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 الصحة

 5102العمر المتوقع،   -1الجدول 

 (ب)العمر المتوقع عند الستين (أ)الوالدةالعمر المتوقع عند  

 الرجل المرأة الرجل المرأة البلد

 18 20 73 76 األردن

 20 21 76 79 اإلمارات العربية المتحدة

 19 20 76 78 البحرين

 18 21 73 78 تونس

 21 23 74 78 الجزائر

 15 17 62 65 جزر القمر

 17 20 60 70 الجمهورية العربية السورية

 17 18 62 65 جيبوتي

 17 18 62 66 السودان

 16 17 54 57 الصومال

 17 20 66 72 العراق

 20 22 75 79 ُعمان

 (…) (…) (…) (…) (ج)فلسطين

 21 22 77 80 قطر

 18 18 74 76 الكويت

 18 20 74 77 لبنان

 17 20 70 76 ليبيا

 16 19 69 73 مصر

 19 20 73 75 المغرب

 18 20 73 76 السعوديةالمملكة العربية 

 16 17 62 65 موريتانيا

 16 17 64 67 اليمن

 .www.who.int: المصدر

ت معدالت الوفيايعيشها مولود جديد، من اإلناث أو الذكور، على أساس يقّدر أن العمر المتوقع عند الوالدة هو عدد السنوات التي  )أ(  :مالحظات
الختالفات الحالية في وفيات الذكور واإلناث في جميع األعمار. إلى االعمر المتوقع عند الوالدة حسب الجنس  تشير إحصاءاتحسب العمر. والحالية 

 الرضع واألطفال.وفي المجاالت التي ترتفع فيها معدالت وفيات الرضع واألطفال، يتأثر المؤشر بشدة باالتجاهات والفوارق في وفيات 

يعيشها الرجل أو المرأة بعد بلوغ الستين من العمر، عدد السنوات اإلضافية التي يقّدر أن العمر المتوقع عند الستين هو  )ب(  
لى االختالف بين الجنسين في البقاء ع إلىهذا المؤشر، عند تصنيفه حسب الجنس،  شيرعلى أساس معدالت الوفيات الحالية حسب العمر. وي

 قيد الحياة لسنين أطول.

على الرابط التالي:  ة، متاح(5111-5115)بما فيها القدس الشرقية إحصاءات العمر المتوقع في فلسطين،  )ج(  
https://unstats.un.org/home. 

 بيانات غير متوفرة.أن التعني  )...(  

http://www.who.int/
https://unstats.un.org/home/
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 5102وفيات األمهات ووفيات الرضع، معدالت تقديرات ل  -2الجدول 

 البلد
 (أ)معدل وفيات األمهات

 والدة حية( 111111)عدد الوفيات لكل 

 (ب)معدل وفيات الرضع

 والدة حية( 1111)عدد الوفيات لكل 

 15.4 58 األردن

 5.9 6 اإلمارات العربية المتحدة

 5.3 15 البحرين

 12.1 62 تونس

 21.9 140 الجزائر

 55.1 355 جزر القمر

 11.1 68 الجمهورية العربية السورية

 54.2 229 جيبوتي

 47.6 311 السودان

 85 732 الصومال

 26.5 50 العراق

 9.9 17 ُعمان

 (...) (...) )ج(فلسطين

 6.8 13 قطر

 7.3 4 الكويت

 7.1 15 لبنان

 11.4 9 ليبيا

 20.3 33 مصر

 23.7 121 المغرب

 12.5 12 المملكة العربية السعودية

 65.1 602 موريتانيا

 33.8 385 اليمن

 .www.who.int: المصدر

ألي سبب متصل بالحمل أو تفاقم بسبب الحمل أو طريقة معالجته،  في السنة عدد وفيات النساءمعدل وفيات األمهات هو  )أ( :اتمالحظ
يوماً من إنهاء الحمل، بغض النظر عن مدة الحمل  25باستثناء األسباب غير المقصودة أو العرضية، خالل الحمل أو الوالدة أو في غضون 

 مولود حي في سنة محددة. 111,111ومكانه، لكل 

 في سنة محددة. ةحيوالدة  1,111بين الوالدة وعمر السنة لكل  المحتمل للوفياتعدد معدل وفيات الرضع هو  )ب(  

 .https://unstats.un.org/homeعلى الرابط التالي:  ة، متاح(5111-5115)بما فيها القدس الشرقية التقديرات لفلسطين،  )ج(  

 بيانات غير متوفرة.أن التعني  )...(  

 

  

http://www.who.int/
https://unstats.un.org/home/
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 التعليم

 عاماً وأكثر(  02معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين )  -3الجدول 
 (، حسب الجنسعاماً  02-52والشباب )

 السنة البلد

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى 
 عاماً وأكثر( 15البالغين )

 )بالنسبة المئوية(

اإللمام بالقراءة والكتابة لدى  معدل
 (عاماً  15-52الشباب )

 )بالنسبة المئوية(

 لاالرج النساء لاالرج النساء

 99.11 99.37 98.51 97.49 2015 األردن

اإلمارات العربية 
 99.64 99.12 92.36 95.08 2015 المتحدة

 99.79 99.74 96.95 93.43 2015 البحرين

 98.10 96.66 89.68 72.80 2015 تونس

 97.20 96.26 86.13 73.06 2015 الجزائر

 86.83 88.14 82.00 74.26 2015 جزر القمر

الجمهورية العربية 
 97.14 95.63 91.82 80.72 2015 السورية

 (…) (…) (…) (…) (…) جيبوتي

 71.32 70.41 64.12 53.12 2015 السودان 

 (…) (…) (…) (…) (…) الصومال

 82.42 80.61 85.60 73.83 2015 العراق

 99.13 99.10 95.79 89.66 2015 ُعمان

 99.42 99.33 98.49 94.81 2015 فلسطين

 98.25 99.73 97.83 97.51 2015 قطر

 99.59 99.39 96.77 95.23 2015 الكويت

 98.85 99.32 96.04 92.04 2015 لبنان

 99.97 99.93 97.00 85.81 2015 ليبيا

 94.45 92.08 83.61 68.06 2015 مصر

 96.60 93.48 81.88 62.05 2015 المغرب

المملكة العربية 
 99.39 99.31 96.95 91.84 2015 السعودية

 70.05 55 62.63 41.61 2015 موريتانيا

 97.55 98.66 84.97 54.85 2015 اليمن

 .https://unstats.un.org/homeلجميع البلدان باستثناء جزر القمر، وقد أخذت المعلومات عنها من  http://data.uis.unesco.org: المصدر

تابة والكتابة على أنه شخص قادر على قراءة وكتعّرف منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( الشخص الملم بالقراء  :مالحظات
عاجز عن  هقادر على الكتابة ولكنالعاجز عن الكتابة، أو  هوفهم فقرة قصيرة وبسيطة عن حياته اليومية. والشخص القادر على القراءة ولكن

ابة. عبارة حفظها واعتادها ال يعتبر ملماً بالقراءة والكتالقراءة، يعتبر غير ملم بالقراءة والكتابة. كما أن القادر فقط على كتابة األرقام واسمه أو 
فسيره قد تختلف البلدان في تولكن ويستخدم هذا التعريف لإللمام بالقراءة والكتابة على نطاق واسع في تعدادات السكان والمسوح الوطنية، 

د مل الذين، وإن كانوا ملمين بالمبادئ األساسية للقراءة والكتابة، قوتطبيقه، وفقاً للظروف الوطنية واالجتماعية والثقافية. كما أن هذا المفهوم يش
 ال يعتبرون ملمين بما يكفي لتوليهم وظيفة.

 بيانات غير متوفرة.أن التعني  )...( 

http://data.uis.unesco.org/
https://unstats.un.org/home
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 المعدل اإلجمالي لاللتحاق بالتعليم العالي -4 الجدول
  الجنسين تكافؤ ومؤشر الجنس حسب

 البلد

 )أ(المعدل اإلجمالي لاللتحاق بالتعليم العالي

 السنة
 النساء

 )بالنسبة المئوية(
 لاالرج

 )بالنسبة المئوية(
مؤشر تكافؤ 

 )ب(الجنسين

 1.1 42.5 47.3 2015 األردن

 (…) (…) (…) (…) اإلمارات العربية المتحدة

 1.9 30.9 59.4 2015 البحرين

 1.7 26.2 43.3 2015 تونس

 1.6 28.9 45.1 2015 الجزائر

 0.8 9.8 8.0 2014 جزر القمر

 1.1 41.3 47.0 2015 الجمهورية العربية السورية

 (…) (…) (…) (…) جيبوتي

 1.1 15.8 16.8 2014 السودان 

 (…) (…) (…) (…) الصومال

 (…) (…) (…) (…) العراق

 (…) (…) (…) (…) ُعمان

 1.6 34.5 54.4 2015 فلسطين

 6.9 6.3 43.9 2015 قطر

 (…) (…) (…) 2015 الكويت

 1.2 39.5 45.7 2014 لبنان

 (…) (…) (…) (…) ليبيا

 1.0 36.9 35.6 2015 مصر

 1.0 28.7 27.5 2015 المغرب

 1.0 64.4 61.8 2015 المملكة العربية السعودية

 0.5 7.1 3.6 2016 موريتانيا

 (…) (…) (…) (…) اليمن

تجميع اإلحصاءات عن االلتحاق بالتعليم من بيانات قدمتها بمعهد اإلحصاء في اليونسكو يقوم . http://data.uis.unesco.org: المصدر
 المعهد. استبيان أعدهالحكومات الوطنية رداً على 

بة مئوية بغض النظر عن السن، كنسيعّرف المعدل اإلجمالي لاللتحاق بالتعليم العالي بأنه عدد الملتحقين بالتعليم العالي،  )أ( :مالحظات
نتمي إلى فترة التي تفئة الهذا المستوى من التعليم. والفئة العمرية للمستوى العالي هي عند من السكان في الفئة العمرية الدراسية المفترضة 

ي هذا تبيان المستوى العام للمشاركة فخمس سنوات عقب سن استكمال الدراسة الثانوية. ويستخدم المعدل اإلجمالي لاللتحاق بالتعليم العالي ل
 المستوى من التعليم.

تفاوت بين الجنسين في تقييم ال تخَدمويس ،يشير مؤشر تكافؤ الجنسين إلى نسبة تسجيل اإلناث إلى الذكور في التعليم العالي )ب(  
أقل من المؤشر قيمة إذا ما كانت تكافؤ بين اإلناث والذكور. ولى ع (1)مؤشر إذا ما كان مساوياً لواحد ال دلّ المشاركة في التعليم العالي. ويفي 

 .اإلناثإلى تفاوت لصالح  (1)من  ثرإلى تفاوت لصالح الذكور، وأكفهي تشير ( 1)

 بيانات غير متوفرة.أن التعني  )...(  
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 المشاركة االقتصادية

 5102المشاركة في القوة العاملة،   -5 الجدول
 )بالنسبة المئوية(

 البلد

 عاماً  52-15الفئة العمرية  وأكثرعاماً  15الفئة العمرية 

 لاالرج النساء لاالرج النساء

 37.1 9.0 64.4 14.4 األردن

 57.7 29.0 91.1 41.8 اإلمارات العربية المتحدة

 53.1 30.0 85.0 38.9 البحرين

 46.5 22.4 71.3 25.1 تونس

 45.6 10.4 70.6 16.9 الجزائر

 53.1 24.7 79.4 35.5 جزر القمر

 47.7 8.2 70.8 12.3 الجمهورية العربية السورية

 48.4 36.7 68.3 36.5 جيبوتي

 41.8 16.4 72.2 24.3 السودان

 58.8 28.4 75.9 33.3 الصومال

 48.1 8.3 69.8 15.2 العراق

 57.0 27.2 85.6 30.1 ُعمان

 49.5 9.5 69.4 18.1 فلسطين

 74.0 28.1 93.8 53.3 قطر

 42.7 29.3 83.9 48.1 الكويت

 41.7 18.7 70.4 23.6 لبنان

 48.8 21.8 78.6 27.8 ليبيا

 47.7 17.7 76.2 22.9 مصر

 51.7 17.7 74.4 25.5 المغرب

 26.0 9.0 78.8 20.1 المملكة العربية السعودية

 34.7 18.6 65.4 29.2 موريتانيا

 53.5 22.0 73.4 26.0 اليمن

 .www.ilo.org/ilostat :المصدر
  

http://www.ilo.org/ilostat/
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5102عاماً وأكثر،  02البطالة في الفئة العمرية   -2الجدول   
 )بالنسبة المئوية(

 اإلجمالية البطالة لاالرجبطالة  بطالة النساء البلد

 13.2 11.0 23.9 األردن

 3.7 2.8 9.6 اإلمارات العربية المتحدة

 1.3 0.5 4.3 البحرين

 14.8 12.5 21.1 تونس

 11.2 9.2 19.7 الجزائر

 20.0 18.3 23.6 جزر القمر

 14.3 11.1 33.0 الجمهورية العربية السورية

 6.6 6.1 7.6 جيبوتي

 13.3 11.3 19.2 السودان

 6.6 6.3 7.4 الصومال

 16.0 13.7 26.8 العراق*

 17.5 14.7 36.8 ُعمان

 24.9 24.2 27.9 فلسطين

 0.2 0.1 1.0 قطر

 2.4 2.6 2.1 الكويت

 6.8 5.4 11.0 لبنان

 19.2 16.0 28.3 ليبيا

 12.0 8.4 23.9 مصر

 10.0 9.7 10.6 المغرب

 5.5 2.7 21.2 المملكة العربية السعودية

 11.7 10.8 13.6 موريتانيا

 17.1 13.1 28.4 اليمن

 .www.ilo.org/ilostat: المصدر

  

http://www.ilo.org/ilostat/
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 األحكام الرئيسية لحماية األمهات  -7 الجدول

 مصدر التمويل األجر )أ(المدة البلد

 صاحب العمل كامل أسابيع 10 األردن

اإلمارات 
 صاحب العمل كامل يوماً  45 العربية المتحدة

 يوماً  60 البحرين
يوماً؛ ال  25ألول  لكام

 صاحب العمل يدفع بعد هذه الفترة

 الضمان االجتماعي الثلثان شهراً  1.2 تونس

 الضمان االجتماعي كامل أسبوعاً  14 الجزائر

 صاحب العمل كامل أسبوعاً  14 جزر القمر

الجمهورية 
العربية 
 صاحب العمل كامل يوماً  120 (ب)السورية

 كامل أسبوعاً  14 جيبوتي
 الضمان االجتماعي،من في المائة  50

 صاحب العملمن في المائة  50و

 صاحب العمل كامل أسابيع 8 السودان

 صاحب العمل النصف أسبوعاً  14 الصومال

 صاحب العمل كامل يوماً  62 العراق

 صاحب العمل كامل يوماً  50 قطر

 صاحب العمل كامل يوماً  70 الكويت

 صاحب العمل كامل يوماً  70 لبنان

 النصف أسبوعاً  14 (ج)ليبيا 
صاحب العمل والضمان االجتماعي للنساء 

 العامالت لحسابهن الخاص

 كامل أشهر 3 مصر
 الضمان االجتماعي،من في المائة   75
 صاحب العملمن في المائة  25و

 الضمان االجتماعي كامل أسبوعاً  14 المغرب

المملكة العربية 
 صاحب العمل النصف أو كامل أسابيع 10 (د)السعودية

 الضمان االجتماعي كامل أسبوعاً  14 موريتانيا

 صاحب العمل كامل يوماً  60 اليمن

pp-World Social Protection Report 2014 ,2014 ,2015 .: من تقرير لمنظمة العمل الدولية عن الحماية االجتماعية في العالم،المصدر

60-68.                                                                                                                                                                                      

    يقصد باأليام أيام العمل. )أ( :مالحظات

 يوماً ألّول طفل. 151تمنح إجازة من  )ب(  

 تحصل النساء العامالت لحسابهن الخاص على أجر كامل ممّول من الضمان االجتماعي. (ج)  

 العمل.ترتبط النسبة المئوية بمدة  (د)  
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 المشاركة السياسية

 المقاعد في المجلس النيابي أو المجلس التشريعي الواحد  -8 الجدول

 االنتخابات األخيرةتاريخ  حقوق االقتراعسنة إقرار  البلد
عدد 
 المقاعد

المقاعد التي تشغلها 
 نساء

 )بالنسبة المئوية(

 1974 األردن
)الممارسة ألول مرة في 

 (1989عام 

 15.4 130 5112أيلول/سبتمبر  51

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 20 40 5111أيلول/سبتمبر  52 2006

 7.5 40 2014الثاني/نوفمبر  تشرين 22 2002 البحرين

)تصويت في  1957 تونس
 االنتخابات البلدية(؛

 )اقتراع( 1959 

 31.3 217 5112األول/أكتوبر  تشرين 52

 25.8 462 2017أيار/مايو  4 1962 الجزائر

 6.1 33 2015الثاني/يناير  كانون 25 1956 جزر القمر

الجمهورية 
 العربية السورية

 )تصويت(؛  1929
 )اقتراع( 1953

 13.2 250 5112نيسان/أبريل  13

 )تصويت(؛  1946 جيبوتي
 )ترشح لالنتخابات( 1982

 10.8 65 5113شباط/فبراير  22

 30.5 426 5115نيسان/أبريل  13 1964 السودان

 24.2 264 5112األول/أكتوبر  تشرين 53 1956 الصومال

 25.3 328 5112نيسان/أبريل  30 1980 العراق

 1.2 85 5115األول/أكتوبر  تشرين 55 1997 ُعمان

 12.1 124 5112الثاني/يناير  كانون 55 ()1992 فلسطين

 0 35 5113تموز/يوليو  1 1999 قطر

 3.1 65 5112الثاني/نوفمبر  تشرين 52 2005 الكويت

 3.1 128 5119حزيران/يونيو  7 1952 لبنان

 16 188 5112حزيران/يونيو  25 1964 ليبيا

 14.9 596 5115األول/أكتوبر  تشرين 17 1956 مصر

 20.5 395 5112األول/أكتوبر  تشرين 7 1963 المغرب

المملكة العربية 
 السعودية

2011  
)الممارسة ألول مرة في 

 (5115عام 

 19.9 151 5112األول/ديسمبر  كانون 2

 25.2 147 5113الثاني/نوفمبر  تشرين 53 1961 موريتانيا

 0 300 5113نيسان/أبريل  57 1970 اليمن

  .e/classif.htm-www.ipu.org/wmn ؛e/suffrage.htm-www.ipu.org/wmn: درالمص

  .إنشاء السلطة الفلسطينيةسنة  (*) :مالحظة

  

http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm؛
http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
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الحقائب الوزارية في الحكومة  -9الجدول   

 )أ(عدد الوزراء البلد

 ب()التي تشغلها نساء الوزاريةلمناصب ل

 )بالنسبة المئوية(

 7.1 28 األردن

 26.7 30 اإلمارات العربية المتحدة

 4.5 22 البحرين

 23.1 26 تونس

 13.3 30 الجزائر

 0.0 10 جزر القمر

 6.1 33 الجمهورية العربية السورية

 5.6 18 جيبوتي

 11.4 35 السودان

 6.7 30 الصومال

 10.5 19 العراق

 6.3 32 ُعمان

 16.7 18 فلسطين

 6.3 16 قطر

 6.7 15 الكويت

 3.4 29 لبنان

 15.0 20 ليبيا 

 11.8 34 مصر

 13.0 23 المغرب

 0.0 29 المملكة العربية السعودية

 30.8 26 موريتانيا

 5.4 37 اليمن

 .www.ipu.org: المصدر

أو  ويشمل العدد أيضاً رؤساء الوزراء .نواب رؤساء الوزراء والوزراءالعدد . يشمل 5117كانون الثاني/يناير  1حتى  )أ( مالحظات:
 نواب الرؤساء ورؤساء الوكاالت الحكومية أو العامة. العدد مكلفين بحقائب وزارية. وال يشمل يكونون رؤساء الحكومات عندما 

 .5117كانون الثاني/يناير  1حتى  )ب(  

 
  

http://www.ipu.org/
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 حصص مشاركة المرأة في السياسة  -10 الجدول

 البلد

 (*)نوع الحصة

 مصدر الحصة

المجلس النيابي أو 
المجلس التشريعي 

 الواحد
مجلس الشيوخ أو 

 المجالس المحلية األعيان

 قانون االنتخابات مقاعد مخصصة ال حصص مقاعد مخصصة األردن

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

    ال حصص

  ال حصص  ال حصص  البحرين

 تونس
يخصص  قانون

 حصصاً للمرشحين
 قانون االنتخابات ال حصص 

 قانون االنتخابات مقاعد مخصصة ال حصص مقاعد مخصصة الجزائر

  ال حصص  ال حصص جزر القمر

الجمهورية 
العربية 
 السورية

  ال حصص  ال حصص

 قانون االنتخابات ال حصص  مقاعد مخصصة جيبوتي

 قانون االنتخابات ال حصص ال حصص مقاعد مخصصة السودان

 الدستور ال حصص ال حصص مقاعد مخصصة الصومال

 قانون االنتخابات مقاعد مخصصة  مقاعد مخصصة العراق

  ال حصص ال حصص ال حصص ُعمان

 فلسطين
يخصص  قانون

 حصصاً للمرشحين
 االنتخاباتقانون  مقاعد مخصصة 

  ال حصص  ال حصص قطر

  ال حصص  ال حصص الكويت

  ال حصص  ال حصص لبنان

 ليبيا
يخصص  قانون

 حصصاً للمرشحين
 قانون االنتخابات مقاعد مخصصة 

 مصر
يخصص  قانون

 حصصاً للمرشحين
 مقاعد مخصصة 

قوانين خاصة للبرلمان، 
 والدستور للمجالس المحلية

 قانون االنتخابات مقاعد مخصصة حصصال  مقاعد مخصصة المغرب

المملكة 
العربية 

 السعودية
  مقاعد مخصصة

حصص مخصصة 
 للمرشحين

الدستور للبرلمان، وقانون 
 االنتخابات للمجالس المحلية

 موريتانيا
يخصص  قانون

 حصصاً للمرشحين
حصص مخصصة 

 للمرشحين
 قانون االنتخابات مقاعد مخصصة

  ال حصص  ال حصص اليمن

 .www.quotaproject.org :المصدر

لحصص المخصصة للمرشحين، الذي قانون ل :(فات حسب البلدانالمنطقة العربية )مع اختاللحصص في ل نظامان ُيعتمد (*) :ةمالحظ
لقائمة ا يرتبط بنظام "متسلسل" يرد فيه الرجال والنساء بالتسلسل فيعدداً من األماكن في القوائم االنتخابية للمرشحات، وكثيراً ما يحجز 

 . ةالتشريعي الهيئةعدداً من المقاعد في الذي يضمن للنساء المقاعد المخصصة ونظام  االنتخابية؛

 
----- 

http://www.quotaproject.org/



