90.9مقدونيا، جمهورية يوغسالفيا السابقة90.2ماالوي

70.00جمهورية الو الديمقراطية الشعبية12مدغشقر98.2ماليزيا

100.00التفيا41ماالوي98.6المالديف

100.00لبنان96ماليزيا77مالي

20.56ليسوتو97.9المالديف100مالطا

9.80ليبيريا24.7مالي94.6جزر مارشال

100.00ليبيا100مالطا57.9موريتانيا

100.00ليختنشتاين76.9جزر مارشال99.9موريشيوس

100.00ليتوانيا40موريتانيا96.1المكسيك

100.00لوكسمبورج93.1موريشيوس89ميكرونيزيا

90.54ماكاو، الصين85.2المكسيك88.4مولدوفا

100.00مقدونيا، جمهورية يوغسالفيا السابقة57.1ميكرونيزيا100موناكو

15.40مدغشقر76.4مولدوفا64.4منغوليا

9.80ماالوي100موناكو99.7الجبل األسود

100.00ماليزيا59.7منغوليا85.4المغرب

100.00المالديف95.9الجبل األسود51.1موزمبيق

25.60مالي76.7المغرب80.6ميانمار

100.00مالطا20.5موزمبيق91ناميبيا

59.33جزر مارشال79.6ميانمار96.5ناورو

21.76موريتانيا34.4ناميبيا91.6النيبال

100.00موريشيوس65.6ناورو100هولندا

99.10المكسيك45.8النيبال98.5كاليدونيا الجديدة

59.33ميكرونيزيا97.7هولندا100نيوزيلندا

100.00مولدوفا100كاليدونيا الجديدة87نيكاراغوا

100.00موناكو67.9نيكاراغوا58.2النيجر

89.76منغوليا10.9النيجر68.5نيجيريا

يانا الشمالية 100.00الجبل األسود29نيجيريا97.5جزر مر

جدول ب 3.2 دليل التمتع بمنزل الئق:
قيم المؤشرات المكونة ب
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نسبة السكان الذين يحصلون 
على مصادر مياه شرب محسنة

نسبة السكان الذين يستخدمون 
مرافق صرف صحي محسنة

نسبة السكان المستفيدين 
من خدمات الكهرباء

المصدر: بنك معلومات البنك الدولي وبرنامج الرصد 
 )JMP( المشترك إلمداد المياه والصرف الصحي

)لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف( 2015

المصدر: بنك معلومات البنك الدولي وبرنامج الرصد 
)JMP( المشترك إلمداد المياه والصرف الصحي
)لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف( 2015

  البنك الدولي / الطاقة المستدامة للجميع
)SE4ALL( 2012

يانا الشمالية100النرويج 100.00المغرب79.7جزر مر

20.20موزمبيق98.1النرويج93.4سلطنة عمان

52.36ميانمار96.7سلطنة عمان91.4باكستان

47.26ناميبيا63.5باكستان94.7بنما

76.30النيبال100باالو40بابوا غينيا الجديدة

100.00هولندا75بنما98باراغواي

59.33كاليدونيا الجديدة18.9بابوا غينيا الجديدة86.7البيرو

100.00نيوزيلندا88.6باراغواي91.8الفلبين

77.90نيكاراغوا76.2البيرو98.3بولندا

14.40النيجر73.9الفلبين100البرتغال

55.60نيجيريا97.2بولندا100قطر

100.00النرويج99.7البرتغال100رومانيا

آ 97.70سلطنة عمان99.3بورتوريكو96.9االتحاد الروسي

93.60باكستان98قطر76.1رواندا

59.33باالو79.1رومانيا99ساموا

90.88بنما72.2االتحاد الروسي97.1ساو تومي وبرينسيبي

18.11بابوا غينيا الجديدة61.6رواندا97السعودية

98.20باراغواي91.5ساموا78.5السنغال

91.20البيرو34.7ساو تومي وبرينسيبي99.2صربيا

87.50الفلبين100السعودية95.7سيشيل

100.00بولندا47.6السنغال62.6سيراليون

100.00البرتغال96.4صربيا100سنغافورة

90.88بورتوريكو98.4سيشيل100جمهورية سلوفاكيا

97.70قطر13.3سيراليون99.5سلوفينيا

100.00رومانيا100سنغافورة80.8جزر سليمان

100.00االتحاد الروسي98.8جمهورية سلوفاكيا93.2جنوب افريقيا

فــي  للكهربــاء  التغطيــة  نســبة  ان  الوطنيــة  البيانــات  تبيــن  آ 
تحديــث  وتــم   ،100٪ بنســبة  بلغــت  اآلن   عمــان  ســلطنة 

الدولــي. البنــك  فــي  مؤخــرا  البيانــات 

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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نسبة السكان الذين يحصلون 
على مصادر مياه شرب محسنة

نسبة السكان الذين يستخدمون 
مرافق صرف صحي محسنة

نسبة السكان المستفيدين 
من خدمات الكهرباء

المصدر: بنك معلومات البنك الدولي وبرنامج الرصد 
 )JMP( المشترك إلمداد المياه والصرف الصحي

)لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف( 2015

المصدر: بنك معلومات البنك الدولي وبرنامج الرصد 
)JMP( المشترك إلمداد المياه والصرف الصحي
)لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف( 2015

  البنك الدولي / الطاقة المستدامة للجميع
)SE4ALL( 2012

18.00رواندا99.1سلوفينيا58.7جنوب السودان

100.00ساموا29.8جزر سليمان100اسبانيا

100.00سان مارينو66.4جنوب افريقيا95.6سيريالنكا

60.46ساو تومي وبرينسيبي6.7جنوب السودان98.3سانت كيتس ونيفيس

97.70السعودية99.9اسبانيا96.3سانت لوشيا

56.50السنغال95.1سيريالنكا95.1سانت فنسنت وجزر غرينادين

100.00صربيا90.5سانت لوشيا94.8سورينام

100.00سيشيل79.2سورينام74.1سوازيالند

14.20سيراليون57.5سوازيالند100السويد

100.00سنغافورة99.3السويد100سويسرا

100.00جمهورية سلوفاكيا99.9سويسرا90.1سوريا

100.00سلوفينيا95.7سوريا73.8طاجيكستان

22.81جزر سليمان95طاجيكستان55.6تنزانيا

32.71الصومال15.6تنزانيا97.8تايلند

85.40جنوب افريقيا93تايلند71.9تيمور الشرقية

5.06جنوب السودان40.6تيمور الشرقية63.1توجو

100.00اسبانيا11.6توجو99.6تونغا

88.66سيريالنكا91تونغا95.1ترينداد وتوباغو

90.88سانت كيتس ونيفيس91.5ترينداد وتوباغو97.7تونس

90.88سانت لوشيا91.6تونس100تركيا

90.88سانت مارتن - الجزء الفرنسي94.9تركيا97.7توفالو

75.91سانت فنسنت وجزر غرينادين19.1اوغندا79اوغندا

32.56السودان95.9أوكرانيا96.2أوكرانيا

100.00سورينام97.6االمارات العربية المتحدة99.6االمارات العربية المتحدة

42.00سوازيالند99.2المملكة المتحدة100المملكة المتحدة

100.00السويد100الواليات المتحدة األمريكية99.2الواليات المتحدة األمريكية

100.00سويسرا96.4األورغواي99.7األورغواي

96.26سوريا100أوزبكستان94.5فانواتو

جدول ب 3.2 دليل التمتع بمنزل الئق:
قيم المؤشرات المكونة ب
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نسبة السكان الذين يحصلون 
على مصادر مياه شرب محسنة

نسبة السكان الذين يستخدمون 
مرافق صرف صحي محسنة

نسبة السكان المستفيدين 
من خدمات الكهرباء

المصدر: بنك معلومات البنك الدولي وبرنامج الرصد 
 )JMP( المشترك إلمداد المياه والصرف الصحي

)لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف( 2015

المصدر: بنك معلومات البنك الدولي وبرنامج الرصد 
)JMP( المشترك إلمداد المياه والصرف الصحي
)لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف( 2015

  البنك الدولي / الطاقة المستدامة للجميع
)SE4ALL( 2012

100.00طاجيكستان57.9فانواتو93.1جمهورية فنزويال

15.30تنزانيا94.4جمهورية فنزويال97.6فيتنام

100.00تايلند78فيتنام100الجزر العذراء األمريكية

41.56تيمور الشرقية96.4الجزر العذراء األمريكية58.4الضفة الغربية وقطاع غزة

31.46توجو92.3الضفة الغربية وقطاع غزة65.4زامبيا

95.86تونغا43.9زامبيا76.9زمبابوي

99.83ترينداد وتوباغو36.8زمبابوي

100.00تونس

100.00تركيا

100.00تركمانستان

90.88جزر تركس وكايكوس

44.56توفالو

18.16اوغندا

100.00أوكرانيا

97.70االمارات العربية المتحدة

100.00المملكة المتحدة

100.00الواليات المتحدة األمريكية

99.50األورغواي

100.00أوزبكستان

27.08فانواتو

100.00جمهورية فنزويال

99.00فيتنام

90.88الجزر العذراء األمريكية

97.70الضفة الغربية وقطاع غزة

48.41اليمن

22.06زامبيا

40.46زمبابوي

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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دليل العمر عند 
الوالدة 

دليل عدم 
التدخين

دليل عدم 
تعاطي المخدرات

دليل السالمة 
على الطرق

 
ً
ًدليل البقاء آمنا

ومحميا

2008 - 2014*2015200420132004 - 2015**

48.1848.1419.9462.444.67الكاميرون

59.1329.1220.5480.5247.33جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

49.6767.935.3568.3955.33بوليفيا

83.7981.28056.2755.33ايران

45.5524.0799.762.8158.03سيراليون

46.8787.3726.5972.0758.22نيجيريا

27.1666.5785.256.9558.97موزمبيق

24.9758.5487.6165.1259.06مالي

35.9249.0387.3164.0359.07الكونغو

82.1327.4942.983.9259.11جورجيا

59.1331.3587.6161.5859.92ليسوتو

88.928.91581.2764.1760.82األردن

10.0785.5987.6164.0361.83النيجر

35.9272.2187.3154.0962.38ليبيريا

43.3659.7387.3159.1362.38بوركينا فاسو

71.8493.7620.2464.3162.54غانا

37.6775.4884.8952.3262.59ماالوي

74.0351.7179.1550.6863.89تايلند

97.5942.542.374.3964.19الصين

 
ً
 ومحميا

ً
جدول ب 4.1 دليل البقاء آمنا

والمؤشرات المكونة ب
اإلحصاءات المستخدمة 

في المقارنات الدولية
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دليل العمر عند 
الوالدة 

دليل عدم 
التدخين

دليل عدم 
تعاطي المخدرات

دليل السالمة 
على الطرق

 
ً
ًدليل البقاء آمنا

ومحميا

2008 - 2014*2015200420132004 - 2015**

75.7839.0861.0382.5664.61مصر

79.72099.779.1664.64أندونيسيا

56.6892.4237.1672.6264.72اإلكوادور

36.7973.8584.2966.3565.32زامبيا

88.6625.5678.5574.2566.75االتحاد الروسي

70.4869.3947.7381.4767.27األرجنتين

80.2968.838.0784.3367.87جامايكا

69.2147.8587.9266.6267.90موريتانيا

64.3955.4284.5967.4467.96ناميبيا

84.3647.9973.1167.0368.12كازاخستان

47.7466.8697.8961.5868.52زمبابوي

50.8154.0990.6381.4769.25بنجالديش

84.5443.2486.166.6270.13فيتنام

87.4353.6457.483.3870.46موريشيوس

60.8885.2976.7460.0870.75جمهورية الدومنيكان

81.8738.3493.3570.0370.90قرغيزستان

58.2676.6788.5260.3570.95كينيا

88.6142.3581.8771.3971.06منغوليا

82.4450.2263.4488.6971.20بلغاريا
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دليل العمر عند 
الوالدة 

دليل عدم 
التدخين

دليل عدم 
تعاطي المخدرات

دليل السالمة 
على الطرق

 
ً
ًدليل البقاء آمنا

ومحميا

2008 - 2014*2015200420132004 - 2015**

86.2945.7781.8771.6671.40المغرب

78.4518.2893.9696.0571.68كيريباس

71.9284.5562.2468.1271.71البرازيل

75.3447.787.6176.2971.74كمبوديا

81.0350.9774.9280.6571.89باكستان

38.9888.8697.5862.6772.02اوغندا

76.6566.5781.2765.872.57جنوب افريقيا

60.8880.2484.8964.4472.61جمهورية الرأس األخضر- كابو فريدي

56.0763.7495.1776.2972.82هندوراس

91.6837.1583.3879.4372.91ألبانيا

72.7171.1776.1371.872.95باراغواي

68.7372.3698.7955.1873.76جمهورية تنزانيا المتحدة

87.0366.2769.4972.3473.78ميانمار

59.1386.9287.6162.2673.98بنين

96.6735.0777.0487.674.09اليونان

90.3635.5195.7775.0774.18أرمينيا

77.7553.7985.283.1174.96تشيلي

69.2158.195.7776.8474.98النيبال

75.3449.3390.0385.6975.10الفلبين

73.549.3389.4388.2875.14سيشيل

62.284.9986.7167.0375.23سوازيالند

95.4943.0986.7175.8975.29البوسنة والهرسك

77.3134.9210089.7875.50كوبا

 
ً
 ومحميا

ً
جدول ب 4.1 دليل البقاء آمنا

والمؤشرات المكونة ب
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دليل العمر عند 
الوالدة 

دليل عدم 
التدخين

دليل عدم 
تعاطي المخدرات

دليل السالمة 
على الطرق

 
ً
ًدليل البقاء آمنا

ومحميا

2008 - 2014*2015200420132004 - 2015**

91.0254.2366.7791.0175.76سلوفاكيا

88.6684.2545.0285.5675.87الواليات المتحدة االمريكية

94.7449.3392.1567.375.88ماليزيا

96.6366.7245.9294.9676.06اسبانيا

65.2778.4598.1962.9476.21السنغال

81.0352.393.0578.4776.22ساموا

79.6344.1395.1786.3876.33أذربيجان

92.8645.7710069.2176.96لبنان

95.1454.6870.6987.4776.99كرواتيا

يا الديمقراطية الشعبية 99.5639.2387.6183.6577.51جمهورية كور

72.4973.5587.3177.3877.68األورغواي

94.2640.7187.0189.177.77البحرين

87.1742.9493.9689.6578.43تونغا

95.7166.4262.8489.3778.58البرتغال

93.640.5694.2686.3878.70التفيا

90.8544.5898.4981.3478.81بيالروسيا - روسيا البيضاء

88.6145.3299.482.9779.07جمهورية مولدوفا

69.2582.3284.2983.2479.78المكسيك

94.1765.0880.3685.9781.40بولندا

63.5189.4595.7777.1181.46كولومبيا

98.3857.9580.6689.6581.66أندورا

91.4171.0388.2276.2981.74سيريالنكا

92.671.7710062.6781.76السعودية

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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دليل العمر عند 
الوالدة 

دليل عدم 
التدخين

دليل عدم 
تعاطي المخدرات

دليل السالمة 
على الطرق

 
ً
ًدليل البقاء آمنا

ومحميا

2008 - 2014*2015200420132004 - 2015**

83.2758.498.4988.1582.07رومانيا

96.8560.4878.8592.6482.20النمسا

87.654.5399.487.8782.35تركيا

88.2655.7293.9692.182.51فيجي

94.2256.6193.6685.5682.51ليتوانيا

69.1210097.5865.5383.06أثيوبيا

97.574.8972.2188.1583.19لوكسمبورج

91.8583.6661.3396.0583.22المملكة المتحدة 

73.585.7493.6681.0683.49كوستا ريكا

93.4752.0198.1990.4683.53استونيا

96.8965.0879.1594.1483.82ألمانيا

87.3976.2387.3184.7483.92أوزبكستان

97.7771.1775.8391.6984.12ايطاليا

96.2879.9468.5894.4184.80ايرلندا

91.6365.6894.2689.5185.27هنغاريا

8882.9193.0577.3885.34الهند

95.4457.6596.6891.6985.37جمهورية التشيك

94.3982.0299.765.485.38سلطنة عمان

98.3474.2973.7295.3785.43هولندا

60.497.4798.1986.3885.61بنما

 
ً
 ومحميا

ً
جدول ب 4.1 دليل البقاء آمنا

والمؤشرات المكونة ب
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* مالحظــة: تشــمل بيانــات الــوالدة بيــن المراهقــات بيانــات للفتــرة) 2008 - 2015( لعــدد  108 دولــة بمــا فيهــا ســلطنة 
يــة الــرأس األخضــر- كابــو  عمــان )2013(، وهنــاك 7 دول لديهــا بيانــات قديمــة وهــي بربــادوس )2007(، جمهور
يقيــا )2007(. يــدي )2004(، اإلكــوادور )2002(، لبنــان )2002(، باراغــواي )2007(، ســاموا )2007( أنــد جنــوب افر فر

** يرتبــط دليــل  عــدم تعاطــي المخــدرات ببيانــات عــام 2004 لجميــع الــدول فــي قاعــدة بيانــات منظمــة الصحــة العالميــة، 
بمــا فــي ذلــك ســلطنة عمــان. وقــد تــم إســقاط/ الغــاء هــذا المؤشــر مــن حســاب دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل، حيــث 

 للفترة 2010 - 2014.
ً
 ومحميــا

ً
أن قائمــة المؤشــرات المقلصــة اســتخدمت النتــاج دليــل البقــاء آمنــا

دليل العمر عند 
الوالدة 

دليل عدم 
التدخين

دليل عدم 
تعاطي المخدرات

دليل السالمة 
على الطرق

 
ً
ًدليل البقاء آمنا

ومحميا

2008 - 2014*2015200420132004 - 2015**

97.1573.8581.8790.8785.94بلجيكا

78.5493.7680.9790.8786.03بربادوس

99.4373.2577.0495.586.31سويسرا

97.5968.9587.9293.0586.88فرنسا

94.5769.0992.4593.0587.29مالطا

98.3863.1510093.688.78اليابان

94.0988.4182.1892.6489.33استراليا

97.287.9678.5593.7389.36أيسلندا

99.1271.6291.8495.189.42سنغافورة

98.2980.0990.3391.2890.00سلوفينيا

98.1279.9487.6194.8290.12النرويج

94.7986.9288.2291.8390.44كندا

97.1178.7593.3593.4690.67فنلندا

99.2687.0786.495.2391.99الدنمارك

98.0782.9193.3596.1992.63السويد

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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معدل الوالدة بين المراهقات 
)لكل 1000 امرأة في الفئة 

العمرية 15 - 19 سنة(

انتشار التدخين الي من منتجات 
التبغ بين الذكور في عمر 

15سنة فأكثر

نسبة انتشار اضطرابات تعاطي 
المخدرات في عمر 15سنة 

فأكثر )%(

المعدل التقديري لوفيات 
حوداث الطرق )لكل 100,000 

نسمة(

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
أحدث بيانات،  2000 - 2014*

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2015

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2004

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2013

15.5أفغانستان0.92أفغانستان51.2ألبانيا51.9أفغانستان

15.1ألبانيا0.56ألبانيا37.2أندورا19.7ألبانيا

23.8الجزائر0.41الجزائر29.5األرجنتين12.4الجزائر

7.6أندورا0.65أندورا52.3أرمينيا4.4أندورا

26.9أنغوال0.42أنغوال16.7استراليا190.9أنغوال

6.7أنتيغوا وبربودا0.68أنتيغوا وبربودا35.5النمسا66.8أنتيغوا وبربودا*

13.6األرجنتين1.74األرجنتين46.5أذربيجان68.1األرجنتين

18.3أرمينيا0.15أرمينيا48.8البحرين22.7أرمينيا

5.4استراليا0.6استراليا39.8بنجالديش14.2استراليا

5.4النمسا0.71النمسا13.1بربادوس7.9النمسا

10.0أذربيجان0.17أذربيجان46.2بيالروسيا - روسيا البيضاء47.2أذربيجان

13.8الباهاما0.67الباهاما26.5بلجيكا34.6الباهاما

8.0البحرين0.44البحرين17.7بنين13.8البحرين

13.6بنجالديش0.32بنجالديش30.5بوليفيا113بنجالديش

6.7بربادوس0.64بربادوس47.2البوسنة والهرسك49.7بربادوس*

13.7بيالروسيا - روسيا البيضاء0.06بيالروسيا - روسيا البيضاء19.3البرازيل21.6بيالروسيا - روسيا البيضاء

6.7بلجيكا0.61بلجيكا29.3بروناي دار السالم7.2بلجيكا

24.4بليز1.05بليز42.4بلغاريا64بليز

27.7بنين0.42بنين36بوركينا فاسو94بنين

جمهورية الرأس األخضر- كابو 28.4بوتان
15.1بوتان0.24بوتان22.2فريدي

23.2بوليفيا2.15بوليفيا44.1كمبوديا115.6بوليفيا

17.7البوسنة والهرسك0.45البوسنة والهرسك43.8الكاميرون11البوسنة والهرسك

:
ً
جدول ب 4.2 دليل البقاء آمنا ومحميا

قيم المؤشرات المكونة ب
اإلحصاءات المستخدمة 

في المقارنات الدولية
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معدل الوالدة بين المراهقات 
)لكل 1000 امرأة في الفئة 

العمرية 15 - 19 سنة(

انتشار التدخين الي من منتجات 
التبغ بين الذكور في عمر 

15سنة فأكثر

نسبة انتشار اضطرابات تعاطي 
المخدرات في عمر 15سنة 

فأكثر )%(

المعدل التقديري لوفيات 
حوداث الطرق )لكل 100,000 

نسمة(

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
أحدث بيانات،  2000 - 2014*

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2015

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2004

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2013

23.6بوتسوانا0.48بوتسوانا17.7كندا39بوتسوانا

23.4البرازيل1.26البرازيل40تشيلي64.8البرازيل

8.3بلغاريا0.02بروناي دار السالم47.6الصين16.6بروناي دار السالم

30.0بوركينا فاسو1.22بلغاريا16كولومبيا40.8بلغاريا

جمهورية الرأس األخضر- كابو 0.43بوركينا فاسو23.1جزر القمر130بوركينا فاسو
26.1فريدي

17.4كمبوديا0.48بوروندي43.2الكونغو85بوروندي

جمهورية الرأس األخضر- كابو 
جمهورية الرأس األخضر- كابو 18.5كوستا ريكا90فريدي*

27.6الكاميرون0.42فريدي

6.0كندا2.66كمبوديا39.4كرواتيا57كمبوديا

32.4جمهورية افريقيا الوسطى0.4الكاميرون52.7كوبا119الكاميرون

24.1تشاد1.14كندا37.4جمهورية التشيك12.6كندا

12.4تشيلي0.45جمهورية افريقيا الوسطى17.6الدنمارك229جمهورية افريقيا الوسطى

18.8الصين0.5تشاد18.8جمهورية الدومنيكان203.4تشاد

16.8كولومبيا1.92تشيلي14اإلكوادور51.5تشيلي

26.4الكونغو0.15الصين49.9مصر6.2الصين

24.2جزر كوك3.14كولومبيا41.2استونيا84كولومبيا

13.9كوستا ريكا0.43جزر القمر8.9أثيوبيا70جزر القمر

24.2كوت ديفوار0.5الكونغو38.7فيجي147الكونغو

9.2كرواتيا0.22جزر كوك23.2فنلندا56جزر كوك

7.5كوبا0.18كوستا ريكا29.8فرنسا61.2كوستا ريكا

5.2قبرص0.51كوت ديفوار57.7جورجيا125كوت ديفوار

6.1جمهورية التشيك0.98كرواتيا32.4ألمانيا11.8كرواتيا

جمهورية الكونغو 0.01كوبا13.1غانا52.5كوبا
33.2الديموقراطية
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معدل الوالدة بين المراهقات 
)لكل 1000 امرأة في الفئة 

العمرية 15 - 19 سنة(

انتشار التدخين الي من منتجات 
التبغ بين الذكور في عمر 

15سنة فأكثر

نسبة انتشار اضطرابات تعاطي 
المخدرات في عمر 15سنة 

فأكثر )%(

المعدل التقديري لوفيات 
حوداث الطرق )لكل 100,000 

نسمة(

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
أحدث بيانات،  2000 - 2014*

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2015

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2004

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2013

3.5الدنمارك0.44قبرص52.6اليونان4.2قبرص

24.7جيبوتي0.12جمهورية التشيك22.1هاييتي11.1جمهورية التشيك

جمهورية الكونغو 
يا الديمقراطية 33.3هندوراس138الديموقراطية جمهورية كور

15.3دومينيكا0.44الشعبية

جمهورية الكونغو 32هنغاريا2.4الدنمارك
29.3جمهورية الدومنيكان0.48الديموقراطية

20.1اإلكوادور0.46الدنمارك17أيسلندا20.6جيبوتي

12.8مصر0.41جيبوتي20.4الهند47.2دومينيكا*

21.1السلفادور2.86دومينيكا76.2أندونيسيا90جمهورية الدومنيكان

24.1أرتيريا0.78جمهورية الدومنيكان21.5ايران99.6اإلكوادور*

7.0استونيا2.09اإلكوادور22.4ايرلندا 56مصر

25.3أثيوبيا1.3مصر28.3ايطاليا72السلفادور

5.8فيجي0.9السلفادور29.9جامايكا176غينيا اإلستوائية

4.8فنلندا0.39غينيا اإلستوائية33.7اليابان76أرتيريا

5.1فرنسا0.5أرتيريا70.2األردن15.6استونيا

22.9الغابون0.07استونيا43.9كازاخستان71.2أثيوبيا

29.4غامبيا0.09أثيوبيا24.6كينيا27.5فيجي

11.8جورجيا0.21فيجي63.9كيريباس7.3فنلندا

4.3ألمانيا0.23فنلندا50.4قرغيزستان6.2فرنسا

جمهورية الو الديمقراطية 115الغابون
26.2غانا0.41فرنسا56.6الشعبية

9.1اليونان0.39الغابون48.9التفيا88غامبيا

19.0غواتيماال0.39غامبيا45.4لبنان41.5جورجيا

27.3غينيا1.9جورجيا55.1ليسوتو7.8ألمانيا

27.5غينيا بيساو0.7ألمانيا27.6ليبيريا65غانا

17.3غيانا2.65غانا38.1ليتوانيا8.3اليونان

17.4هندوراس0.77اليونان25.8لوكسمبورج53.1غرينادا*

7.7هنغاريا0.03غرينادا25.4ماالوي91غواتيماال

4.6أيسلندا0.94غواتيماال43ماليزيا146غينيا

16.6الهند0.42غينيا36.8مالي136.7غينيا بيساو

:
ً
جدول ب 4.2 دليل البقاء آمنا ومحميا

قيم المؤشرات المكونة ب
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معدل الوالدة بين المراهقات 
)لكل 1000 امرأة في الفئة 

العمرية 15 - 19 سنة(

انتشار التدخين الي من منتجات 
التبغ بين الذكور في عمر 

15سنة فأكثر

نسبة انتشار اضطرابات تعاطي 
المخدرات في عمر 15سنة 

فأكثر )%(

المعدل التقديري لوفيات 
حوداث الطرق )لكل 100,000 

نسمة(

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
أحدث بيانات،  2000 - 2014*

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2015

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2004

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2013

15.3أندونيسيا0.41غينيا بيساو29.7مالطا101غيانا*

32.1ايران0.89غيانا44موريتانيا66هاييتي

20.2العراق0.78هاييتي40.1موريشيوس101هندوراس

4.1ايرلندا0.17هندوراس20.8المكسيك19.8هنغاريا

6.1ايطاليا0.2هنغاريا47.7منغوليا7.1أيسلندا

11.5جامايكا0.72أيسلندا45.4المغرب28.1الهند

4.7اليابان0.24الهند31.4موزمبيق47أندونيسيا

26.3األردن0.02أندونيسيا31.6ميانمار37.7ايران

24.2كازاخستان3.32ايران38.9ناميبيا82العراق

29.1كينيا0.66العراق43ناورو9.2ايرلندا

2.9كيريباس1.05ايرلندا37.1النيبال5.8ايطاليا

18.7الكويت0.81ايطاليا26.2هولندا45.7جامايكا

22.0قرغيزستان2.06جامايكا18.6النيجر4.4اليابان

جمهورية الو الديمقراطية 0.01اليابان17.4نيجيريا26األردن
14.3الشعبية

10.0التفيا0.63األردن20.3نيوي36.4كازاخستان

22.6لبنان0.9كازاخستان22.4النرويج96كينيا

28.2ليسوتو0.39كينيا21سلطنة عمان آ49.9كيريباس

يا الديمقراطية  جمهورية كور
33.7ليبيريا0.21كيريباس41.9باكستان0.7الشعبية

73.4ليبيا0.02الكويت10.6بنما7.1الكويت

10.6ليتوانيا0.23قرغيزستان28.3باراغواي42.1قرغيزستان

جمهورية الو الديمقراطية 
جمهورية الو الديمقراطية 43الفلبين94الشعبية

8.7لوكسمبورج2.64الشعبية

28.4مدغشقر0.2التفيا32.4بولندا15.3التفيا

35.0ماالوي0.01لبنان31.5البرتغال17لبنان*

يا الديمقراطية 94ليسوتو جمهورية كور
24.0ماليزيا0.42ليسوتو49.8الشعبية

3.5المالديف0.43ليبيريا45.7جمهورية مولدوفا147ليبيريا

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية

 آ  وبالنســبة لســلطنة عمــان، فــإن انتشــار التدخيــن فــي قواعــد البيانــات الدوليــة ليــس ســوى تقديــرات، 
نظــرا لعــدم وجــود مســوح حديثة.
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معدل الوالدة بين المراهقات 
)لكل 1000 امرأة في الفئة 

العمرية 15 - 19 سنة(

انتشار التدخين الي من منتجات 
التبغ بين الذكور في عمر 

15سنة فأكثر

نسبة انتشار اضطرابات تعاطي 
المخدرات في عمر 15سنة 

فأكثر )%(

المعدل التقديري لوفيات 
حوداث الطرق )لكل 100,000 

نسمة(

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
أحدث بيانات،  2000 - 2014*

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2015

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2004

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2013

25.6مالي0.23ليبيا36.9رومانيا6ليبيا

5.1مالطا0.22ليتوانيا59االتحاد الروسي13.9ليتوانيا

5.7جزر مارشال0.93لوكسمبورج41ساموا6.4لوكسمبورج

24.5موريتانيا0.43مدغشقر27.9السعودية148مدغشقر*

12.2موريشيوس0.51ماالوي23.4السنغال143ماالوي

12.3المكسيك0.27ماليزيا43.6صربيا12.7ماليزيا

1.9واليات ميكرونيزيا المتحدة0.4المالديف43سيشيل13.7المالديف

0.0موناكو0.42مالي60سيراليون172مالي

21.0منغوليا0.26مالطا28سنغافورة13.1مالطا

11.9الجبل األسود0.21جزر مارشال39.7سلوفاكيا85جزر مارشال

20.8المغرب0.41موريتانيا22.3سلوفينيا71موريتانيا

31.6موزمبيق1.42موريشيوس31.4جنوب افريقيا29.4موريشيوس

20.3ميانمار0.53المكسيك31.3اسبانيا70.9المكسيك

23.9ناميبيا0.23واليات ميكرونيزيا المتحدة28.4سيريالنكا32.6واليات ميكرونيزيا المتحدة

17.0النيبال0.11موناكو19سوازيالند26.7منغوليا

3.4هولندا0.61منغوليا20.4السويد13.4الجبل األسود

6.0نيوزيلندا0.61المغرب26.9سويسرا32المغرب

15.3نيكاراغوا0.5موزمبيق41.4تايلند167موزمبيق

26.4النيجر1.02ميانمار47.3تونغا30.3ميانمار

20.5نيجيريا0.52ناميبيا39.5تركيا82ناميبيا

3.8النرويج0.21ناورو16.4اوغندا105.3ناورو

25.4سلطنة عمان0.15النيبال49.4أوكرانيا71النيبال

14.2باكستان0.88هولندا19.9المملكة المتحدة 4.5هولندا

4.8باالو0.33نيوزيلندا27.5جمهورية تنزانيا المتحدة19.1نيوزيلندا

10.0بنما0.81نيكاراغوا19.5الواليات المتحدة االمريكية92نيكاراغوا

16.8بابوا غينيا الجديدة0.42النيجر26.7األورغواي206النيجر

20.7باراغواي2.44نيجيريا24.9أوزبكستان122نيجيريا

:
ً
جدول ب 4.2 دليل البقاء آمنا ومحميا

قيم المؤشرات المكونة ب
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معدل الوالدة بين المراهقات 
)لكل 1000 امرأة في الفئة 

العمرية 15 - 19 سنة(

انتشار التدخين الي من منتجات 
التبغ بين الذكور في عمر 

15سنة فأكثر

نسبة انتشار اضطرابات تعاطي 
المخدرات في عمر 15سنة 

فأكثر )%(

المعدل التقديري لوفيات 
حوداث الطرق )لكل 100,000 

نسمة(

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
أحدث بيانات،  2000 - 2014*

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2015

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2004

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2013

13.9البيرو0.22نيوي47.1فيتنام14.3نيوي

10.5الفلبين0.42النرويج26.5زامبيا5النرويج

10.3بولندا0.02سلطنة عمان31.2زمبابوي13.5سلطنة عمان

7.8البرتغال0.84باكستان44باكستان

15.2قطر0.21باالو27باالو

يا الديمقراطية 0.07بنما91.1بنما جمهورية كور
12.0الشعبية

12.5جمهورية مولدوفا0.25بابوا غينيا الجديدة65بابوا غينيا الجديدة*

8.7رومانيا0.8باراغواي63باراغواي*

18.9االتحاد الروسي1.85البيرو65البيرو

32.1رواندا0.34الفلبين57الفلبين

18.1سانت لوشيا0.66بولندا14بولندا

8.2سانت فنسنت وجزر غرينادين1.24البرتغال10.5البرتغال

15.8ساموا0.02قطر13.4قطر

يا الديمقراطية  جمهورية كور
يا الديمقراطية 1.7الشعبية جمهورية كور

3.2سان مارينو0.42الشعبية

31.1ساو تومي وبرينسيبي0.03جمهورية مولدوفا26.7جمهورية مولدوفا

27.4السعودية0.06رومانيا38.9رومانيا

27.2السنغال0.72االتحاد الروسي26.6االتحاد الروسي

7.7صربيا0.09رواندا45رواندا

8.6سيشيل0.68سانت كيتس ونيفيس74.7سانت كيتس ونيفيس*

27.3سيراليون0.23سانت لوشيا42.5سانت لوشيا*

3.6سنغافورة0.8سانت فنسنت وجزر غرينادين70سانت فنسنت وجزر غرينادين

6.6سلوفاكيا0.24ساموا44ساموا*

6.4سلوفينيا0.05سان مارينو1.3سان مارينو

19.2جزر سليمان0.41ساو تومي وبرينسيبي92ساو تومي وبرينسيبي

25.4الصومال0.01السعودية17.6السعودية

25.1جنوب افريقيا0.07السنغال80السنغال

3.7اسبانيا0.36سيشيل22صربيا

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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معدل الوالدة بين المراهقات 
)لكل 1000 امرأة في الفئة 

العمرية 15 - 19 سنة(

انتشار التدخين الي من منتجات 
التبغ بين الذكور في عمر 

15سنة فأكثر

نسبة انتشار اضطرابات تعاطي 
المخدرات في عمر 15سنة 

فأكثر )%(

المعدل التقديري لوفيات 
حوداث الطرق )لكل 100,000 

نسمة(

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
أحدث بيانات،  2000 - 2014*

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2015

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2004

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2013

17.4سيريالنكا0.02سيراليون61.2سيشيل

24.3السودان0.28سنغافورة125سيراليون

19.1سورينام1.11سلوفاكيا2.7سنغافورة

24.2سوازيالند0.33سلوفينيا21.2سلوفاكيا

2.8السويد0.25جزر سليمان4.6سلوفينيا

3.3سويسرا0.45الصومال62جزر سليمان

18.8طاجيكستان0.63جنوب افريقيا64الصومال

36.2تايلند1.8اسبانيا54جنوب افريقيا*

جمهورية مقدونيا 0.4سيريالنكا158جنوب السودان
9.4اليوغوسالفية السابقة

16.6تيمور الشرقية0.41السودان8.4اسبانيا

31.1توجو0.5سورينام20.3سيريالنكا

7.6تونغا0.45سوازيالند87السودان

14.1ترينداد وتوباغو0.23السويد65.3سورينام*

24.4تونس0.77سويسرا87سوازيالند

8.9تركيا0.03سوريا5.1السويد

17.4تركمانستان1.24طاجيكستان2سويسرا

27.4اوغندا0.7تايلند54سوريا

جمهورية مقدونيا 54طاجيكستان
10.9االمارات العربية المتحدة0.67اليوغوسالفية السابقة

2.9المملكة المتحدة 0.41توجو60تايلند

جمهورية مقدونيا 
32.9جمهورية تنزانيا المتحدة0.21تونغا18.7اليوغوسالفية السابقة

10.6الواليات المتحدة االمريكية0.72ترينداد وتوباغو50تيمور الشرقية

16.6األورغواي0.22تونس85توجو

11.2أوزبكستان0.03تركيا30تونغا

16.6فانواتو0.19تركمانستان35.5ترينداد وتوباغو*

24.5فيتنام0.22توفالو6.7تونس

21.5اليمن0.09اوغندا29تركيا

24.7زامبيا0.29أوكرانيا21تركمانستان*

:
ً
جدول ب 4.2 دليل البقاء آمنا ومحميا

قيم المؤشرات المكونة ب
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*مالحظــة عــن والدة المراهقــات: مــن بيــن الــدول الـــ 193 التــي اســتخدمت لتكويــن دليــل العمــر عنــد الــوالدة، كانــت 
174 دولــة لديهــا بيانــات فــي الفتــرة 2008 - 2015 )بمــا فــي ذلــك ســلطنة عمــان، 2013(، فــي حيــن كان لــدى 19 
دولــة بيانــات قديمــة مســتخدمة فــي الجــدول أعــاله. ومــن بيــن هــذه الــدول الـــ 19، تــم اســتخدام 7 دول فقــط فــي 
يــة الــرأس األخضــر- كابــو  - وهــذه الــدول بربــادوس )2007(، هــي جمهور

ً
 ومحميــا

ً
نهايــة المطــاف إلنتــاج دليــل البقــاء آمنــا

يقيــا )2007(. يــدي )2004(، اإلكــوادور )2002(، لبنــان )2002(، باراغــواي )2007(، ســاموا )2007( وجنــوب افر فر

معدل الوالدة بين المراهقات 
)لكل 1000 امرأة في الفئة 

العمرية 15 - 19 سنة(

انتشار التدخين الي من منتجات 
التبغ بين الذكور في عمر 

15سنة فأكثر

نسبة انتشار اضطرابات تعاطي 
المخدرات في عمر 15سنة 

فأكثر )%(

المعدل التقديري لوفيات 
حوداث الطرق )لكل 100,000 

نسمة(

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
أحدث بيانات،  2000 - 2014*

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2015

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2004

المصدر: منظمة الصحة العالمية 
2013

28.2زمبابوي0.38االمارات العربية المتحدة42توفالو*

1.29المملكة المتحدة 140اوغندا

0.05جمهورية تنزانيا المتحدة27.2أوكرانيا

1.83الواليات المتحدة االمريكية34.2االمارات العربية المتحدة

0.43األورغواي19.3المملكة المتحدة 

0.43أوزبكستان72.1جمهورية تنزانيا المتحدة

0.23فانواتو26.6الواليات المتحدة االمريكية

فنزويال )الجمهورية 63.5األورغواي
2.26البوليفارية(

0.47فيتنام29.5أوزبكستان

0.59اليمن78فانواتو

0.53زامبيا94.5فنزويال )الجمهورية البوليفارية(

0.08زمبابوي36فيتنام

67اليمن

145زامبيا

120زمبابوي

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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دليل البقاء على 
قيد الحياة لالطفال 
دون سن الخامسة

دليل البقاء على 
قيد الحياة لالطفال 

حديثي الوالدة
دليل التحصيندليل التغذية

)DPT( 
دليل الخصوبة 

المنخفضة

دليل البقاء على 
 
ً
ًقيد الحياة ناجحا

ومزدهرا

2014201520152015201415 - 2014

17.2912.7111.7837.3551.8126.19جمهورية افريقيا الوسطى

11.7419.5839.2646.9922.5728.03تشاد

0.000.0080.9957.8323.7632.52أنغوال

56.7148.540.0053.0171.4145.93هاييتي

27.2322.71100.0062.6521.4346.80مالي

39.6145.6390.7059.040.0047.00النيجر

31.0330.0095.8748.1930.4847.11نيجيريا

40.7736.2576.4542.1740.4447.22غينيا

56.1351.2544.4243.3745.0448.04ليبيريا

42.4527.5054.9674.7043.1048.54أفغانستان

23.5528.7564.2684.3446.5049.48سيراليون

41.5518.7567.5677.1143.2349.64غينيا بيساو

48.906.6764.8867.4762.2850.04باكستان

59.9456.8811.5789.1635.1350.53زامبيا

50.5845.0058.0677.1135.0353.16موزمبيق

41.4822.5082.8580.7240.6353.64كوت ديفوار

44.0645.8367.5690.3632.5056.06بوركينا فاسو

63.0343.7544.2184.3450.1157.09أثيوبيا

69.2360.4242.1563.8649.8957.11مدغشقر

37.0335.2194.8375.9044.3157.46بنين

46.5827.0898.7668.6746.8657.59موريتانيا

67.2955.0054.7572.2939.0857.68تيمور الشرقية

66.0062.5057.6474.7028.5357.87اوغندا

55.6152.5041.3285.5457.4958.49زمبابوي

72.1963.9647.3177.1142.7060.65جمهورية الكونغو الديمقراطية

74.1955.4256.4063.8653.7860.73اليمن

 
ً
 ومزدهرا

ً
جدول ب 5.1 دليل البقاء على قيد الحياة ناجحا

والمؤشرات المكونة

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية

ب
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دليل البقاء على 
قيد الحياة لالطفال 
دون سن الخامسة

دليل البقاء على 
قيد الحياة لالطفال 

حديثي الوالدة
دليل التحصيندليل التغذية

)DPT( 
دليل الخصوبة 

المنخفضة

دليل البقاء على 
 
ً
ًقيد الحياة ناجحا

ومزدهرا

2014201520152015201415 - 2014

80.5863.1363.2250.6047.4460.99العراق

59.9456.0467.5686.7538.6361.78ماالوي

44.5247.9289.8881.9345.2861.90الكاميرون

69.8162.2944.0198.8038.3862.66تنزانيا

50.6545.8386.7886.7547.1563.43توجو

71.9468.3322.9391.5763.7663.71ناميبيا

59.1031.8877.4881.9368.8863.85جيبوتي

56.7739.1799.3897.5929.4364.47جمهورية غامبيا

43.0333.3387.1992.7769.0365.07ليسوتو

58.1938.7572.1187.9572.0765.81جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

69.3555.2166.5387.9551.0666.02كينيا

72.3258.7541.7496.3964.2666.69طاجيكستان

74.3262.5045.0498.8057.8867.71رواندا

61.4842.50100.0086.7553.6668.88غانا

70.7758.1389.6787.9539.2469.15السنغال

62.0671.8854.9689.1667.7769.16سوازيالند

68.9746.4680.9971.0884.3870.38ميانمار

68.4553.13100.0077.1157.7171.28الغابون

73.1055.8360.5495.1874.4971.83بوتسوانا

70.4543.7578.9385.5480.8971.91الهند

65.1652.08100.0085.5460.5172.66كيريباس

83.1675.2182.4453.0172.2973.22الفلبين

يا الديمقراطية الشعبية 85.1673.3324.3896.3987.8973.43جمهورية كور

82.4573.5478.1069.8868.6374.52غواتيماال

70.7165.8396.6996.3947.2875.38ساو تومي وبرينسيبي

83.4877.2997.1157.8366.5076.44فانواتو
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دليل البقاء على 
قيد الحياة لالطفال 
دون سن الخامسة

دليل البقاء على 
قيد الحياة لالطفال 

حديثي الوالدة
دليل التحصيندليل التغذية

)DPT( 
دليل الخصوبة 

المنخفضة

دليل البقاء على 
 
ً
ًقيد الحياة ناجحا

ومزدهرا

2014201520152015201415 - 2014

76.9752.9276.4593.9884.8377.03بنجالديش

81.2956.2584.9283.1380.0677.13جمهورية الدومنيكان

89.9481.67100.0060.2454.9477.36ساموا

76.4560.6377.48100.0072.4377.40بوليفيا

75.8153.9688.4395.1878.8478.44غيانا

75.1078.54100.0063.8681.8979.88جنوب افريقيا

82.7170.6380.9987.9577.6479.98كمبوديا

83.1076.0486.9898.8056.8280.35جزر سليمان

78.1355.2194.2190.3684.0980.40النيبال

68.0654.38100.00100.0082.8681.06تركمانستان

87.2978.9687.8174.7079.0981.57اإلكوادور

83.6873.3394.6378.3180.3382.06أندونيسيا

86.7778.3367.98100.0077.3282.08منغوليا

90.2681.4690.7068.6780.6282.34بنما

88.0678.5485.1283.1381.5983.29هندوراس

76.0058.96100.00100.0084.4483.88أوزبكستان

85.7474.79100.0092.7766.6483.99مصر

84.7769.17100.0095.1874.1684.66الجزائر

86.9781.0476.0398.8083.4485.26نيكاراغوا

88.0078.7588.8492.7779.0985.49باراغواي

83.4264.79100.00100.0079.5185.54المغرب

85.4276.0490.9192.7782.8385.59جمهورية الرأس األخضر- كابو فريدي

80.7763.54100.0096.3987.5785.65أذربيجان

87.4877.5093.8087.9581.9485.73سورينام

87.4877.5097.9397.5968.8085.86جمهورية قيرغيزستان

89.6879.38100.00100.0065.3386.88األردن

94.9090.2164.88100.0086.2787.25سيريالنكا

90.3984.1784.7190.3688.6587.65السلفادور

87.2377.7187.6097.5988.1887.66فيتنام

90.3284.3894.8389.1680.4587.83البيرو

91.1077.2993.6090.3686.8587.84جامايكا

91.6182.92100.0085.5481.8688.39جمهورية فنزويال

 
ً
 ومزدهرا

ً
جدول ب 5.1 دليل البقاء على قيد الحياة ناجحا

والمؤشرات المكونة ب
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دليل البقاء على 
قيد الحياة لالطفال 
دون سن الخامسة

دليل البقاء على 
قيد الحياة لالطفال 

حديثي الوالدة
دليل التحصيندليل التغذية

)DPT( 
دليل الخصوبة 

المنخفضة

دليل البقاء على 
 
ً
ًقيد الحياة ناجحا

ومزدهرا

2014201520152015201415 - 2014

88.0673.9695.0496.3991.0488.90ترينداد وتوباغو

90.5884.1797.5293.9878.5188.95بليز

90.9783.7592.1590.3689.1889.28كولومبيا

86.7781.46100.00100.0078.7589.40فيجي

92.7186.88100.0085.5483.7789.78المكسيك

89.4277.5097.5298.8087.9790.24سانت فنسنت وجزر غرينادين

91.8785.00100.0098.8075.6090.25السعودية

92.1386.88100.0098.8075.9990.76كازاخستان

95.8791.46100.0078.3192.0491.54لبنان

93.1688.33100.0093.9882.5391.60األرجنتين

93.5586.4695.0493.9890.4491.89جورجيا

92.1984.38100.0098.8084.4491.96تونس

93.7490.63100.00100.0075.4691.97سلطنة عمان

90.6582.92100.0096.3990.8592.16البرازيل

92.5286.67100.0096.3986.4792.41تركيا

91.2381.67100.0098.8092.1592.77ايران

92.1386.0498.3593.9894.9093.08أرمينيا

94.9788.54100.0091.5790.4093.09كوستا ريكا

92.8484.79100.0097.5990.7993.20بربادوس

94.7190.83100.0095.1887.2593.60األورغواي

94.3290.0091.12100.0094.4293.97الصين

92.5283.96100.0097.5996.4894.11موريشيوس

93.2987.5095.04100.0095.2094.21تايلند

95.6891.2599.59100.0085.6494.43المالديف

96.0091.25100.0096.3991.3094.99تشيلي

96.8494.17100.0093.9890.9495.19االمارات العربية المتحدة

95.6894.79100.00100.0085.9295.28الكويت

94.6592.50100.00100.0089.5495.34بروناي دار السالم

96.7193.33100.00100.0088.4495.70ماليزيا

97.6896.67100.00100.0093.5997.59كوبا

يا الديمقراطية الشعبية 99.0398.13100.0098.80100.0099.19جمهورية كور

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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معدل وفيات األطفال 
دون سن الخامسة

)عدد الوفيات لكل ألف مولود حي(

معدل وفيات األطفال 
حديثي الوالدة

)عدد الوفيات لكل ألف مولود حي(

انتشار 
نقص التغذية

)٪ من السكان(

معدل التغطية للتحصين، للخناق 
  )DPT3( والكزاز والسعال الديكي
)نسبة االطفال في الفئة العمرية 

)
ً
12 - 23 شهرا

معدل الخصوبة الكلي 
)المواليد لكل امرأة(

المصدر: مجموعة األمم المتحدة 
المشتركة بين المنظمات  لتقدير وفيات 

األطفال  2015

المصدر: مجموعة األمم المتحدة 
المشتركة بين المنظمات  لتقدير وفيات 

األطفال  2015
المصدر: منظمة األغذية والزراعة 2015

المصدر: مجموعة البنك الدولي لبيانات 
المراقبة الخاصة باليونيسيف ومنظمة 

الصحة العالمية 2015
المصدر: مجموعة البنك الدولي 2014

4.843أفغانستان78أفغانستان26.8أفغانستان35.5أفغانستان91.1أفغانستان

1.784ألبانيا98ألبانيا5الجزائر6.2ألبانيا14ألبانيا

2.857الجزائر95الجزائر14.2أنغوال15.5الجزائر25.5الجزائر

6.08أنغوال97أندورا5األرجنتين1.4أندورا2.8أندورا

أنغوال، أعلى معدالت 156.9أنغوال
2.075أنتيغوا وبربودا64أنغوال5.8أرمينيا48.7وفيات المواليد

2.322األرجنتين99أنتيغوا وبربودا5أذربيجان4.9أنتيغوا وبربودا8.1أنتيغوا وبربودا

1.531أرمينيا94األرجنتين16.4بنجالديش6.3األرجنتين12.5األرجنتين

1.657أروبا94أرمينيا5بربادوس7.4أرمينيا14.1أرمينيا

1.859استراليا93استراليا6.2بليز2.2استراليا3.8استراليا

1.44النمسا98النمسا7.5بنين2.1النمسا3.5النمسا

2أذربيجان96أذربيجان15.9بوليفيا18.2أذربيجان31.7أذربيجان

1.872جزر البهاما95جزر البهاما24.1بوتسوانا6.9جزر البهاما12.1جزر البهاما

2.056البحرين98البحرين5البرازيل1.1البحرين6.2البحرين

2.175بنجالديش94بنجالديش5بروناي دار السالم23.3بنجالديش37.6بنجالديش

1.794بربادوس97بربادوس20.7بوركينا فاسو8بربادوس13بربادوس

بيالروسيا - روسيا 
بيالروسيا - روسيا 4.6البيضاء

جمهورية الرأس األخضر- 1.9البيضاء
بيالروسيا - روسيا 99بيالروسيا - روسيا البيضاء9.4كابو فريدي

1.62البيضاء

1.75بلجيكا99بلجيكا14.2كمبوديا2.2بلجيكا4.1بلجيكا

2.579بليز94بليز9.9الكاميرون8.3بليز16.5بليز

جمهورية افريقيا 31.8بنين99.5بنين
4.766بنين79بنين47.7الوسطى

1.63برمودا99بوتان34.4تشاد18.3بوتان32.9بوتان

2.027بوتان99بوليفيا5تشيلي19.6بوليفيا38.4بوليفيا

2.968بوليفيا82البوسنة والهرسك9.3الصين4البوسنة والهرسك5.4البوسنة والهرسك

 :
ً
 ومزدهرا

ً
جدول ب 5.2 دليل البقاء على قيد الحياة ناجحا

قيم المؤشرات المكونة ب
اإلحصاءات المستخدمة 

في المقارنات الدولية
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معدل وفيات األطفال 
دون سن الخامسة

)عدد الوفيات لكل ألف مولود حي(

معدل وفيات األطفال 
حديثي الوالدة

)عدد الوفيات لكل ألف مولود حي(

انتشار 
نقص التغذية

)٪ من السكان(

معدل التغطية للتحصين، للخناق 
  )DPT3( والكزاز والسعال الديكي
)نسبة االطفال في الفئة العمرية 

)
ً
12 - 23 شهرا

معدل الخصوبة الكلي 
)المواليد لكل امرأة(

المصدر: مجموعة األمم المتحدة 
المشتركة بين المنظمات  لتقدير وفيات 

األطفال  2015

المصدر: مجموعة األمم المتحدة 
المشتركة بين المنظمات  لتقدير وفيات 

األطفال  2015
المصدر: منظمة األغذية والزراعة 2015

المصدر: مجموعة البنك الدولي لبيانات 
المراقبة الخاصة باليونيسيف ومنظمة 

الصحة العالمية 2015
المصدر: مجموعة البنك الدولي 2014

1.263البوسنة والهرسك95بوتسوانا8.8كولومبيا21.9بوتسوانا43.6بوتسوانا

جمهورية الكونغو 8.9البرازيل16.4البرازيل
2.836بوتسوانا96البرازيل30.5الديمقراطية

1.79البرازيل99بروناي دار السالم5كوستا ريكا4.3بروناي دار السالم10.2بروناي دار السالم

1.874بروناي دار السالم91بلغاريا13.3كوت ديفوار5.6بلغاريا10.4بلغاريا

1.48بلغاريا91بوركينا فاسو5كوبا26.7بوركينا فاسو88.6بوركينا فاسو

5.521بوركينا فاسو94بوروندي15.9جيبوتي28.6بوروندي81.7بوروندي

جمهورية الرأس 
جمهورية الرأس 24.5األخضر- كابو فريدي

جمهورية الرأس األخضر- 12.3جمهورية الدومنيكان12.2األخضر- كابو فريدي
5.948بوروندي93كابو فريدي

جمهورية الرأس األخضر- 89كمبوديا10.9اإلكوادور14.8كمبوديا28.7كمبوديا
2.303كابو فريدي

2.635كمبوديا84الكاميرون5مصر25.7الكاميرون87.9الكاميرون

4.704الكاميرون91كندا12.4السلفادور3.2كندا4.9كندا

جمهورية افريقيا 
جمهورية افريقيا 130.1الوسطى

جمهورية افريقيا 32أثيوبيا42.6الوسطى
1.61كندا47الوسطى

جمهورية افريقيا 55تشاد5فيجي39.3تشاد138.7تشاد
4.286الوسطى

6.156تشاد96تشيلي5الغابون4.9تشيلي8.1تشيلي

1.466جزر القناة99الصين5.3جمهورية غامبيا5.5الصين10.7الصين

1.761تشيلي91كولومبيا7.4جورجيا8.5كولومبيا15.9كولومبيا

1.562الصين80جزر القمر5غانا34جزر القمر73.5جزر القمر

جمهورية الكونغو 
جمهورية الكونغو 98.3الديموقراطية

جمهورية الكونغو 15.6غواتيماال30.1الديموقراطية
1.897كولومبيا81الديموقراطية

جمهورية الكونغو 16.4غينيا18جمهورية الكونغو 45جمهورية الكونغو 
4.49جزر القمر80الديمقراطية

جمهورية الكونغو 92كوستا ريكا20.7غينيا بيساو6.2كوستا ريكا9.7كوستا ريكا
6.006الديموقراطية

4.869جمهورية الكونغو 83كوت ديفوار10.6غيانا37.9كوت ديفوار92.6كوت ديفوار

1.819كوستا ريكا94كرواتيا53.4هاييتي2.6كرواتيا4.3كرواتيا

5.001كوت ديفوار99كوبا12.2هندوراس2.3كوبا5.5كوبا
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معدل وفيات األطفال 
دون سن الخامسة

)عدد الوفيات لكل ألف مولود حي(

معدل وفيات األطفال 
حديثي الوالدة

)عدد الوفيات لكل ألف مولود حي(

انتشار 
نقص التغذية

)٪ من السكان(

معدل التغطية للتحصين، للخناق 
  )DPT3( والكزاز والسعال الديكي
)نسبة االطفال في الفئة العمرية 

)
ً
12 - 23 شهرا

معدل الخصوبة الكلي 
)المواليد لكل امرأة(

المصدر: مجموعة األمم المتحدة 
المشتركة بين المنظمات  لتقدير وفيات 

األطفال  2015

المصدر: مجموعة األمم المتحدة 
المشتركة بين المنظمات  لتقدير وفيات 

األطفال  2015
المصدر: منظمة األغذية والزراعة 2015

المصدر: مجموعة البنك الدولي لبيانات 
المراقبة الخاصة باليونيسيف ومنظمة 

الصحة العالمية 2015
المصدر: مجموعة البنك الدولي 2014

1.46كرواتيا97قبرص15.2الهند1.5قبرص2.7قبرص

1.615كوبا99جمهورية التشيك7.6أندونيسيا1.8جمهورية التشيك3.4جمهورية التشيك

2كوراكاو93الدنمارك5ايران2.5الدنمارك3.5الدنمارك

1.446قبرص84جيبوتي22.8العراق33.4جيبوتي65.3جيبوتي

1.46جمهورية التشيك98دومينيكا8.1جامايكا15.6دومينيكا21.2دومينيكا

1.67الدنمارك85جمهورية الدومنيكان5األردن21.7جمهورية الدومنيكان30.9جمهورية الدومنيكان

3.195جيبوتي78اإلكوادور5كازاخستان10.8اإلكوادور21.6اإلكوادور

2.48جمهورية الدومنيكان93مصر21.2كينيا12.8مصر24مصر

2.542اإلكوادور91السلفادور5كيريباس8.3السلفادور16.8السلفادور

يا 33.1غينيا اإلستوائية94.1غينيا اإلستوائية جمهورية كور
3.338مصر16غينيا اإلستوائية41.6الديمقراطية الشعبية

يا 18.4أرتيريا46.5أرتيريا جمهورية كور
1.931السلفادور95أرتيريا5الديمقراطية الشعبية

4.835غينيا اإلستوائية93استونيا5الكويت1.5استونيا2.9استونيا

4.284أرتيريا86أثيوبيا6جمهورية قيرغيزستان27.7أثيوبيا59.2أثيوبيا

جمهورية الو 9.6فيجي22.4فيجي
1.52استونيا99فيجي18.5الديمقراطية الشعبية

4.395أثيوبيا98فنلندا5لبنان1.3فنلندا2.3فنلندا

2.6جزر فارو98فرنسا11.2ليسوتو2.2فرنسا4.3فرنسا

2.564فيجي80الغابون31.9ليبيريا23.2الغابون50.8الغابون

1.75فنلندا97جمهورية غامبيا33مدغشقر29.9جمهورية غامبيا68.9جمهورية غامبيا

1.99فرنسا94جورجيا20.7ماالوي7.2جورجيا11.9جورجيا

يا الفرنسية96ألمانيا5ماليزيا2.1ألمانيا3.7ألمانيا 2.043بولينيز

3.909الغابون88غانا5.2المالديف28.3غانا61.6غانا

5.717جمهورية غامبيا99اليونان5مالي2.9اليونان4.6اليونان

1.816جورجيا92غرينادا5.6موريتانيا6غرينادا11.8غرينادا

1.39ألمانيا74غواتيماال5موريشيوس13.4غواتيماال29.1غواتيماال

4.168غانا51غينيا5المكسيك31.3غينيا93.7غينيا

1.3اليونان80غينيا بيساو20.5منغوليا39.7غينيا بيساو92.5غينيا بيساو

:
ً
 ومزدهرا

ً
جدول ب 5.2 دليل البقاء على قيد الحياة ناجحا

قيم المؤشرات المكونة ب
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معدل وفيات األطفال 
دون سن الخامسة

)عدد الوفيات لكل ألف مولود حي(

معدل وفيات األطفال 
حديثي الوالدة

)عدد الوفيات لكل ألف مولود حي(

انتشار 
نقص التغذية

)٪ من السكان(

معدل التغطية للتحصين، للخناق 
  )DPT3( والكزاز والسعال الديكي
)نسبة االطفال في الفئة العمرية 

)
ً
12 - 23 شهرا

معدل الخصوبة الكلي 
)المواليد لكل امرأة(

المصدر: مجموعة األمم المتحدة 
المشتركة بين المنظمات  لتقدير وفيات 

األطفال  2015

المصدر: مجموعة األمم المتحدة 
المشتركة بين المنظمات  لتقدير وفيات 

األطفال  2015
المصدر: منظمة األغذية والزراعة 2015

المصدر: مجموعة البنك الدولي لبيانات 
المراقبة الخاصة باليونيسيف ومنظمة 

الصحة العالمية 2015
المصدر: مجموعة البنك الدولي 2014

األرض الخضراء - جرين 95غيانا5المغرب22.8غيانا39.4غيانا
2.037الند

2.149غرينادا60هاييتي25.3موزمبيق25.4هاييتي69هاييتي

2.386غوام85هندوراس14.2ميانمار11هندوراس20.4هندوراس

3.211غواتيماال99هنغاريا42.3ناميبيا3.5هنغاريا5.9هنغاريا

5.013غينيا92أيسلندا7.8النيبال0.9أيسلندا2أيسلندا

4.835غينيا بيساو87الهند16.6نيكاراغوا27.7الهند47.7الهند

2.558غيانا81أندونيسيا9.5النيجر13.5أندونيسيا27.2أندونيسيا

3.033هاييتي98ايران7نيجيريا9.5ايران15.5ايران

2.382هندوراس58العراق5عمان، جيدة التغذية18.4العراق32العراق

1.234هونغ كونغ، الصين95ايرلندا22باكستان2.3ايرلندا3.6ايرلندا

1.35هنغاريا93ايطاليا9.5بنما2.1ايطاليا3.5ايطاليا

1.93أيسلندا91جامايكا10.4باراغواي11.6جامايكا15.7جامايكا

2.427الهند96اليابان7.5البيرو0.9اليابان2.7اليابان

2.463أندونيسيا99األردن13.5الفلبين10.6األردن17.9األردن

1.707ايران98كازاخستان31.6رواندا7كازاخستان14.1كازاخستان

4.566العراق89كينيا5ساموا22.2كينيا49.4كينيا

1.96ايرلندا87كيريباس6.6ساو تومي وبرينسيبي23.7كيريباس55.9كيريباس

يا  جمهورية كور
يا 24.9الديمقراطية الشعبية جمهورية كور

يا 5السعودية13.5الديمقراطية الشعبية جمهورية كور
1.39ايطاليا96الديمقراطية الشعبية

يا  جمهورية كور
يا 3.4الديمقراطية الشعبية جمهورية كور

يا 10السنغال1.6الديمقراطية الشعبية جمهورية كور
2.046جامايكا98الديمقراطية الشعبية

1.42اليابان99الكويت22.3سيراليون3.2الكويت8.6الكويت

3.422األردن97جمهورية قيرغيزستان11.3جزر سليمان11.5جمهورية قيرغيزستان21.3جمهورية قيرغيزستان

جمهورية الو 
جمهورية الو 66.7الديمقراطية الشعبية

جمهورية الو 5جنوب افريقيا30.1الديمقراطية الشعبية
2.74كازاخستان89الديمقراطية الشعبية

4.334كينيا95التفيا22سيريالنكا5.2التفيا7.9التفيا

سانت فنسنت وجزر 4.8لبنان8.3لبنان
3.73كيريباس81لبنان6.2غرينادين

يا 93ليسوتو8سورينام32.7ليسوتو90.2ليسوتو جمهورية كور
1.979الديمقراطية الشعبية

يا 52ليبيريا26.8سوازيالند24.1ليبيريا69.9ليبيريا جمهورية كور
1.205الديمقراطية الشعبية

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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معدل وفيات األطفال 
دون سن الخامسة

)عدد الوفيات لكل ألف مولود حي(

معدل وفيات األطفال 
حديثي الوالدة

)عدد الوفيات لكل ألف مولود حي(

انتشار 
نقص التغذية

)٪ من السكان(

معدل التغطية للتحصين، للخناق 
  )DPT3( والكزاز والسعال الديكي
)نسبة االطفال في الفئة العمرية 

)
ً
12 - 23 شهرا

معدل الخصوبة الكلي 
)المواليد لكل امرأة(

المصدر: مجموعة األمم المتحدة 
المشتركة بين المنظمات  لتقدير وفيات 

األطفال  2015

المصدر: مجموعة األمم المتحدة 
المشتركة بين المنظمات  لتقدير وفيات 

األطفال  2015
المصدر: منظمة األغذية والزراعة 2015

المصدر: مجموعة البنك الدولي لبيانات 
المراقبة الخاصة باليونيسيف ومنظمة 

الصحة العالمية 2015
المصدر: مجموعة البنك الدولي 2014

2.1كوسوفو94ليبيا33.2طاجيكستان7.2ليبيا13.4ليبيا

2.105الكويت93ليتوانيا32.1تنزانيا2.5ليتوانيا5.2ليتوانيا

3.2جمهورية قيرغيزستان99لوكسمبورج7.4تايلند0.9لوكسمبورج1.9لوكسمبورج

مقدونيا، جمهورية 
مقدونيا، جمهورية 5.5يوغسالفيا السابقة

مقدونيا، جمهورية 26.9تيمور الشرقية3.5يوغسالفيا السابقة
جمهورية الو 91يوغسالفيا السابقة

2.991الديمقراطية الشعبية

1.52التفيا69مدغشقر11.4توجو19.7مدغشقر49.6مدغشقر

1.714لبنان88ماالوي7.4ترينداد وتوباغو21.8ماالوي64ماالوي

3.185ليسوتو99ماليزيا5تونس3.9ماليزيا7ماليزيا

4.719ليبيريا99المالديف5تركيا4.9المالديف8.6المالديف

2.467ليبيا68مالي5تركمانستان37.8مالي114.7مالي

1.45ليختنشتاين97مالطا25.5اوغندا4.4مالطا6.4مالطا

1.59ليتوانيا85جزر مارشال5االمارات العربية المتحدة16.7جزر مارشال36جزر مارشال

1.55لوكسمبورج73موريتانيا5األورغواي35.7موريتانيا84.7موريتانيا

1.243ماكاو، الصين97موريشيوس5أوزبكستان8.4موريشيوس13.5موريشيوس

مقدونيا، جمهورية 87المكسيك6.4فانواتو7المكسيك13.2المكسيك
1.524يوغسالفيا السابقة

4.409مدغشقر72ميكرونيزيا5جمهورية فنزويال18.8ميكرونيزيا34.7ميكرونيزيا

5.129ماالوي87مولدوفا11فيتنام11.9مولدوفا15.8مولدوفا

1.944ماليزيا99موناكو26.1اليمن1.9موناكو3.5موناكو

2.123المالديف99منغوليا47.8زامبيا11.1منغوليا22.4منغوليا

6.229مالي89الجبل األسود33.4زمبابوي3.1الجبل األسود4.7الجبل األسود

1.38مالطا99المغرب17.6المغرب27.6المغرب

4.603موريتانيا80موزمبيق27.1موزمبيق78.5موزمبيق

1.43موريشيوس75ميانمار26.4ميانمار50ميانمار

2.243المكسيك92ناميبيا15.9ناميبيا45.4ناميبيا

3.243ميكرونيزيا91ناورو22.7ناورو35.4ناورو

1.256مولدوفا91النيبال22.2النيبال35.8النيبال

2.655منغوليا95هولندا2.4هولندا3.8هولندا

:
ً
 ومزدهرا

ً
جدول ب 5.2 دليل البقاء على قيد الحياة ناجحا

قيم المؤشرات المكونة ب
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معدل وفيات األطفال 
دون سن الخامسة

)عدد الوفيات لكل ألف مولود حي(

معدل وفيات األطفال 
حديثي الوالدة

)عدد الوفيات لكل ألف مولود حي(

انتشار 
نقص التغذية

)٪ من السكان(

معدل التغطية للتحصين، للخناق 
  )DPT3( والكزاز والسعال الديكي
)نسبة االطفال في الفئة العمرية 

)
ً
12 - 23 شهرا

معدل الخصوبة الكلي 
)المواليد لكل امرأة(

المصدر: مجموعة األمم المتحدة 
المشتركة بين المنظمات  لتقدير وفيات 

األطفال  2015

المصدر: مجموعة األمم المتحدة 
المشتركة بين المنظمات  لتقدير وفيات 

األطفال  2015
المصدر: منظمة األغذية والزراعة 2015

المصدر: مجموعة البنك الدولي لبيانات 
المراقبة الخاصة باليونيسيف ومنظمة 

الصحة العالمية 2015
المصدر: مجموعة البنك الدولي 2014

1.689الجبل األسود92نيوزيلندا3.1نيوزيلندا5.7نيوزيلندا

2.515المغرب98نيكاراغوا9.8نيكاراغوا22.1نيكاراغوا

5.359موزمبيق65النيجر26.8النيجر95.5النيجر

2.204ميانمار56نيجيريا34.3نيجيريا108.8نيجيريا

3.522ناميبيا95النرويج1.5النرويج2.6النرويج

2.222النيبال99سلطنة عمان5.2سلطنة عمان11.6سلطنة عمان

1.68هولندا72باكستان45.5باكستان81.1باكستان

2.24كاليدونيا الجديدة90باالو9باالو16.4باالو

1.92نيوزيلندا73بنما9.6بنما17بنما

2.264نيكاراغوا62بابوا غينيا الجديدة24.5بابوا غينيا الجديدة57.3بابوا غينيا الجديدة

7.599النيجر93باراغواي10.9باراغواي20.5باراغواي

5.65نيجيريا90البيرو8.2البيرو16.9البيرو

1.78النرويج60الفلبين12.6الفلبين28الفلبين

2.774سلطنة عمان98بولندا3.1بولندا5.2بولندا

3.617باكستان98البرتغال2البرتغال3.6البرتغال

2.444بنما99قطر3.8قطر8قطر

3.757بابوا غينيا الجديدة89رومانيا6.3رومانيا11.1رومانيا

2.542باراغواي97االتحاد الروسي5االتحاد الروسي9.6االتحاد الروسي

2.455البيرو98رواندا18.7رواندا41.7رواندا

2.977الفلبين66ساموا9.5ساموا17.5ساموا

1.29بولندا76سان مارينو0.7سان مارينو2.9سان مارينو

ساو تومي 
ساو تومي 47.3وبرينسيبي

1.21البرتغال96ساو تومي وبرينسيبي17.1وبرينسيبي

1.47بورتوريكو98السعودية7.9السعودية14.5السعودية

2.026قطر89السنغال20.8السنغال47.2السنغال

1.41رومانيا95صربيا4.2صربيا6.7صربيا

1.7االتحاد الروسي97سيشيل8.6سيشيل13.6سيشيل

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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)نسبة االطفال في الفئة العمرية 

)
ً
12 - 23 شهرا

معدل الخصوبة الكلي 
)المواليد لكل امرأة(

المصدر: مجموعة األمم المتحدة 
المشتركة بين المنظمات  لتقدير وفيات 

األطفال  2015

المصدر: مجموعة األمم المتحدة 
المشتركة بين المنظمات  لتقدير وفيات 

األطفال  2015
المصدر: منظمة األغذية والزراعة 2015

المصدر: مجموعة البنك الدولي لبيانات 
المراقبة الخاصة باليونيسيف ومنظمة 

الصحة العالمية 2015
المصدر: مجموعة البنك الدولي 2014

3.898رواندا86سيراليون34.9سيراليون120.4سيراليون

4.086ساموا96سنغافورة1سنغافورة2.7سنغافورة

4.576ساو تومي وبرينسيبي96جمهورية سلوفاكيا4.2جمهورية سلوفاكيا7.3جمهورية سلوفاكيا

2.765السعودية95سلوفينيا1.4سلوفينيا2.6سلوفينيا

5.09السنغال98جزر سليمان12.2جزر سليمان28.1جزر سليمان

1.43صربيا42الصومال39.7الصومال136.8الصومال

2.3سيشيل69جنوب افريقيا11جنوب افريقيا40.5جنوب افريقيا

4.626سيراليون31جنوب السودان39.3جنوب السودان92.6جنوب السودان

1.25سنغافورة97اسبانيا2.8اسبانيا4.1اسبانيا

1.34جمهورية سلوفاكيا99سيريالنكا5.4سيريالنكا9.8سيريالنكا

1.55سلوفينيا93سانت كيتس ونيفيس6.5سانت كيتس ونيفيس10.5سانت كيتس ونيفيس

3.966جزر سليمان99سانت لوشيا9.3سانت لوشيا14.3سانت لوشيا

سانت فنسنت وجزر 
سانت فنسنت وجزر 18.3غرينادين

سانت فنسنت وجزر 11.5غرينادين
6.463الصومال98غرينادين

2.363جنوب افريقيا93السودان29.8السودان70.1السودان

5.022جنوب السودان89سورينام11.5سورينام21.3سورينام

1.27اسبانيا90سوازيالند14.2سوازيالند60.7سوازيالند

2.083سيريالنكا98السويد1.6السويد3السويد

1.89سانت لوشيا97سويسرا2.7سويسرا3.9سويسرا

سانت مارتن - الجزء 41سوريا7سوريا12.9سوريا
1.81الفرنسي

سانت فنسنت وجزر 96طاجيكستان20.5طاجيكستان44.8طاجيكستان
1.974غرينادين

4.353السودان98تنزانيا18.8تنزانيا48.7تنزانيا

2.36سورينام99تايلند6.7تايلند12.3تايلند

3.266سوازيالند76تيمور الشرقية22.3تيمور الشرقية52.6تيمور الشرقية

1.89السويد88توجو26.7توجو78توجو

1.52سويسرا82تونغا6.9تونغا16.70تونغا

2.95سوريا96ترينداد وتوباغو13.2ترينداد وتوباغو20ترينداد وتوباغو

:
ً
 ومزدهرا

ً
جدول ب 5.2 دليل البقاء على قيد الحياة ناجحا

قيم المؤشرات المكونة ب
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معدل وفيات األطفال 
دون سن الخامسة

)عدد الوفيات لكل ألف مولود حي(

معدل وفيات األطفال 
حديثي الوالدة

)عدد الوفيات لكل ألف مولود حي(

انتشار 
نقص التغذية

)٪ من السكان(

معدل التغطية للتحصين، للخناق 
  )DPT3( والكزاز والسعال الديكي
)نسبة االطفال في الفئة العمرية 

)
ً
12 - 23 شهرا

معدل الخصوبة الكلي 
)المواليد لكل امرأة(

المصدر: مجموعة األمم المتحدة 
المشتركة بين المنظمات  لتقدير وفيات 

األطفال  2015

المصدر: مجموعة األمم المتحدة 
المشتركة بين المنظمات  لتقدير وفيات 

األطفال  2015
المصدر: منظمة األغذية والزراعة 2015

المصدر: مجموعة البنك الدولي لبيانات 
المراقبة الخاصة باليونيسيف ومنظمة 

الصحة العالمية 2015
المصدر: مجموعة البنك الدولي 2014

3.49طاجيكستان98تونس8.2تونس14تونس

5.145تنزانيا96تركيا7.1تركيا13.5تركيا

1.512تايلند99تركمانستان22.6تركمانستان51.4تركمانستان

5.1تيمور الشرقية96توفالو17.6توفالو27.1توفالو

4.584توجو78اوغندا18.7اوغندا54.6اوغندا

3.722تونغا23أوكرانيا5.5أوكرانيا9أوكرانيا

االمارات العربية 
االمارات العربية 6.8المتحدة

1.778ترينداد وتوباغو94االمارات العربية المتحدة3.5المتحدة

2.2تونس96المملكة المتحدة2.4المملكة المتحدة4.2المملكة المتحدة

الواليات المتحدة 
الواليات المتحدة 6.5األمريكية

الواليات المتحدة 3.6األمريكية
2.07تركيا95األمريكية

2.301تركمانستان95األورغواي5.1األورغواي10.1األورغواي

5.775اوغندا99أوزبكستان20.4أوزبكستان39.1أوزبكستان

1.498أوكرانيا64فانواتو11.6فانواتو27.5فانواتو

االمارات العربية 87جمهورية فنزويال8.9جمهورية فنزويال14.9جمهورية فنزويال
1.784المتحدة

1.83المملكة المتحدة97فيتنام11.4فيتنام21.7فيتنام

الضفة الغربية وقطاع 
الضفة الغربية وقطاع 21.1غزة

الواليات المتحدة 69اليمن11.8غزة
1.8615األمريكية

2.02األورغواي90زامبيا22.1اليمن41.9اليمن

2.2أوزبكستان87زمبابوي21.4زامبيا64زامبيا

3.347فانواتو23.5زمبابوي70.7زمبابوي

2.365جمهورية فنزويال

1.961فيتنام

1.75الجزر العذراء األمريكية

الضفة الغربية وقطاع 
4.176غزة

4.16اليمن

5.353زامبيا

3.923زمبابوي

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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16115218412019294عدد الدول في العملية الحسابية

ً
تم احتسابها من القائمة المقلصة التي تحتوي على 16 مؤشرا

1.دليل تحقيق
 الرفاهية المادية

2.دليل 
تعلم وحقق

3.دليل
 التمتع بمنزل الئق

4ً.دليل
 ومحميا

ً
 البقاء أمنا

5. دليل البقاء على 
 أو 

ً
ًقيد الحياة وناحجا

مزدهرا

دليل رفاهية
 وتمكين الطفل

2014/15
المصدر: البنك الدولي

متوسط بيانات الفترة
 :المصدر .2015 - 2010

 البنك الدولي / اليونسكو،
واالتحاد الدولي لالتصاالت

 المصدر: البنك 2015 - 2012
الدولي والبرنامج المشترك

متوسط بيانات الفترة
 2010 - 2014

المصدر: البنك الدولي 

2015
 المصدر: البنك الدولي

 ومجموعة األمم المتحدة
المشتركة بين المنظمات

2012 - 2015

14.4328.8214.8951.3048.0931.50النيجر

10.4256.7218.1243.1145.5534.78سيراليون

20.4039.7934.2047.5837.5335.90مالي

30.2734.8825.0957.1850.2539.53ليبيريا

4.5154.9841.5468.5336.4141.19نيجيريا

24.8943.0630.9755.2660.0942.85بوركينا فاسو

44.4350.6416.4147.4457.5643.30موزمبيق

24.9948.7337.4169.1349.3845.93بنين

7.2556.9450.8256.9858.1246.02الكاميرون

35.5353.0915.4454.0776.9647.02تنزانيا

23.6657.4530.7062.0667.7348.32اوغندا

29.3751.0224.7777.8263.7149.34أثيوبيا

13.9443.8179.9370.0041.0149.74باكستان

27.0862.6643.6856.7364.5550.94زمبابوي

40.1759.3836.0757.0771.0952.75جمهورية الكونغو الديمقراطية

6.7458.3464.4660.3774.6252.91بنجالديش

33.8470.1927.5562.4470.8452.97كينيا

جدول ب6.1 دليل رفاهية وتمكين الطفل 
والمؤشرات المكونة ب

يــر، المؤشــرات المكونــة فــي هــذا الجــدول ليســت نفســها المذكــورة فــي الجــداول أ 1.1 و أ 1.2 وأ 1.3 و أ 1.4 و أ1.5 ،  ولألســباب المشــروحة فــي نــص التقر
حيــث ان هــذه المؤشــرات تعتمــد علــى عــدد مقلــص مــن المؤشــرات.

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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ً
تم احتسابها من القائمة المقلصة التي تحتوي على 16 مؤشرا

1.دليل تحقيق
 الرفاهية المادية

2.دليل 
تعلم وحقق

3.دليل
 التمتع بمنزل الئق

4ً.دليل
 ومحميا

ً
 البقاء أمنا

5. دليل البقاء على 
 أو 

ً
ًقيد الحياة وناحجا

مزدهرا

دليل رفاهية
 وتمكين الطفل

25.5460.3065.5754.6361.6353.53جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

26.2751.5754.0666.9772.2854.23السنغال

33.4364.7150.7075.4263.5857.57غانا

9.9767.3767.6679.6366.5858.24الهند

19.2766.6467.6563.5774.5758.34النيبال

21.2472.0477.5951.6078.4460.18أندونيسيا

45.3162.4150.0670.8574.3760.60سوازيالند

16.7875.0381.7365.4570.4661.89الفلبين

24.9172.7062.2365.3688.3762.71منغوليا

22.8663.3382.6464.7683.2563.37هندوراس

13.3972.0483.5667.5882.7463.86المغرب

6.2385.2188.9564.8280.2365.09أذربيجان

39.6867.5585.0864.8973.5666.15جمهورية الدومنيكان

24.9673.6292.0561.1787.5267.87جمهورية قيرغيزستان

37.4471.8675.1270.2384.7467.88جمهورية الرأس األخضر- كابو فريدي

15.3775.9797.7766.1184.4367.93مصر

19.9670.8194.1868.2986.5167.95باراغواي

13.8882.2095.1160.0791.3368.52جورجيا

21.5879.9686.2774.8980.3268.60اإلكوادور

26.1977.2185.1271.0884.4168.80مولدوفا

26.1786.2088.3559.0394.5570.86االتحاد الروسي

19.6781.1894.8566.1193.1871.00ألبانيا

© UNICEFOman/2018/AlGhanboosi
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ً
تم احتسابها من القائمة المقلصة التي تحتوي على 16 مؤشرا

1.دليل تحقيق
 الرفاهية المادية

2.دليل 
تعلم وحقق

3.دليل
 التمتع بمنزل الئق

4ً.دليل
 ومحميا

ً
 البقاء أمنا

5. دليل البقاء على 
 أو 

ً
ًقيد الحياة وناحجا

مزدهرا

دليل رفاهية
 وتمكين الطفل

37.7576.3380.1572.7289.4171.27فيجي

30.5577.0592.5569.5188.5571.64لبنان

39.0976.3697.6055.5389.6871.65األردن

48.6069.9996.4168.1877.2872.09ساموا

26.4978.4892.2375.6088.3872.23المكسيك

26.7384.2795.1663.4992.6072.45كازاخستان

25.0381.7694.6669.4391.5672.49بلغاريا

42.1075.5084.9280.6380.1372.66بنما

24.8379.5997.4871.9591.3573.04موريشيوس

24.5976.1491.8278.4195.0473.20سيريالنكا

48.1474.0296.2858.0893.6074.02تايلند

38.8178.0192.6271.5689.9874.20البرازيل

34.4283.2598.0968.1890.1374.81البوسنة والهرسك

44.0578.1887.4278.5688.3675.31كولومبيا

42.9980.0592.5373.0490.1275.75رومانيا

29.1383.5598.2773.0494.9375.78صربيا

37.0681.9298.9868.3794.5576.17تشيلي

32.6684.3497.8067.9798.5976.27بيالروسيا - روسيا البيضاء

36.7384.3298.1470.8091.8276.36األرجنتين

35.1288.7695.2570.1593.9876.65التفيا

43.9778.6598.1871.9491.8676.92تركيا

56.7377.4197.0467.3191.1977.94سيشيل

39.4084.5796.6478.0591.6978.07كوستا ريكا

38.1885.5199.6469.5097.8978.14اليونان

48.4979.1998.3771.1393.5778.15األورغواي

37.7386.6995.4075.3695.6378.16ليتوانيا

53.5179.7497.5376.8891.8979.91السعودية

جدول ب6.1 دليل رفاهية وتمكين الطفل 
والمؤشرات المكونة ب
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ً
تم احتسابها من القائمة المقلصة التي تحتوي على 16 مؤشرا

1.دليل تحقيق
 الرفاهية المادية

2.دليل 
تعلم وحقق

3.دليل
 التمتع بمنزل الئق

4ً.دليل
 ومحميا

ً
 البقاء أمنا

5. دليل البقاء على 
 أو 

ً
ًقيد الحياة وناحجا

مزدهرا

دليل رفاهية
 وتمكين الطفل

38.5586.8495.2787.4191.7479.96بربادوس

39.7585.9499.2979.2497.2080.28هنغاريا

42.0286.1698.0678.5097.2280.39بولندا

49.7682.2698.7177.4996.1680.88كرواتيا

46.5691.8198.7874.9996.8281.79استونيا

55.6183.8194.3581.8594.7982.08سلطنة عمان

43.6188.2599.8981.7198.3382.36البرتغال

53.9085.8499.8285.1696.2784.20ايطاليا

49.7694.3299.9683.0197.2784.86اسبانيا

54.4988.2999.4088.2397.7685.64سلوفينيا

60.7993.18100.0081.7698.4886.84اليابان

63.6691.6695.4487.6096.9287.06ايرلندا

66.1389.7599.7183.2497.4487.26ألمانيا

72.4685.3799.5683.7195.3987.30الواليات المتحدة األمريكية

62.3294.3799.8284.9298.4987.98بلجيكا

67.8892.2499.5483.9298.0488.32فرنسا

63.1193.4799.1487.6499.1088.49فنلندا

66.7892.2799.8289.4394.4188.54كندا

67.1193.2599.7188.5297.1289.15المملكة المتحدة

65.4194.7499.5790.5397.0389.46أيسلندا

77.6688.3599.9687.2597.3890.12سويسرا

70.0594.82100.0089.6996.1490.14استراليا

71.9891.4799.7590.2498.7490.44السويد

73.0996.7599.1887.2196.8090.61هولندا

72.8796.0799.8690.5696.0091.07الدنمارك

84.5390.0499.1484.6899.8691.65لوكسمبورج

91.5394.9799.3287.6497.6994.23النرويج

اإلحصاءات المستخدمة 
في المقارنات الدولية
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جدول ج 1.1 بيانات متوسط استهالك االسرة الشهري
ودليل تحقيق الرفاهية المادية حسب المحافظة ج

متوسط استهالك األسرة الشهري، 2010 - 2011المحافظات

دليل تحقيق الرفاهية المادية
يال العماني2010 / 11 تعادل بالدوالر االمريكي )$(بالر

0.00642.5321,671الشرقية.1

1.60649.9351,690الوسطى.2

13.12703.2091,829ظفار.3

16.81720.2561,873الباطنة.4

27.45769.4652,001مسندم.5

29.51779.0152,026الداخلية.6

46.28856.5642,228الظاهرة*.7

100.001,105.0012,874مسقط.8

817.1092,125سلطنة عمان

اإلحصاءات المستخدمة 
للمقارنة بين المحافظات

األسر العمانية فقط، إجمالي االستهالك الغذائي وغير الغذائي.
مصدر بيانات االسر: المركز الوطني لالحصاء والمعلومات. سعر الصرف  تم استخدامه من صندوق النقد الدولي وهو ممثل 

لسعر صرف العمالت المختارة 
)اخر تحديث: 21 يوليو 2017(، ومتاح على الموقع:

https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_rep.aspx

https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_rep.aspx
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المحافظات

معدل 
االلتحاق 
الصافي، 
للصفوف 

6-1
2010

معدل االلتحاق 
االجمالي، 

للصفوف6-1
2010 

معدل 
االلتحاق 
الصافي، 
للصفوف 

9-7
2010 

معدل 
االلتحاق 

االجمالي، 
للصفوف 

9-7
2010 

معدل 
االلتحاق 
الصافي، 
للصفوف 

12-10
2010 

معدل 
االلتحاق 

االجمالي، 
للصفوف 

12-10
2010 

مؤشر 
التكافؤ بين 
الجنسين 
للصفوف 

6-1
2010

مؤشر 
التكافؤ بين 
الجنسين 
للصفوف 

9-7
2010

مؤشر 
التكافؤ بين 
الجنسين 
للصفوف 
 12-10
2010

95.93102.0286.33104.9954.16100.310.990.990.98الداخلية1

96.08102.6685.73104.0155.11101.730.991.011.02الظاهرة2

94.93102.5684.76103.5756.52101.911.000.990.98شمال الباطنة3

95.69102.5486.52106.3256.60100.231.001.001.02جنوب الباطنة4

93.67103.3580.73101.9156.21103.271.010.980.96البريمي5

87.39100.2265.7192.6135.7276.131.000.810.81الوسطى6

94.53101.5683.07102.3653.9998.420.990.980.97شمال الشرقية7

94.77102.2882.35101.2649.2792.990.990.991.04جنوب الشرقية8

92.88101.2380.40102.8348.0199.911.011.000.94ظفار9

95.46102.1985.22103.3555.0097.940.990.951.09مسندم10

94.52102.6683.61103.4060.71103.201.001.000.98مسقط11

ج
اإلحصاءات المستخدمة 
للمقارنة بين المحافظات

جدول ج 2.1 قيم مؤشر عمان لدليل تعلم وحقق 
حسب المحافظة
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الطلبة لكل معلم المحافظات
16 / 2015

الطلبة لكل فصل 
16 / 2015

نتائج الرياضيات 
والعلو م في برنامج 
TIMSS للصف الرابع   

2011

نتائج الرياضيات 
والعلو م في برنامج 
TIMSS للصف الثامن 

2011

نتائج اإللمام بالقراءة 
 PIRLS في برنامج
للصف الرابع  2011

معدل االعادة %
2014

10.328.1406422.54034.01الداخلية1

8.324.7410.5417.54122.83الظاهرة2

10.328.23823843843.92شمال الباطنة3

10.327.93683833795.08جنوب الباطنة4

7.823.5383387.54015.73البريمي5

5.317.9306.53073216.62الوسطى6

9.727.3365.5389.53705.42شمال الشرقية7

9.427.2353.53693664.04جنوب الشرقية8

6.720.6338344.53563.51ظفار9

5.522.0424.53743982.28مسندم10

11.329.8358.5377.53703.94مسقط11

المصدر: وزارة التربية والتعليم، سلطنة عمان

© UNICEFOman/2018/AlGhanboosi
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المحافظات
 دليل االلتحاق

 الصافي،
للصفوف 6-1

2010

 دليل االلتحاق
 االجمالي،

للصفوف6-1
 2010

 دليل االلتحاق
 الصافي،

للصفوف 9-7
 2010

 دليل االلتحاق
 االجمالي،

للصفوف 9-7
 2010

 دليل االلتحاق
 الصافي،
 للصفوف
12-10
 2010

 دليل االلتحاق
 االجمالي،
 للصفوف
12-10
 2010

 دليل التكافؤ
 بين الجنسين

للصفوف 6-1
2010

 دليل التكافؤ
 بين الجنسين

للصفوف 9-7
2010

 دليل التكافؤ
 بين الجنسين
 للصفوف
12-10 
2010

98.2795.9699.0990.0273.7999.3898.6398.0595.89الداخلية1

100.0094.6896.2091.9877.5996.5498.6298.6396.91الظاهرة2

86.7794.8891.5492.8683.2396.1899.6597.7195.57شمال الباطنة3

95.5194.92100.0087.3683.5599.5499.4499.0696.56جنوب الباطنة4

72.2793.3072.1896.1881.9993.4697.5595.5591.41البريمي5

0.0099.560.000.000.000.0099.7462.0061.96الوسطى6

82.1696.8883.4295.2873.1193.3898.0096.3893.09شمال الشرقية7

84.9395.4479.9697.4854.2270.6398.0597.4791.55جنوب الشرقية8

63.1897.5470.5994.3449.1899.6298.2799.3287.33ظفار9

92.8795.6293.7593.3077.1591.3798.2890.4381.03مسندم10

82.0594.6886.0293.20100.0093.6099.7199.3696.07مسقط11

ج
اإلحصاءات المستخدمة 
للمقارنة بين المحافظات

جدول ج 2.2 قيم المؤشرات المكونة لعمان لدليل تعلم وحقق 
حسب المحافظة
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دليل الطالب-المعلمالمحافظات
16 / 2015 

 دليل الطالب-الفصل
16 / 2015

ياضيات  دليل الر
  والعلوم للصف الرابع

2011

ياضيات  دليل الر
   والعلوم للصف الثامن

2011

 دليل اإللمام بالقراءة
للصف الرابع  2011

دليل االعادة   
2014

دلبل تعلم وحقق
16 / 2015 - 2010

17.0014.2784.32100.0090.1160.1781.00الداخلية1

50.1542.9688.1495.67100.0087.4087.70الظاهرة2

17.2513.2663.9866.6769.2362.1975.40شمال الباطنة3

16.8315.6852.1265.8063.7435.4073.70جنوب الباطنة4

58.7152.4964.8369.7087.9120.6076.54البريمي5

100.00100.000.000.000.000.0034.88الوسطى6

26.1821.1350.0071.4353.8527.7470.80شمال الشرقية7

31.8921.8739.8353.6849.4559.3668.39جنوب الشرقية8

76.1277.1626.6932.4738.4671.6472.13ظفار9

96.3965.72100.0058.0184.62100.0087.90مسندم10

0.000.0044.0761.0453.8561.7171.02مسقط11

© UNICEFOman/2018/AlGhanboosi

المصدر: وزارة التربية والتعليم، سلطنة عمان
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المحافظات
األدلةقيم المؤشرات

نسبة األسر التي تستهلك المياه 
أقل )%(

16 / 2015

نسبة الوحدات السكنية التي ال تحتوي 
على أي اتصال بالصرف الصحي )%(

16 / 2015

نســبة األســر التي تســتهلك كهرباء 
أقل )%(

16 / 2015

نسبة الوحدات السكنية غير معيارية/
النموذجية )%(

16 / 2015

دليل  االستهالك  المنزلي للمياه
16 / 2015 

دليل االتصال بالصرف الصحي
16 / 2015 

دليل استهالك  األسرة للكهرباء
16 / 2015 

دليل جودة المسكن
16 / 2015 

دليل التمتع بمنزل الئق
16 / 2015

36.41.121.18.181.8291.2651.2779.4175.94الداخلية1

45.33.036.517.00.0076.8812.5448.5234.48الظاهرة2

43.90.119.911.912.4999.4154.3466.1858.11شمال الباطنة3

42.60.218.410.424.8098.7957.9571.5463.27جنوب الباطنة4

42.50.025.07.325.29100.0041.4281.9962.18البريمي5

37.612.841.531.170.160.000.000.0017.54الوسطى6

39.50.116.36.653.1399.3663.2084.6975.09شمال الشرقية7

34.40.420.813.6100.0097.1752.0860.2677.38جنوب الشرقية8

37.70.91.712.170.0493.18100.0065.4082.16ظفار9

44.20.122.13.89.5199.0448.7994.2562.90مسندم10

36.60.02.52.179.62100.0098.11100.0094.43مسقط11

ج
اإلحصاءات المستخدمة 
للمقارنة بين المحافظات

جدول ج 3.1 قيم مؤشر عمان والمؤشرات المكونة 
لدليل التمتع بمنزل الئق حسب المحافظة
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المحافظات
األدلةقيم المؤشرات

نسبة األسر التي تستهلك المياه 
أقل )%(

16 / 2015

نسبة الوحدات السكنية التي ال تحتوي 
على أي اتصال بالصرف الصحي )%(

16 / 2015

نســبة األســر التي تســتهلك كهرباء 
أقل )%(

16 / 2015

نسبة الوحدات السكنية غير معيارية/
النموذجية )%(

16 / 2015

دليل  االستهالك  المنزلي للمياه
16 / 2015 

دليل االتصال بالصرف الصحي
16 / 2015 

دليل استهالك  األسرة للكهرباء
16 / 2015 

دليل جودة المسكن
16 / 2015 

دليل التمتع بمنزل الئق
16 / 2015

36.41.121.18.181.8291.2651.2779.4175.94الداخلية1

45.33.036.517.00.0076.8812.5448.5234.48الظاهرة2

43.90.119.911.912.4999.4154.3466.1858.11شمال الباطنة3

42.60.218.410.424.8098.7957.9571.5463.27جنوب الباطنة4

42.50.025.07.325.29100.0041.4281.9962.18البريمي5

37.612.841.531.170.160.000.000.0017.54الوسطى6

39.50.116.36.653.1399.3663.2084.6975.09شمال الشرقية7

34.40.420.813.6100.0097.1752.0860.2677.38جنوب الشرقية8

37.70.91.712.170.0493.18100.0065.4082.16ظفار9

44.20.122.13.89.5199.0448.7994.2562.90مسندم10

36.60.02.52.179.62100.0098.11100.0094.43مسقط11

© UNICEFOman/2018/AlGhanboosi

المصدر: المسح األسري الشامل، سلطنة عمان
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المحافظات
األدلةقيم المؤشرات

اإلنفاق الحكومي لكل حالة من حاالت 
يال العماني(  الرعاية االجتماعية )بالر

2015

متوسط اإلنفاق العام لكل يتيم 
يال العماني( 2015 )الر

معدل الوالدة بين المراهقات 
)لكل 1000 امراة في الفئة العمرية 

15 - 19 سنة( 2015

المعدل المقدر للوفيات الناتجة عن 
ية  الحوادث المرور

)لكل 100,000 نسمة(2015 

دليل اإلنفاق على الرعاية االجتماعية 
، 2015دليل السالمة على الطرق 2015دليل العمر عند الوالدةدليل رعاية االيتام 20152015

ً
 ومحميا

ً
دليل البقاء آمنا

1,4231,4979.817.526.960.0093.9224.4036.32الداخلية1

1,5881,6215.721.662.3923.04100.000.0046.36الظاهرة2

1,6621,62918.28.678.2424.4381.4577.3865.38شمال الباطنة3

1,5151,532128.946.746.5990.6575.6054.90جنوب الباطنة4

1,7631,66119.315100.0030.4479.8239.2962.39البريمي5

1,6591,56873.17.277.5513.160.0085.7144.11الوسطى6

1,6081,63323.413.866.6925.2873.7446.4353.03شمال الشرقية7

1,5761,51919.77.559.714.0579.2383.9356.73جنوب الشرقية8

1,2981,54421.310.30.008.7976.8567.2638.23ظفار9

1,7102,03764.888.51100.0099.55100.0097.02مسندم10

1,4291,5438.16.728.268.5696.4488.6955.49مسقط11

ج
اإلحصاءات المستخدمة 
للمقارنة بين المحافظات

جدول ج 4.1 قيم مؤشر عمان والمؤشرات المكونة 
 حسب المحافظة

ً
 ومحميا

ً
لدليل البقاء آمنا
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المحافظات
األدلةقيم المؤشرات

اإلنفاق الحكومي لكل حالة من حاالت 
يال العماني(  الرعاية االجتماعية )بالر

2015

متوسط اإلنفاق العام لكل يتيم 
يال العماني( 2015 )الر

معدل الوالدة بين المراهقات 
)لكل 1000 امراة في الفئة العمرية 

15 - 19 سنة( 2015

المعدل المقدر للوفيات الناتجة عن 
ية  الحوادث المرور

)لكل 100,000 نسمة(2015 

دليل اإلنفاق على الرعاية االجتماعية 
، 2015دليل السالمة على الطرق 2015دليل العمر عند الوالدةدليل رعاية االيتام 20152015

ً
 ومحميا

ً
دليل البقاء آمنا

1,4231,4979.817.526.960.0093.9224.4036.32الداخلية1

1,5881,6215.721.662.3923.04100.000.0046.36الظاهرة2

1,6621,62918.28.678.2424.4381.4577.3865.38شمال الباطنة3

1,5151,532128.946.746.5990.6575.6054.90جنوب الباطنة4

1,7631,66119.315100.0030.4479.8239.2962.39البريمي5

1,6591,56873.17.277.5513.160.0085.7144.11الوسطى6

1,6081,63323.413.866.6925.2873.7446.4353.03شمال الشرقية7

1,5761,51919.77.559.714.0579.2383.9356.73جنوب الشرقية8

1,2981,54421.310.30.008.7976.8567.2638.23ظفار9

1,7102,03764.888.51100.0099.55100.0097.02مسندم10

1,4291,5438.16.728.268.5696.4488.6955.49مسقط11

المصدر: بيانات االنفاق من وزارة التنمية االجتماعية. 
ومعدل الوالدة بين المراهقات والوفيات الناتجة من حوادث الطرق، مصدرها من وزارة الصحة، سلطنة عمان.
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المحافظات
األدلةقيم المؤشرات

يارات  تغطية الرعاية قبل للوالدة )4 ز
على األقل( 2015 )%(

تغطية التحصين )DPT3(  في عمر 6 
أشهر 2015 )%(

معدل المواليد األموات )اإلمالص(
 )لكل الف والدة(

 أو دليل المواليد األحياء، 2015دليل التحصين DPT3، 2015دليل الرعاية قبل الوالدة، 2015
ً
دليل البقاء على قيد الحياة وناحجا

مزدهرا، 2015

5.7684.430.0088.3257.59%98.0%89.3الداخلية1

5.7692.30100.0088.3393.54%100.0%94.3الظاهرة2

7.9964.7865.0080.1069.96%99.3%76.8شمال الباطنة3

5.1284.5975.0090.6883.42%99.5%89.4جنوب الباطنة4

10.1976.2650.0071.9666.07%99.0%84.1البريمي5

29.7086.0150.000.0045.34%99.0%90.3الوسطى6

6.70100.0060.0084.8681.62%99.2%99.2شمال الشرقية7

6.1691.5165.0086.8281.11%99.3%93.8جنوب الشرقية8

9.0968.5520.0076.0454.86%98.4%79.2ظفار9

2.5993.5550.00100.0081.18%99.0%95.1مسندم10

8.460.0050.0078.3442.78%99.0*%35.6مسقط11

ج
اإلحصاءات المستخدمة 
للمقارنة بين المحافظات

جدول ج 5.1 قيم مؤشر عمان والمؤشرات المكونة لدليل البقاء على 
 حسب المحافظة

ً
 أو مزدهرا

ً
قيد الحياة ناجحا
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المحافظات
األدلةقيم المؤشرات

يارات  تغطية الرعاية قبل للوالدة )4 ز
على األقل( 2015 )%(

تغطية التحصين )DPT3(  في عمر 6 
أشهر 2015 )%(

معدل المواليد األموات )اإلمالص(
 )لكل الف والدة(

 أو دليل المواليد األحياء، 2015دليل التحصين DPT3، 2015دليل الرعاية قبل الوالدة، 2015
ً
دليل البقاء على قيد الحياة وناحجا

مزدهرا، 2015

5.7684.430.0088.3257.59%98.0%89.3الداخلية1

5.7692.30100.0088.3393.54%100.0%94.3الظاهرة2

7.9964.7865.0080.1069.96%99.3%76.8شمال الباطنة3

5.1284.5975.0090.6883.42%99.5%89.4جنوب الباطنة4

10.1976.2650.0071.9666.07%99.0%84.1البريمي5

29.7086.0150.000.0045.34%99.0%90.3الوسطى6

6.70100.0060.0084.8681.62%99.2%99.2شمال الشرقية7

6.1691.5165.0086.8281.11%99.3%93.8جنوب الشرقية8

9.0968.5520.0076.0454.86%98.4%79.2ظفار9

2.5993.5550.00100.0081.18%99.0%95.1مسندم10

8.460.0050.0078.3442.78%99.0*%35.6مسقط11

بيانات مسقط لتغطية الرعاية  قبل الوالدة تشمل الوالدات في المستشفى السلطاني )مستشفى حكومي(
المصدر: وزارة الصحة والكتاب االحصائي 2016 للمركز الوطني لالحصاء والمعلومات
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المحافظات
دليل تحقيق الرفاهية 

المادية
2011 - 2010

دليل تعلم وحقق
16 / 2015 - 2010

دليل التمتع بمنزل الئق
16 / 2015

ً
 ومحميا

ً
دليل البقاء آمنا
2015

ًدليل البقاء على قيد 
 أو مزدهرا

ً
الحياة وناحجا

2015

دليل رفاهية وتمكين 
الطفل

16 / 2015 - 2010

29.5181.0075.9436.3257.5956.07الداخلية1

46.2887.7034.4846.3693.5461.67الظاهرة2

16.8175.4058.1165.3869.9657.13شمال الباطنة3

16.8173.7063.2754.9083.4258.42جنوب الباطنة4

46.2876.5462.1862.3966.0762.69البريمي5

1.6034.8817.5444.1145.3428.69الوسطى6

0.0070.8075.0953.0381.6256.11شمال الشرقية7

0.0068.3977.3856.7381.1156.72جنوب الشرقية8

13.1272.1382.1638.2354.8652.10ظفار9

27.4587.9062.9097.0281.1871.29مسندم10

100.0071.0294.4355.4942.7872.74مسقط11

توجد نسخة أخرى من الجدول مرتبة حسب قيم الدليل في الجدول 3,3 في النص

ج
اإلحصاءات المستخدمة 
للمقارنة بين المحافظات

جدول ج 6.1 دليل رفاهية وتمكين الطفل لعمان 
والمؤشرات المكونة حسب المحافظة
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© UNICEFOman/2018/AlGhanboosi



االستنتاجات
بشكل عام، يؤكد هذا التحليل الخاص بمؤشرات رفاهية وتمكين الطفل، االنجازات العظيمة التي حققتها سلطنة عمان. 

وعنــد المقارنــة مــع الــدول األخــرى، فــإن معظــم مؤشــرات الســلطنة فــي المجــاالت الخمســة وفــي دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل مرتفعــة. وحققــت الســلطنة 
قيــم مرتفعــة )82,08 مــن أصــل إجمالــي 100( وجــاءت فالترتيــب الـــ 23 مــن 94 دولــة لديهــا بيانــات للمؤشــرات الـــ 16 لدليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل. وعلــى 
مســتوى المحافظــات: محافظــة الوســطى لديهــا أقــل أداء فــي دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل، تليهــا محافظــة ظفــار، بينمــا محافظتــي مســقط ومســندم 

لديهــن اعلــى أداء.

 على المستوى الوطني. 
ً
بشكل عام، تطوير دليل رفاهية وتمكين الطفل يحدد الحاجة إلى تعزيز أنظمة الرصد لبيانات سلطنة عمان، وخاصة

 أن تنظــر فــي وضــع عمليــات وأنظمــة قويــة لجمــع البيانــات واالبــالغ عــن التقــدم 
ً
 اللتــزام الــدول بأهــداف التنميــة المســتدامة، ينبغــي لســلطنة عمــان أيضــا

ً
ونظــرا

المحــرز الــذي تحققــه اتجــاه هــذه األهــداف. وعمليــة احتســاب مؤشــر دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل )بمــا فيهــا المؤشــرات التــي الغيــت بســبب النقــص فــي 
البيانــات( غطــت معظــم أهــداف وغايــات التنميــة المســتدامة التــي تتعلــق باألطفــال والشــباب )جــدول 4.1(. وقــد حــددت عمليــة احتســاب مؤشــر دليــل رفاهيــة 
يــز األنظمــة العمانيــة  وتمكيــن الطفــل الحاجــة إلــى وجــود آليــات أكثــر قــوة وبيانــات محدثــة فــي جميــع المجــاالت الخمســة. وفيمــا يلــي التوصيــات الراميــة إلــى تعز

لرصــد دليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل وأهــداف التنميــة المســتدامة التــي تركــز علــى الطفــل:

ينبغي أن تكون التعاريف الوطنية للمؤشرات ممكنة وقابلة للربط بالتعاريف الدولية.   

وحتــى لــو اســتخدمت االنظمــة الوطنيــة تعاريفهــا وتصانيفهــا الخاصــة بهــا للمؤشــرات والبيانــات، فينبغــي أن تكــون الجهــات الحكوميــة المعنيــة بجمــع  nn

يــف  يــف الدوليــة وكيفيــة اجــراء الحســابات، وكيفيــة االبــالغ عنهــا باســتخدام التعار يــف الوطنيــة والتعار البيانــات قــادرة علــى شــرح كيفيــة الربــط بيــن التعار
الدوليــة لمنظمــات األمــم المتحــدة ألي مؤشــر كان. وبمــا أن منظمــات األمــم المتحــدة عليهــا أن تعمــل فــي العديــد مــن الــدول المختلفــة، ولــكل منهــا 
 
ً
تعاريفهــا الوطنيــة الخاصــة بهــا، فــإن منظمــات األمــم المتحــدة -بمــا فــي ذلــك البنــك الدولــي، وهــي جــزء مــن منظومــة األمــم المتحدة-تســتخدم إطــارا

يــف متفــق عليهــا دوليــا. وينبغــي أن تكــون ســلطنة عمــان قــادرة علــى فهــم هــذا اإلطــار وربــط تعاريفهــا بــه. للتعار

يوصى بالحفاظ على تعاون وثيق مع منظمات األمم المتحدة فيما يخص قضايا قواعد البيانات.  nn

كــد أن التقــدم الــذي تحــرزه ســلطنة عمــان ســيتم إيضاحــة بشــكل صحيــح فــي قواعــد البيانــات الدوليــة فــي 
ُ

وهــذا مــن شــأنه أن يجنــب ســوء الفهــم ويؤ nn

األوقــات المناســبة. وبالنســبة ألهــداف التنميــة المســتدامة التــي تركــز علــى الطفــل، فــإن شــعبة البيانــات والبحــوث والسياســات التابعــة لليونيســيف فــي 
مقــر اليونيســيف فــي نيويــورك هــي محــور هــذا العمــل، وتنســق مــع المنظمــات األخــرى فــي منظومــة األمــم المتحــدة، مثــل اليونســكو وصنــدوق األمــم 
المتحــدة للســكان ومنظمــة الصحــة العالميــة والبنــك الدولــي كمــا هــو مطلــوب. ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى أن شــعبة البيانــات والبحــوث والسياســات 
يــر حالــة األطفــال فــي العالــم والتــي تتضمــن العديــد مــن   فــي تقار

ً
يــح وترخيــص للبيانــات المنشــورة ســنويا التابعــة لليونيســيف يجــب أن تحصــل علــى تصر

أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالطفــل. ويجــب علــى مكتــب اليونيســف فــي الســلطنة دعــم الحكومــة للتواصــل مــع إدارة شــعبة البيانــات والبحــوث 
والسياســات التابعــة لليونيســيف فــي نيويــورك والحفــاظ علــى الدعــم واالتصــال.

المناســب حســب  الوقــت  يــة وذات جــودة عاليــة وفــي  بيانــات دور للحصــول علــى  يــز االنظمــة فــي ســلطنة عمــان  بتعز ويوصــى  nn

األولويــة.  ذات  المؤشــرات  ولجميــع  المحافظــات 

وأظهــرت عمليــة جمــع البيانــات الخاصــة بدليــل رفاهيــة وتمكيــن الطفــل بــأن البيانــات المتعلقــة بالعديــد مــن مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة التــي تركــز  nn

علــى الطفــل لــم تكــن متاحــة علــى مســتوى المحافظــات فــي الوقــت المناســب. وتشــمل هــذه، علــى ســبيل المثــال، معــدالت اإللتحــاق بالتعليــم وســوء 
تغذيــة األطفــال وعمالــة الشــباب )بمــا فــي ذلــك العمالــة فــي القطــاع غيــر المنظــم(، وجميعهــا قضايــا ذات أولويــة بالنســبة لســلطنة عمــان. وال يمكــن 

يــة. قيــاس المؤشــرات المرتبطــة بالســلوك والطلــب وأنمــاط الحيــاة بصــورة واقعيــة باســتخدام نظــم البيانــات اإلدار

بــأن تقــوم الجهــات المعنيــة فــي ســلطنة عمــان بفحــص أداء المحافظــات حســب كل مؤشــر ومكــون للدليــل، واتخــاذ  nn ويوصــى 

الضــرورة. عنــد  التصحيحيــة  اإلجــراءات 

nn وحتــى إذا لــم يتــم بعــد إنشــاء أنظمــة بيانــات متكاملــة علــى مســتوى المحافظــات، فــإن العديــد مــن النتائــج المتعلقــة بتوافــر البيانــات وأداء المحافظــات 

تشــير لوجــود صعوبــات وتحديــات فــي االنظمــة والتــي يمكــن معالجتهــا فــي األنظمــة الحاليــة القائمــة. وتمكنــت العديــد مــن الــدول الفقيــرة، علــى ســبيل 
المثــال، مــن تنفيــذ مســوح شــاملة )تعــدادات( ســنوية للمــدارس لتحديــد معــدالت اإللتحــاق بالمــدارس، ونظــم مراقبــة التغذيــة المجتمعيــة لتتبــع ومعالجــة 

ســوء تغذيــة األمهــات واألطفــال.
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جدول 4,1 غايات وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بدليل رفاهية وتمكين الطفل

المجال 1. تحقيق الرفاهية المادية

الحد من الفقر.1.1

النمو الشامل10.2 & 10.1

الحماية االجتماعية.1.3

العمالة المنتجة الكاملة والعمل الالئق.8.5

أنهاء عمالة األطفال .8.7

المجال 2. تعلم وحقق

إكمال التعليم الجيد مع نتائج التعلم الفعالة .4.1

)القضاء على الفجوة بين الجنسين في التعليم )المساواة بين الجنسين .4.5

جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، الرعاية والتعليم قبل االبتدائي .4.2

إلمام الكبار والشباب بالقراءة والكتابة والحساب .4.6

يز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.17.8 تعز

المجال 3. التمتع بمنزل الئق

المياه اآلمنة للشرب.6.1

المرافق الصحية الكافية والنظافة الصحية .6.2

خدمات الطاقة الحديثة بأسعار معقولة وموثوق بها.7.1
ً
 ومحميا

ً
المجال 4. البقاء أمنا

إنهاء العنف ضد األطفال .16.2

القضاء على الزواج المبكر والزواج القسري .5.3

 الحد من ومعالجة تعاطي المخدرات .3.5

الحد من وفيات وإصابات حوادث الطرق.3.6

الصحة العقلية والرفاهية .3.4
ً
 ومزدهرا

ً
المجال 5. البقاء على قيد الحياة ناجحا

الحد من وفيات األطفال التي يمكن الوقاية منها أو تجنبها .3.2

الحد من سوء التغذية .2.2

)التغطية الصحية الشاملة )الخدمات الصحية األساسية .3.8

خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية .3.7

الصحة الجنسية واإلنجابية5.6

الحد من وفيات األمهات.3.1

مالحظة: خالل عملية احتساب دليل رفاهية وتمكين الطفل، بعض المؤشرات لها عالقة بأهداف التنمية المستدامة اعاله تم مناقشتها وحذفها فيما بعد 
بسبب خلل في البيانات. مثال: مؤشر جيني.
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 المؤشــر الفعلــي هــو مؤشــر التكافــؤ بيــن الجنســين)GPI(، وهــو مؤشــر . 12
فــي أهــداف التنميــة المســتمدامة واألهــداف االنمايئــة االلفيــة، كمــا 
حددتــه منظمــة اليونســكو. ومــع ذلــك، لحســاب دليــل رفاهيــة وتمكيــن 
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فــي أهــداف التنميــة المســتمدامة واألهــداف االنمايئــة االلفيــة، كمــا 
عّرفتــه منظمــة اليونســكو. ومــع ذلــك، لحســاب دليــل رفاهيــة وتمكيــن 
الطفــل)CWEI( او لحســاب دليــل تعلــم وحقــق )L&A(، مــا زالــت هــذه 
المؤشــرات بحاجــة إلــى تحويــل لتكــون قابلــة للمقارنــة مــع المؤشــرات 
األخــرى لدليــل تعلــم وحقــق)L&S( والحجــاة لجعلهــا قياســية تتــرواح بيــن 
 )L&A( صفــر و100. وهــذه المؤشــرات القياســية لدليــل تعلــم وحقــق

 مــن دليــل التكافــؤ بيــن الجنســين.
ً
تدعى"دليــل النــوع" بــدال

الطلبــة هــم طلبــة المــدارس العامــة، مــن التعليــم االساســي )حلقــة . 21
اولــى، حلقــة ثانيــة(، والتعليــم العــام )الصفــوف 5 - 10(، ومــا بعــد 
التعليــم األساســي )الصفــوف 11 و12(. والمعلميــن هــم معلمــي 
المعتمديــن  والوافديــن  العمانييــن   

ً
معــا ويشــمل  العامــة  المــدراس 

المــدارس. تلــك  فــي  يــس  للتدر

يــس(. . 22 التدر )غــرف  المدرســية  الفصــول  بهــا  يقصــد  الدراســية  الفصــول 
التعليــم االساســي  المــدارس العامــة، مــن  الطلبــة يقصــد بهــم طلبــة 
)حلقــة اولــى، حلقــة ثانيــة(، والتعليــم العــام )الصفــوف 5 - 10(، ومــا 

)الصفــوف 11 و12(. التعليــم األساســي  بعــد 

االتجاهــات فــي البرنامــج الدولــي للرياضيــات والعلــوم)TIMSS( ُيعطــى . 23
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كل أربــع ســنوات، وبرنامــج الدراســة الدوليــة لقيــاس مــدى التقــدم فــي 
القــراءة )PIRLS( يقــام كل خمــس ســنوات. نظــام التســجيل فــي برنامــج 
 ولكنــه نســبي. وفــي كل مســتوى صــف، تــم 

ً
)TIMSS( ليــس مطلقــا

تحديــد نقطــة لمركــز المقيــاس قيمتهــا 500 نقطــة بحيــث تتوافــق مــع 
يــع اإلجمالــي لإلنجــازات، وتــم تحديــد 100 نقطــة علــى  متوســط التوز
 
ً
المقيــاس لتتوافــق مــع االنحــراف المعيــاري. والمتوســط الدولــي وفقــا
لذلــك هــو 500 وبانحــراف المعيــاري قــدره 100. وهــذا يعنــي ان 68% 
مــن النتائــج يمكــن توقعهــا أن تكــون ضمــن 100 نقطــة مــن بيــن 500 
ونقطــة، و%95 مــن النتائــج يمكــن توقعهــا أن تكــون ضمــن 200 نقطــة 
 IEA(( مــن بيــن 500 نقطــة. الرابطــة الدوليــة لتقييــم اإلنجــاز التعليمــي

http://www.iea.nl/pirls و   :http://www.iea.nl/timss

 للمقارنــة، نصيــب الفــرد مــن االســتهالك فــي منطقــة بيجيــن بلــغ 4.4 . 24
الكتــاب   ،2015( الفقيــرة  التبــت  محافظــة  فــي  االســتهالك  أضعــاف 

.)2016 الصينــي  الســنوي  االحصائــي 

المؤشــر الفعلــي هــو مؤشــر التكافــؤ بيــن الجنســين)GPI(، وهــو مؤشــر . 25
فــي أهــداف التنميــة المســتمدامة واألهــداف االنمايئــة االلفيــة، كمــا 
حددتــه منظمــة اليونســكو. ومــع ذلــك، لحســاب دليــل رفاهيــة وتمكيــن 
الطفــل)CWEI( او لحســاب دليــل تعلــم وحقــق )L&A(، مــا زالــت هــذه 
المؤشــرات بحاجــة إلــى تحويــل لتكــون قابلــة للمقارنــة مــع المؤشــرات 
األخــرى لدليــل تعلــم وحقــق)L&S( وجعلهــا قياســية تتــرواح بيــن صفــر 
 )L&A( وحقــق  تعلــم  لدليــل  القياســية  المؤشــرات  وهــذه  و100. 

 مــن دليــل التكافــؤ بيــن الجنســين.
ً
تدعى"دليــل النــوع" بــدال

الطلبــة هــم طلبــة المــدارس العامــة، مــن التعليــم االساســي )حلقــة . 26
اولــى، حلقــة ثانيــة(، والتعليــم العــام )الصفــوف 5 - 10(، ومــا بعــد 
معلمــي  هــم  المعلميــن  و12(.   11 )الصفــوف  األساســي  التعليــم 
المعتمديــن  والوافديــن  العمانييــن   

ً
معــا ويشــمل  العامــة  المــدراس 

المــدارس. تلــك  فــي  يــس  للتدر

يــس(. . 27 التدر )غــرف  المدرســية  الفصــول  بهــا  يقصــد  الدراســية  الفصــول 
التعليــم االساســي  المــدارس العامــة، مــن  الطلبــة يقصــد بهــم طلبــة 
)حلقــة اولــى، حلقــة ثانيــة(، والتعليــم العــام )الصفــوف 5 - 10(، ومــا 

)الصفــوف 11 و12(. التعليــم األساســي  بعــد 

يــة للعيــش" . 28 يــر ســوف يســتخدم "وحــدات ســكنية غيــر معيار هــذا التقر
النــواع المســاكن التــي تــم تحديدهــا فــي التعــداد الســكاني 2010م 
انــواع  وُحــددت  الســكنية".  الوحــدات  مــن  اخــرى  "انــواع  انهــا  علــى 
المســاكن فــي تعــداد 2010م كمــا يلــي: الوحــدات الســكنية التقليديــة 
هــي "الفلــل، الشــقق، بيــوت عربيــة، وبيــت قــروي". وانــواع اخــرى مــن 
الوحــدات الســكنية هــي "غرفــة مفــردة، عريش/صندقــة، خيمــة، بيــت 

أثــري، إلــخ".

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات ومنظمة اليونيسف، 2015.. 29

30 ..UNDP(، 2006( برنامج االمم المتحدة االنمائي 

لــكل . 31 واط  )كيلــو  الكهربائيــة  الطاقــة  اســتهالك  2014م،  عــام  فــي   
فــرد( بلــغ حوالــي 23.000 فــي النرويــج، وبلــغ 12.987 فــي الواليــات 
المتحــدة، وفــي ســنغافورة بلــغ 8.845، وامــا فــي عمــان فقــد بلــغ 
6.554، وفــي الممكلــة المتحــدة بلــغ 5.130، وفــي الصيــن وصــل الــى 
3.927، وفــي تايلنــد بلــغ 2.540، وأمــا فــي الهنــد فقــد بلغ 806، وفي 

باكســتان بلــغ 471. 

http:// :المصــدر هــو قاعــدة بيانــات البنــك الدولــي. ومتاحــة علــى الرابــط
تــم   data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC

االطــالع فــي فبرايــر 2018
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عمــان. ســلطنة  والمعلومــات، 

 منظمة الصحة العالمية، 2104. المراهقات الحوامل: صحيفة الوقائع. . 35
 /http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/en

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/و
epidemiology/stillbirth/en/ ، تم االطالع في فبراير 2018.
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http://www.iea.nl/pirls
http://www.iea.nl/timss
http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC
http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/epidemiology/stillbirth/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/epidemiology/stillbirth/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/epidemiology/stillbirth/en/
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