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البيانات، مستخدمويحتاج 

تهم ااختالف خبرعلى 

واحتياجاتهم، إلى بعض 

بإحصاءات لإللمامالمساعدة 
النوع االجتماعي
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عرض بيانات النوع االجتماعي

لوسائل العرض األمثل أو األنسب

ما هي محددات االختيار ؟1.

المبادئ ؟/ما هي المعايير2.

هل يراعي تنوع حاجات المستخدمين وواضعي السياسات ؟3.

العامة▪

لتسليط الضوء على قضايا النوع االجتماعي▪



مبادئ إعداد طرق لعرض إحصاءات 
النوع االجتماعي
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مبادئ إعداد طرق لعرض إحصاءات النوع االجتماعي

المبادئ العامة 
إلعداد عرض مرئي 

جيد لتقديم 
اإلحصاءات

مجموعة من 
المبادئ الهادفة 
إلى تطوير عرض

مرئي لتقديم 
اإلحصاءات 

المراعية لمنظور 
النوع االجتماعي

اعتماد مجموعة 
من القواعد 

العامة، أو حدٍّ 
أدنى من 

المتطلبات لتصميم 
عرض مرئي
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يانيةالمبادئ العامة في تصميم الجداول والرسوم الب

مجموعة المبادئ 

يم األساسية عند تصم

الجداول أو الرسوم

تدوير األرقام أو 

وضع الفواصل 

بين الخانات، أو 

استخدام النسب 

المئوية

وضع عنوان 

واضح للجداول أو 

أو الرسوم البيانية 

خرائط ال

المستخَدمة

رّص األرقام إلى 

يمين العامود

اإلشارة إلى 

الوحدات 

المستعملة 

التحّقق من و

توحيدها

التحقق من جودة 

البيانات وشفافيتها 

لضمان كفاءتها 

ودقتها في تمثيل 

الواقع واالتجاهات 

والتغيُّرات

ِذكر مصدر 

البيانات، بما في 

ذلك اسم الجهاز 

الذي أنتجها، 

واسم المسح أو 

...التعداد



نيةالمبادئ العامة في تصميم الجداول والرسوم البيا

مجموعة المبادئ األساسية 

معند تصميم الجداول أو الرسو

تجّنب استخدام 

المصطلحات 

التقنية 

واالختصارات في 

العناوين 

والتسميات 

إظهار 

المعلومات أو 

القيم على 

الرسوم البيانية 

بهدف توضيحها

البةالقيم الستمثيل 

علىعلى نفس 

تصميملXلمحورا

الجداول أو الرسوم تجّنب استخدام 

ة الرسوم البياني

ذات األبعاد 

الثالثية

استخدام األلوان 

المختلفة، أو الظالل 

المختلفة من اللون 

نفسه، للتمييز بين 

الفئات المتعددة

دعم الرسوم 

البيانية بمفاتيح 

المصطلحات 



اسم المؤشر

...قضايا النوع االجتماعي قيد الدراسة

...التعريف

...طريقة االحتساب

...مصادر البيانات وطرق جمعها

...محدودية البيانات

...المراجع

(Metadata)نموذج للبيانات الوصفية 
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ة مبادئ وضع عروض مرئية جيدة لتقديم اإلحصاءات المراعي

لمنظور النوع االجتماعي

حةاستخدام المصطلحات والتعابير الصحي-أ

ة بيانات مصنف

حسب الجنس

ع بيانات مصنفة حسب النو▪

االجتماعي

بيانات مصنفة حسب نوع ▪

الجنس

بيانات نوعية▪

X
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2017المندوبية السامية للتخطيط :المصدر

2017النشاط االقتصادي العمالة حسب الجنس وقطاع

الزراعة والحراجة 
والصيد

الصناعة الخدمات

ذكور إناث

اتالتصنيف حسب عدة متغيرب
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مبادئ وضع عروض مرئية جيدة لتقديم اإلحصاءات المراعية

لمنظور النوع االجتماعي



عرض البيانات المصنفةج

الجداول البيانات في عرض 

، عند والرسوم البيانية

بشكل تنازلياللزوم، 

تطور معدل وفيات األمهات حسب وسط اإلقامة

وبحوث الصحية الديموغرافيةالبحوث / لمصادرا
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ة مبادئ وضع عروض مرئية جيدة لتقديم اإلحصاءات المراعي

لمنظور النوع االجتماعي



قائمة مرجعية بمبادئ عرض إحصاءات

النوع االجتماعي

مبادئ عامة

(ماذا؟ أين؟ متى؟)اختيار عنوان مالئم 

رّص األرقام إلى يمين العامود في الجداول

تدوير األرقام والكسور ووضع الفواصل بين الخانات لتسهيل القراءة

(الجهة التي أنتجت البيانات ومصدر البيانات وتاريخ إنتاجها)ذكر المصدر 

اإلشارة إلى الوحدات المستخدمة وتوحيد المقاييس

...(المصدر، التعاريف، مالحظات، )البيانات الوصفية ذكر 

تجنب المصطلحات التقنية واالختصارات وشرح المصطلحات المستخدمة عند االقتضاء

تبيان المعلومات أو القيم على الرسم عند االقتضاء

استخدام األعمدة العامودية المتجهة إلى أسفل لتمثيل القيم السالبة

استخدام األلوان أو الظالل المختلفة بطريقة مناسبة للتمييز بين الفئات المتعددة

تجنب استخدام الرسوم الثالثية األبعاد

تحديد مفاتيح المصطلحات
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مبادئ خاصة

ثل وتجنب استخدام مصطلحات م" حسب جنس اإلنسان"أو " حسب الجنس"استخدام مصطلحات مثل 
"حسب نوع الجنس"أو " حسب النوع االجتماعي"أو " حسب النوع"

تصنيف البيانات حسب متغّير الجنس ومتغّير إضافي آخر على األقل

عرض بيانات المجموعة السكانية المستضعفة قبل المجموعات األخرى

عرض بيانات المرأة جنباً الى جنب مع بيانات الرجل وتجنب عرض المجموع اإلجمالي

عرض توزيع نسبة الجنس لكلّ فئة

عرض النسب المئوية لكلّ جنس في التصنيفات المختلفة

سب قيم متغّير في حال عدم وجود ترتيب مسبق للفئات، يتّم ترتيب البيانات تصاعدياً أو تنازلياً بح
المجموعة السكانية المستضعفة

قائمة مرجعية بمبادئ عرض إحصاءات النوع 

االجتماعي
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الجداول اإلحصائية
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الجداول اإلحصائية

الجداول اإلحصائية

جداول

النص

الجداول 
األساسية

المتوفرةالبياناتعرض▪
كبيرةبكميات

تباينوجودعدمحالفي▪
متغّيرالتصنيفاتبينكبير

تبايناتوجودحالفي▪

بينهاكبيرة

الرسوممنأفضلبديل▪

نقصحالفيالبيانية
البيانات
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الجداول األساسية

جداول مفصلة مبنية على ▪

قواعد البيانات األولية

ت تسهل عملية عرض البيانا▪

وتحليلها، ومعدة لغرض 

التحليل من منظور النوع 

االجتماعي

تظهر على شكل مرفقات في▪
نهاية الدراسة التحليلية
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الرجل المرأة الفئات العمرية

20-24

25-29

30-34

35-39

...



الجداول األساسية

العدد والنسب المئوية
المجموعنسبة الجنس

التصنيف

رجالنساء

العددةنسبة مئويالعدد
نسبة 

مئوية
رجالنساء

100أ

100ب

100ج

100د

100100المجموع

:  المصدر

:    التعريف

:                                                         المالحظات

نموذج جدول أساسي لتحليل النوع االجتماعي
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2017، (باآلالف)العمالة حسب المهنة والحالة في المهنة والجنس :1مثال 

2017(باآلالف)الحالة في المهنة      

المجموعالمهنة
ب عمال غير مصنفين حس

الحالة

العاملون دون أجر 
العاملون، من ضمنهم العاملين

بأجر من األسرة

أرباب العمل والعاملون 

لحسابهم الخاص

/ فرد من األسرة يعمل-4

تعمل بدون أجر؛

فرد من خارج األسرة -

تعمل بدون أجر/يعمل

تعمل بأجر؛/ يعمل بأجر-3

ل تعم/ فرد من األسرة يعمل-5

بأجر؛

ربة عمل؛/رب عمل-1

تعمل / يعمل لحسابه-2

لحسابها

رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء

8216,3 2482,7 6,0 10,0 782,6 1010,6 4205,1 1033,1 3222,6 429,0 مجموع

345,0 175,1 1,7 2,2 0,0 0,5 279,3 158,4 64,0 14,1

أعضاء الهيئة التشريعية المنتخبون 

ي حسب تسلسلهم فالمسؤولونالمحليون، 

اإلدارات العموميةالمقاوالتوأطر إدارة 

184,0 134,1 1,3 3,6 0,0 0,1 166,3 120,6 16,5 9,8 المهن الحرة والعليا االطر

848,0 245,8 0,3 1,6 17,4 6,6 830,1 237,4 0,1 0,2 المستخدمون

964,8 59,0 0,0 0,0 36,9 4,8 68,7 5,6 859,2 48,7 نالوسطاء التجاريون والماليون والتجاريو

1193,8 231,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 1193,6 231,2
الصيادون، الفالحيونالمستغلون 

ونوالعاملون المماثلالقناصون، الغابويون

1687,6 253,1 0,7 0,3 42,5 13,8 918,6 138,7 725,8 100,3
ين الحرفيوالحرفيين والعمال المهرة  

(ضمن عمال  الزراعةينغير المدرج)

1229,9 1050,0 0,8 1,7 610,0 971,9 618,9 76,4 0,1 0,0
عمال  وعمال يدويون في الفالحة والصيد

بما في ذلك العمال المؤهلون

1758,5 333,1 0,8 0,5 75,6 12,9 1319,6 295,1 362,5 24,5
مسيرو االاللت التجهيزات وعمال التركيب

.والتجميع

4,7 1,2 0,4 0,1 0,0 0,0 3,5 1,0 0,8 0,2 غير مصنف 

2017-بحث الوطني حول التشغيل/المندوبية السامية للتخطيط -المصدر

الجنس



الناشطون اقتصادياً حسب فئات العمر والجنس( سنة فأكثر15)سكان ال:2مثال 

العدد والنسب المئوية
نسبة الجنس

المجموع
فئات العمر

رجالنساء

العدد
النسبة 

المئوية
العدد

النسبة 

المئوية
مجموعرجالنساء

440,615,11243,913,873,826,2100,01684,6سنة15-24

825,828,42572,128,675,724,3100,03398,0سنة25-34

682,723,52227,524,776,523,5100,02910,3سنة35-44

872,230,02602,228,974,925,1100,03474,5سنة45-64

87,93,0359,14,080,319,7100,0447,1سنة فأكثر65

2909,4100,09005,0100,075,624,4100,011914,5المجموع

.2017-بحث الوطني حول التشغيل/المندوبية السامية للتخطيط : المصدر

.  مني محدداألشخاص من كال الجنسين المنخرطون في إنتاج السلع والخدمات خالل فترة إسناد زالسكان الناشطون اقتصادياً هم : التعريف

.يعني مجموع عدد العاملين والعاطلين عن العمل" قوة العمل"ومصطلح 
The labour force is the sum of the number of persons employed and the number of persons of unemployed..
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وواضحةجداول بسيطة ومختصرة ▪

تستخدم لدعم التحليل في بيان صحفي أو قصة ▪
...إحصائية

لتبين التقارب أو التباعد بين أوضاع المرأة والرج▪

امدون تضمين النص العديد من األرقبالحؤولتسمح ▪
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جداول النص



الناشطون اقتصادياً حسب فئات العمر والجنس( سنة فأكثر15)سكان :مثال

الفئات العمرية
نسبة الجنسالنسب المئوية

رجالنساءرجالنساء

15-2413141387

25-3445401486

35-4429271486

45-641318991

65+001189

1001001288المجموع

الفئات العمرية
نسبة الجنسالنسب المئوية

رجالنساءرجالنساء

15-2413141387

25-4474671486

45-641318991

65+001189

1001001288المجموع

اختزال تصنيف السكان 

11الناشطين اقتصادياً من 

فئات 5فئة عمرية إلى 

عمرية

دمج : اختزال إضافي

-25)الفئتين العمريتين 

(44-35و 34
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2تمرين 

2007ولغاية العام 1977يبين الجدول أدناه بيانات توزيع السكان حسب النوع من العام 

باآلف 

المجموع اإلجمالي  أناث  ذكور  السنة 

12000 5817 6183 1977

15789 7393 8396 1987

22046 11059 10987 1997

29682 14739 14943 2007



الرسوم البيانية
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هرةالظاعنومقتضبةجداً مبسطةصورةتعطي▪

اتالمتغيربينوالعالقاتالظواهرأنماطتبرز▪

الزمنعبرواالتجاهات

المرأةبينالتشابهأواالختالفأوجهتوضح▪

والرجل

نأفترضيالتيالرئيسيةالرسائلتوضح▪

الورقيةالمطبوعاتتتضمنها
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الرسوم البيانية

Graphical Presentations



ثر أو أكمقارنة مجموعتين مختلفتين▪

عبر الزمن أو المراحل الزمنية

المراحلأوالزمنعبرالتطورإبراز▪

life-time/الحياةمراحل/الزمنية

أونالجنسيبينالفجواتوتتبعرصد▪

.الفئات

2014حسب النشاط امرأة 1000العمرية لكل نجاب حسب الفئات اإلمعدل  المغربة    امرأ1000العمرية لكل حسب الفئات نجاباإلمعدل تطور 
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رسم بياني خطي
USAفي + 15تطور فجوة وسيط األجور بين الجنسين لألجراء بدوام كامل للفئة العمرية 

Zéro or not ??



من المشاكل

مؤشر تكافؤ الجنسين في معدل مشاركة القوى العاملة: مثال 

إدراج عدد كبير من الخطوط ▪
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Bar Chartsباألعمدة الرسوم البيانية

أعمدة 
متراصة

أعمدة 
أفقية

أعمدة 
رأسية
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مقارنة عدة مجموعات▪

عرض التغيرات مع الوقت▪

مقارنة المتغيرات بين عدة مناطق▪

تلفةمقارنة الرجال والنساء في سنين مخ▪

عرض النسب المئوية والمعدالت▪



(Vertical bar charts)الرسوم البيانية باألعمدة الرأسية

X

Y

يعرض Xالمحور 

المتغير النوعي 
كان لفئتين من الس

يعرض Yالمحور 

الترددات المطلقة أو

النسب المئوية أو
...المعدالت

تستخدم في توضيح البيانات التي ال

تختلف في قيمتها إلى حدٍّ كبير
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(2010–2008)نسبة الشباب المتطوعين على إجمالي الشباب
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تطور معّدل األمية لدى البالغين حسب الجنس ومكان اإلقامة: مثال

2014و2004و1994إحصاءات  /المندوبية السامية للتخطيط . المصدر 
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أمل الحياة مقارنة بأمل الحياة بصحة جيدة : مثال

2013-الرفاهمستوى وحسب الجنس 
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(Horizontal  Bar charts)األفقية الرسوم البيانية باألعمدة 

X

Y

:تستخدم في

فقيعرض فئات كثيرة في الشريط البياني األ▪

لألعمدة األفقية مسميات طويلة▪
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لألعمدة مسميات طويلة:مثال

2017التوزيع النسبي للسكان الناشطين اقتصادياً حسب المهنة والجنس، 

.2017،-التشغيلحولالوطنيبحث/للتخطيطالساميةالمندوبية:المصدر

في إنتاج السلع السكان الناشطون اقتصادياً هم األشخاص الذين يوّفرون العمالة المتاحة للمشاركة:التعاريف

.والخدمات خالل فترة اإلسناد الزمني المحدد

سنة وما فوق15القوى العاملة هي مجموع عدد العاملين وعدد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

…ون، أعضاء الهيئة التشريعية المنتخبون المحلي

االطر العليا و المهن الحرة 

المستخدمون

الوسطاء التجاريون والماليون 

…المستغلون الفالحيون الصيادون، الغابويون،

(غير عمال  الزراعة)الحرفيين والعمال الحرفيون 

…ي عمال  وعمال يدويون في الفالحة والصيد بما ف

.عمسيرو االاللت التجهيزات وعمال التركيب والتجمي

إناث

ذكور
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عرض متغيرين متقابلين:مثال

                                            

(15-49)              ( )     

 
)                       (                    

 

 

 الجزائر

 مصر

 تونس

 األردن

 سوريا

 فلسطين

 السعودية

 جيبوتي

 الصومال

 
 

2010-2005الكلي مقارنة بانتشار وسائل منع الحمل في بلدان عربية مختارة،نجا  اإلمعّدل 

.2014-2013، النوع االجتماعي باألرقام اإلسكوا:المصدر

عاماً ويستخدمن، أو يستخدم شريكهن الجنسي، وسيلة 49و15معدل انتشار وسائل منع الحمل هو نسبة النساء المتزوجات اللواتي يتراوح عمرهّن بين :التعاريف

.  واحدة على األقل من وسائل منع الحمل، بغض النظر عن طبيعة هذه الوسيلة

، والتي ُيفترض أن تنجب (عاماً 49إلى 15من )الكلي هو عدد األطفال المفترض أن يولدوا المرأة معينة إذا عاشت حتى نهاية فترتها اإلنجابية نجاباالمعدل 

.أوالدها وفقاً لمعدل الخصوبة العمرية السائد خالل السنة المعينة
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(Stacked bar Charts)الرسوم البيانية باألعمدة المتراصة 

وع تستخدم لمقارنة األجزاء بالمجم

الكلّي

ي تكون أكثر وضوحاً عندما يساو

في المائة100مجموع الفئات 

النوع اتئيإحصاتستخدم في 

نسبي االجتماعي لتوضيح التوزيع ال

لمتغير ذي فئات متعددة

20للفئة العمرية القياسات االناسية 

2011الجنس، ما فوق حسب فسنة 

4.3 2.4

56.7

36.1

30.8

34.7

8.2

26.8

ذكور إناث

سمنة

قريب من 
السمنة

عادي

نحافة
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عمرية والجنسالفئات الحسب تستخدم على سبيل المثال في تمثيل بيانات ▪

...أو المستوى الدراسيالزواجيةو متغير آخر كالجنسية أو الحالة 

اجيةالزوالحالة وحسب العمر والجنس األوربيون /األجانبالسكان بنية▪
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كان بنية الستبين▪

حسب الفئات 

الجنسوالعمرية 

تكون بيانات ▪

اإلناث على 

اليمين

و تكون بيانات▪

الذكور على 

اليسار
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(Population Pyramids)سكانيةالاألهرام 



(Population Pyramids)سكانيةالاألهرام 

مثال تستخدم على سبيل ال▪

حسببيانات عرضفي 

و الفئات العمرية والجنس

و متغير آخر كالجنسية أ

أو الزواجيةالحالة 

...المستوى الدراسي

السكان مثال بنية▪

حسباألوربيون /األجانب

الفئات العمرية والجنس

الزواجيةالحالة و
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(Pie Charts)الرسوم البيانية الدائرية 

جموعها توزيع النسب المئوية لمتغيرات يساوي م▪

في المائة100

عرض نسب التوزيع للرجل والمرأة معاً ▪

تسهل عملية المقارنة بين المتغيرات▪

ةيجب أن ال يتضمن عدد فئاتها ست▪

79%

21%

ذكور

إناث
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!!!  طخطاءاألحدد 

-80.0 -60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0

جزر القمر

جيبوتي

مصر

العراق

األردن

الكويت

لبنان

ليبيا

إجمالي معدل االلتحاق بالتعليم الجامعي

فتيان

فتيات
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الخرائط
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الخرائط
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الخرائط
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انفوغرافيا
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(Infographic)إنفوغرافيكالمعلومات البيانية 

عرض البيانات حديثة في طريقة 

شكال أوالمعلومات في صيغة 

ورسومات 

.

ريق من التعلّم تتم عن طفي المائة 83

المصورةالمعلومات 
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2015-2010الحمل بالسنوات في الفترات بين /معدل السن عند الوالدة: مثال
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لدان معّدل األمية لدى البالغين، حسب الجنس، في ب:مثال

2017-2015عربية مختارة للفترة 
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تطبيقات



!!!  أطخطاء
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إجمالي معدل االلتحاق بالتعليم الجامعي

فتيان
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!!!  أطخطاء شائعة

-80.0 -60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0

جزر القمر

جيبوتي

مصر

العراق

األردن

الكويت

لبنان

ليبيا

ارة، في دول عربية مخت( النسبة المئوية)إجمالي معدل االلتحاق بالتعليم الجامعي 

أواطخر األلفية الثانية

فتيان

فتيات

بالنسبة لمؤشرات ال تكون سالبةُيظهر قيماً سالبةXمحور 

عدم ترتيب الدول 

تصاعدياً أو 
تنازلياً 

عدم عرض بيانات 

المجموعة السكانية 

المستضعفة قبل
المجموعات األخرى

عدم إظهار القيم 

على الرسم
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العرض الصحيح
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ة في دول عربي( النسبة المئوية)إجمالي معدل االلتحاق بالتعليم الجامعي 

مختارة، أواطخر األلفية الثانية

اتفتي

انفتي
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قصة-استعمال فيديو

https://youtu.be/snUE2jm_nFA
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https://youtu.be/snUE2jm_nFA


قصة-استعمال فيديو

https://youtu.be/APO75_9svCA
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اختر أنواع العرض المناسب حسب المؤشر
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تمارين الوحدة الخامسة 

5

http://www.free-power-point-templates.com/


عرض بيانات النوع االجتماعي 

ماهي المعايير التي تعتمدونها عند إعداد تقريرالمرأة والرجل؟–1

ات ؟هل تقومون باصدارات مختلفة عن المرأة والرجل تراعي تنوع حاجات المستخدمين وواضعي السياس-2

ماهي بنظركم وسائل العرض االمثل لتسليط الضوء على قضايا النوع االجتماعي ؟-3

ماهي الخصائص التي يجب أن تتميز بها جداول إحصاءات النوع  ؟–4

جل ؟وما ماهي أنواع الرسوم البيانية التي تستخدمونها عند أعداد التقاريرالمتعلقة بالمرأة والر-5

الشروط التي بنظركم يجب توافرها لتسهيل عملية قرأة الرسم البياني ؟



يبين الجدول ادناه التوزيع النسبي للعاملين والعامالت / 1تمرين 

في المدارس الثانوية حسب نوع الوظيفة لألعوام 

2008/2007و2006/2005

المديرون  المديرات المعاونون  المعاونات  المدرسون  المدرسات  المرشدون  المرشدات  العام 

الدراسي 

64 35 55 44 43 56 45 54 2005-

2006

65 34 54 45 42 57 47 52 2007-

2008



1977يبين الجدول أدناه بيانات توزيع السكان حسب النوع من العام / 2تمرين 
باآلف 2007ولغاية العام 

النوع 

المجموع اإلجمالي  أناث  ذكور  السنة 

12000 5817 6183 1977

15789 7393 8396 1987

22046 11059 10987 1997

29682 14739 14943 2007



حدد المبادئ التي لم يراعيها الجدول أعاله 

مبادئ عامة -1•

ماذا؟وأين ؟ متى ؟ ) اختيارعنوان مالئم •

تدوير االرقام والكسور ووضع الفواصل بين خانات لتسهيل القراءة •

رص االرقام الى يمين العامود في الجداول •

(ها الجهة التي أنتجت البيانات ومصدر البيانات وتاريخ إنتاج)ذكر المصدر•

االشارة الى الوحدات المستخدمة وتوحيدالمقاييس •

ذكر البيانات الوصفية •

عند تجنب المصطلحات التقنية واالختصارات وشرح المصطلحات المستخدمة•

االقتضاء



مبادئ خاصة -2

أو حسب جنس االنسان وتجنب ( حسب الجنس ) استخدام مصطلحات مثل •

حسب)حسب النوع االجتماعي أو )أو ( حسب النوع )استخدام مصطلحات مثل 

(  نوع الجنس

تصنيف البيانات حسب متغير الجنس ومتغيراضافي اخرعلى االقل•

عرض بيانات المجموعة السكانية المستضعفة قبل المجموعات االخرى •

عرض المراة جنباً الى جنب مع بيانات الرجل وتجنب عرض المجموع •

اإلجمالي 

عرض توزيع نسبة الجنس لكل فئة •

عرض النسبة المئوية لكل جنس في التصنيفات المختلفة •



يبين الجدول أدناه نسبة وفيات االمهات وخصوبة المراهقات / 4تمرين 

-2010خصوبة المراهقات 

2015

2010وفيات االمهات  البلد 

13.8 20.0 البحرين 

54.6 66.0 مصر 

80.0 63.0 العراق 

26.0 63.0 األردن 

6.3 58.0 ليبيا 

82.3 510.0 موريتانيا 

33.5 100.0 المغرب 



-2010خصوبة المراهقات 

2015

2010وفيات االمهات  البلد 

10.6 32.0 عمان 

61.2 64.0 فلسطين 

10.9 24.0
السعودية المملكة العربية

110.4 1000.0 الصومال

42.3 70.0
الجمهورية العربية السورية 

27.6 12.0
االمارات العربية المتحدة

65.3 200.0 اليمن 

روفيات ماهو الرسم البياني الذي يبين بوضوح العالقة بين مؤش-1
. األمهات ومعدل خصوبة المراهقات في كل من الدول اعاله 


