
 اإلعاقة والسكان
 سنة فأ���  65السكان الذين تبلغ أعمارهم 

 (النسبة المئ��ة)
 معدل انتشار اإلعاقة

 (النسبة المئ��ة)
 المجم�ع ال��ف الح�ض  مع إعاقة بدون إعاقة البلد

فجوة 
الن�ع 

 اإلناث الذكور االجتما�ي 
فجوة الن�ع 
 اإلناث الذكور االجتما�ي 

فجوة 
الن�ع 

 اإلناث الذكور االجتما�ي 

فجوة 
الن�ع 

 اإلناث الذكور االجتما�ي 

فجوة 
الن�ع 

 اإلناث الذكور االجتما�ي 
 م� 1.6 2.2 0.6 1.6 2.2 0.6 1.6 2.3 0.7 32.7 19.3 13.4- 3.8 4.3 0.6

 العراق 1.8 2.1 0.3 1.5 1.9 0.3 2.0 2.2 0.3 34.0 22.4 11.5- 2.7 2.4 0.3-
 األردن 2.7 2.8 0.1 2.2 2.4 0.1 2.7 2.8 0.1 37.5 24.5 12.9- 5.6 5.1 0.5-
 المغرب 5.1 5.0 0.1- 5.3 5.6 0.4 5.0 4.6 0.4- 41.5 33.1 8.4- 4.4 4.4 0.0
 ُعمان 1.4 1.6 0.2 1.5 1.7 0.2 1.4 1.5 0.1 41.8 33.7 8.2- 2.9 3.1 0.1

 قطر 0.3 0.1 … … … … … … … 27.6 20.1 7.5- 1.3 0.6 0.7-
 الممل�ة الع���ة السعود�ة 1.7 2.1 … … … … … … … 26.0 16.3 9.7- 4.0 3.7 0.3-
ض  1.9 2.1 0.2 2.2 2.2 0.0 1.8 2.0 0.2 38.1 21.7 16.4- 2.9 2.1 0.8-  دولة فلسطني
 تو�س 1.2 1.3 0.1 1.5 1.7 0.2 1.0 1.1 0.1 41.2 32.4 8.8- 7.5 7.1 0.4-
 ال�من 2.0 2.3 0.3 2.0 2.6 0.5 2.0 1.8 0.2- 45.6 30.0 15.7- 3.2 3.4 0.2

  

 

ن السكان الذين تبلغ أعمارهم (  سنة) 39-35�سبة العزو��ة بني
 (النسبة المئ��ة)

ن السكان الذين تبلغ أعمارهم �سبة   سنة فأ���  15العزو��ة بني
 (النسبة المئ��ة)

 مع إعاقة بدون إعاقة مع إعاقة بدون إعاقة البلد
فجوة الن�ع 
 اإلناث الذكور االجتما�ي 

فجوة الن�ع 
 اإلناث الذكور االجتما�ي 

فجوة الن�ع 
 اإلناث الذكور االجتما�ي 

فجوة الن�ع 
 اإلناث الذكور االجتما�ي 

 العراق 26.4 28.5 2.1 27.9 37.8 9.9 54.5 34.1 20.4- 10.8 6.8 4.0-
 األردن 22.4 25.7 3.4 30.1 39.3 9.2 42.7 27.1 15.6- 12.1 11.1 0.9-
 المغرب 18.6 27.3 8.7 29.6 41.8 12.2 50.1 52.3 2.2 17.9 19.8 1.8
 ُعمان 27.2 36.8 9.6 39.8 49.5 9.7 54.3 50.0 4.3- 7.9 8.5 0.6
 قطر 35.8 43.1 7.2 29.8 31.4 1.6 56.9 43.9 13.0- 15.1 19.6 4.5
 الممل�ة الع���ة السعود�ة 44.1 49.4 5.3 32.8 41.9 9.1 61.3 48.6 12.7- 12.5 12.7 0.3

ض  28.6 29.6 1.0 32.1 41.9 9.8 55.5 18.8 36.8- 9.2 2.9 6.3-  دولة فلسطني
 ال�من 19.1 27.3 8.1 29.0 39.4 10.5 46.1 25.5 20.6- 5.7 6.0 0.3



 المصادر: 

 
 تم حساب الب�انات من قبل اإلسكوا من المكاتب اإلحصائ�ة الوطن�ة حسب المس�ح التال�ة: 

 
 2016م�: مسح القوى العاملة 

 2013الفقر ووف�ات االمهات العراق: مسح خارطة 
 2015األردن: تعداد 

 2014المغرب: تعداد 
 2010ُعمان: تعداد 
 2010قطر: تعداد 

ي والص�ي 
 2016الممل�ة الع���ة السعود�ة: المسح الد�مغرا�ض

: تعداد  ض  2007دولة فلسطني
 2014تو�س: تعداد 

ان�ة األ�ة  ض  2014ال�من: مسح م�ي

 
 التعار�ف: 

 
 معدل انتشار اإلعاقة (ترجمت من قبل اإلسكوا)

ض بن�ع أو أ��� من أشكال اإلعاقة.   النسبة المئ��ة للسكان المصابني

 
 األشخاص ذوي اإلعاقة (اإلسكوا)

ي المجتمع عمل قدم المساواة مع هم كل من لديهم اختالالت ط��لة األجل جسد�ة أو عقل�ة أو ذهن�ة أو حّس�ة قد ممتنعة، لدى التعامل مع مختلف المعوقات، من ال
مشاركة بصورة كاملة وفعالة �ض

 اآلخ��ن. األشخاص مع إعاقة+ األشخاص بدون إعاقة= مجم�ع السكان

 
وج أبدا) (االمم المتحدة، مبادئ وتوص�ات لتعدادات السكان والمسا�ن، التنقيح  ن ي 67، السلسة م�م، العدد 2أعزب  (لم ي�ت

 )2009/التنقيح الثاين
ي السابق.  14الفرد الذي يبلغ عمرە هو 

وج زواجا فعل�ا وفقا للعرف السائد (أي لم يتم الدخول بعد) ولم �عقد قرانه ولم �كن قد تزوج �ض ض ، ولم ي�ت ���  سنة فأ
  



 مالحظات: 
 

 ... = الب�انات غ�ي متوفرة
 
 انتشار اإلعاقة 

���   6م�: السكان الذين تبلغ أعمارهم   سنوات فأ
 العراق: كل األعمار

���  5األردن: السكان الذين تبلغ أعمارهم   سنوات فأ
 المغرب: كل األعمار

 ُعمان: كل األعمار / المواطنون فقط
 قطر: كل األعمار

 الممل�ة الع���ة السعود�ة: كل األعمار / المواطنون فقط
�ةدولة  : كل األعمار / المواطنون فقط، تمت إضافة المخ�مات إ� المنطقة الح�ض ض  فلسطني

 تو�س: كل األعمار
 ال�من: كل األعمار

 

  



 اإلعاقة والتعل�م
ي المدرسة للسكان (

 سنة) 24-15الحضور �ن
 (النسبة المئ��ة)

ي المدرسة للسكان (
 سنة) 14-5الحضور �ن

 (النسبة المئ��ة)
 البلد

الذكور بدون 
الذكور  -إعاقة

 مع إعاقة

اإلناث بدون 
اإلناث  -إعاقة

 مع إعاقة

 مع إعاقة بدون إعاقة
الذكور بدون 

الذكور  -إعاقة
 مع إعاقة

اإلناث بدون 
اإلناث  -إعاقة

 مع إعاقة

 مع إعاقة بدون إعاقة
فجوة 
الن�ع 

 اإلناث الذكور االجتما�ي 

فجوة 
الن�ع 

 اإلناث الذكور االجتما�ي 

فجوة 
الن�ع 

 اإلناث الذكور االجتما�ي 

فجوة 
الن�ع 

 اإلناث الذكور االجتما�ي 
 م� 39.2 49.2 10.0 94.0 94.3 0.3 54.8 45.1 13.6 13.5 0.1- 54.5 53.4 1.0- 40.9 39.9
 العراق 41.9 46.3 4.4 85.1 93.1 8.0 43.2 46.8 15.4 16.4 1.0 33.5 46.3 12.8 18.1 29.9
 األردن 91.0 91.0 0.0 96.8 96.5 0.3- 5.8 5.5 38.0 28.0 10.0- 49.1 44.8 4.3- 11.0 16.7
 المغرب 57.3 58.4 1.1 84.2 86.7 2.4 26.9 28.2 18.5 17.9 0.6- 39.6 49.6 9.9 21.1 31.7
 ُعمان 40.2 40.4 0.2 92.6 92.8 0.2 52.4 52.4 16.3 18.8 2.6 51.0 51.7 0.7 34.7 32.8
ض  58.7 60.9 2.1 90.8 90.1 0.7- 32.1 29.2 28.4 27.2 1.3- 57.9 53.8 4.2- 29.5 26.6  دولة فلسطني
 ال�من 23.0 44.1 21.1 61.7 71.6 9.9 38.7 27.5 14.4 20.4 6.0 26.9 46.2 19.3 12.5 25.8

  
ي للسكان الذين تبلغ عدم 

الحصول ع� أي تعل�م أو ع� بعض التعل�م االبتدايئ
 سنة فأ���  25أعمارهم 

 (النسبة المئ��ة)

ن الشباب  معدل اإللمام بالقراءة وال�تابة واألم�ة بني
 (النسبة المئ��ة)

)KILM 14d( 
 البلد

الذكور بدون 
الذكور  -إعاقة

 مع إعاقة

اإلناث بدون 
اإلناث  -إعاقة
 إعاقةمع 

 مع إعاقة بدون إعاقة
الذكور بدون 

الذكور  -إعاقة
 مع إعاقة

اإلناث بدون 
اإلناث  -إعاقة

 مع إعاقة

 مع إعاقة بدون إعاقة
فجوة 
الن�ع 

 اإلناث الذكور االجتما�ي 

فجوة 
الن�ع 

 اإلناث الذكور االجتما�ي 

فجوة 
الن�ع 

 اإلناث الذكور االجتما�ي 

فجوة 
الن�ع 

 اإلناث الذكور االجتما�ي 
 العراق 61.2 55.4 5.8- 16.8 10.2 6.6- 44.4- 45.2- 83.5 57.2 26.3- 48.0 27.3 20.7- 35.5- 29.9-
 األردن 43.9 35.7 8.2- 3.2 3.9 0.7 40.7- 31.8- 63.7 37.6 26.1- 25.7 19.7 6.0- 38.0- 17.9-

 المغرب 41.7 34.4 7.3- 14.3 6.5 7.8- 27.4- 27.9- … … … … … … … …
 ُعمان 49.2 45.1 4.1- 0.9 0.4 0.5- 48.3- 44.7- 91.4 79.0 12.4- 39.2 23.5 15.7- 52.2- 55.5-

 الممل�ة الع���ة السعود�ة 31.2 31.0 0.2- 0.5 0.3 0.2- 30.7- 30.7- 64.1 33.3 30.8- 45.2 25.3 19.9- 18.9- 8.0-
ض  40.8 28.9 11.9- 0.4 0.5 0.1 40.4- 28.4- 77.7 49.1 28.6- 23.6 13.2 10.4- 54.1- 35.9-  دولة فلسطني
 ال�من 7.7 4.4 3.3- 9.6 4.5 5.1- 1.9 0.1 92.1 72.0 20.1- 67.4 28.9 38.5- 24.7- 43.1-

  
  



 المصادر: 
 

 اإلسكوا من المكاتب اإلحصائ�ة الوطن�ة حسب المس�ح التال�ة: تم حساب الب�انات من قبل 
 

 2016م�: مسح القوى العاملة 
 2013العراق: مسح خارطة الفقر ووف�ات االمهات 

 2015األردن: تعداد 
 2014المغرب: تعداد 

 2010ُعمان: تعداد 
ي والص�ي 

 2016الممل�ة الع���ة السعود�ة: المسح الد�مغرا�ض
: تعداد  ض  2007دولة فلسطني

ان�ة األ�ة  ض  2014ال�من: مسح م�ي
 

 التعار�ف: 
 

ي المدرسة (إدارة الشؤون االقتصاد�ة واالجتماع�ة شعبة اإلحصاءات: مبـادئ وتوص�ـات لتعدادات السـكان والمسـا�ن; السلسة م�م
 )2/التنقيح 67، العدد الحضور �ن

ي حضور أي مؤسسة 
ي وقتأنه االنتظام �ض

ف به سواء كان عاما أو  خاصا من أجل الدراسة المنظمة بأي مستوى من مست��ات التعل�م �ض ف بها أو برنامج تعل��ي مع�ت التعداد، أو خالل آخر سنة  تعل�م�ة مع�ت
 للتصن�ف الدو�ي الموحد للتعل�م

�
ي نها�ة السنة الدراس�ة. وفقا

ة العطلة �ض ي تهدف لتلب�ة احت�اجات التعلم. دراس�ة إذا كان التعداد �جري خالل ف�ت ، يراد بالتعل�م جميع األ�شطة المقررة والمنهج�ة اليت
ي البلد (مثل الدورات 

ف به �ض ي الدراسة تعلم مهارات خاصة ل�ست جزءا� من النظام التعل��ي المع�ت
 �ض
�
ي أثناء الخدمة بالمصانع). وألغراض التعداد ال �عت�ب انتظاما

 التدر�ب�ة �ض
 

 ام بالقراءة وال�تابة واألم�ة (اليو�سكو)معدل اإللم
ا عنه كنسبة مئ��ة من مجم�ع السكان من نفس الفئة العم��ة. و�عت�ب  ض بالقراءة وال�تابة، مع�بّ ي استطاعته أن �قرأ  عدد السكان من فئة عم��ة معينة والملمني

 بالقراءة وال�تابة، عندما �كون �ض
�
الشخص ملما

 وق
�
 �س�طا

�
ا� يتناول ح�اته اليوم�ة. و�تضمن مفهوم القرائ�ة عادة مفهوم "الحساب�ة" أو القدرة ع� إجراء العمل�ات الحساب�ة البس�طة. أما مفو�كتب و�فهم نّصا هوم األم�ة، عكس القرائ�ة، ف�عرف ع� ص�ي

ا عنه كنسبة مئ��ة من مجم ض بالقراءة وال�تابة، مع�بّ  �ع السكان من نفس الفئة العم��ة. انه عدد السكان من فئة عم��ة معينة وغ�ي الملمني
 %100معدل اإللمام بالقراءة وال�تابة + معدل األم�ة = 

 
ي (اليو�سكو ، إسكد 

 )2011عدم الحصول ع� أي تعل�م أو ع� بعض التعل�م االبتدايئ
، يتم استخدام مستوى إسكد صفر (أقل من التعل�م  رة )(إسكد صفر)؛ أو من أجل تصن�ف التحص�ل التعل��ي

�
 من تعل�م الطفولة المبك

�
) لألفراد الذين: لم يتابعوا أبدا برنامجا تعل�م�ا؛ تابعوا بعضا ي

االبتدائئ
ي ول�ن لم يتّموا بنجاح مستوى إسكد 

 من التعل�م االبتدائئ
�
وا أو لم يتابعوا مستوى إسكد صفر).  1الذين تابعوا بعضا  (سواء ح�ض

 
 مالحظات: 

 
 الب�انات غ�ي متوفرة... = 

 
ي المدرسة

 الحضور �ن
 سنة.  14 - 5سنة بد�ً من  14 - 6م� والعراق: ب�انات للسكان من 



 اإلعاقة والعمل

    

 معدل العمالة
 (النسبة المئ��ة)

)KILM 2( البلد 
الذكور بدون     

الذكور  -إعاقة
 مع إعاقة

اإلناث بدون 
اإلناث مع  -إعاقة

 إعاقة

 مع إعاقة إعاقةبدون 

    
فجوة الن�ع 
 اإلناث الذكور االجتما�ي 

فجوة الن�ع 
 اإلناث الذكور االجتما�ي 

 م� 5.0 28.9 23.9 17.7 64.3 46.6 12.7 35.4    
 العراق 2.2 25.1 22.8 8.1 60.9 52.7 5.9 35.8    
 األردن 3.2 25.2 21.9 12.6 58.4 45.8 9.4 33.2    

 المغرب 4.1 19.5 15.4 15.1 69.3 54.2 11.0 49.8    
 ُعمان 2.0 10.9 9.0 15.8 55.7 39.9 13.8 44.8    
 قطر 4.3 26.2 21.9 51.0 95.9 45.0 46.7 69.7    

 الممل�ة الع���ة السعود�ة 1.8 21.3 19.5 12.4 57.0 44.6 10.5 35.7    
ض دولة  2.7 22.5 19.8 8.9 53.5 44.5 6.2 31.0      فلسطني
 ال�من 8.8 20.9 12.1 18.9 62.5 43.6 10.0 41.6    

 

    

ن بعمل  �سبة السكان الملتحقني
 (النسبة المئ��ة)

الذكور بدون      البلد
الذكور  -إعاقة

 مع إعاقة

اإلناث بدون 
اإلناث مع  -إعاقة

 إعاقة

 مع إعاقة بدون إعاقة

    
فجوة الن�ع 
 اإلناث الذكور االجتما�ي 

فجوة الن�ع 
 اإلناث الذكور االجتما�ي 

 م� 78.8 80.5 1.7 76.3 91.3 15.0 2.5- 10.8    
 العراق 78.2 74.7 3.5- 83.8 83.1 0.7- 5.6 8.4    
 األردن 57.7 75.2 17.5 66.3 87.1 20.8 8.6 11.9    

 المغرب 66.5 83.4 16.9 70.5 87.6 17.1 4.0 4.2    

 ُعمان 61.1 70.0 8.9 61.5 80.9 19.4 0.4 10.9    

 قطر 73.4 98.1 24.7 97.3 99.9 2.6 23.9 1.8    

 الممل�ة الع���ة السعود�ة 24.7 51.4 26.7 67.2 88.5 21.3 42.5 37.1    

ض دولة  75.2 69.9 5.3- 79.3 76.9 2.4- 4.1 7.0      فلسطني

 ال�من 94.2 86.3 7.9- 87.4 87.1 0.3- 6.8- 0.8    



 

    

 معدل البطالة
 (النسبة المئ��ة)

)SDG 8.5.2 and KILM 9( البلد 
الذكور بدون     

الذكور  -إعاقة
 مع إعاقة

اإلناث بدون 
اإلناث مع  -إعاقة

 إعاقة

 مع إعاقة بدون إعاقة

    
فجوة الن�ع 
 اإلناث الذكور االجتما�ي 

فجوة الن�ع 
 اإلناث الذكور االجتما�ي 

 م� 21.2 19.5 1.7- 23.7 8.7 15.0- 2.5 10.8-    

 العراق 21.8 25.3 3.5 16.2 16.9 0.7 5.6- 8.4-    

 األردن 42.3 24.8 17.5- 33.7 12.9 20.8- 8.6- 11.9-    

 المغرب 33.5 16.6 16.9- 29.5 12.4 17.1- 4.0- 4.2-    

 ُعمان 38.9 30.0 8.9- 38.5 19.1 19.4- 0.4- 10.9-    

 قطر 26.6 1.9 24.7- 2.7 0.1 2.6- 23.9- 1.8-    

 الممل�ة الع���ة السعود�ة 75.3 48.6 26.7- 32.8 11.5 21.3- 42.5- 37.1-    

ض دولة  24.8 30.1 5.3 20.7 23.1 2.4 4.1- 7.0-      فلسطني

 ال�من 5.8 13.7 7.9 12.6 12.9 0.3 6.8 0.8-    
  



  
 العاملون لحسابهم الخاص

 (النسبة المئ��ة)
)KILM 3(  

 العمالة الهشة
 (النسبة المئ��ة)

 البلد
الذكور بدون 

الذكور  -إعاقة
 مع إعاقة

اإلناث بدون 
اإلناث  -إعاقة

 مع إعاقة

 مع إعاقة بدون إعاقة مع إعاقة بدون إعاقة

فجوة الن�ع 
 اإلناث الذكور االجتما�ي 

فجوة الن�ع 
 اإلناث الذكور االجتما�ي 

 
 

 الذكور

 
 

 اإلناث

 
 

 الذكور

 
 

 اإلناث
 م� 34.4 13.3 31.6 16.6 20.1 10.3 9.8- 23.2 3.6 19.6- 3.1 6.7-
 العراق 26.0 24.4 15.0 22.4 12.9 23.0 10.1 3.3 20.5 17.2 9.6- 2.5-

 األردن … … … … … … … … … … … …
 المغرب 35.2 51.1 25.3 39.4 26.5 47.4 20.9 14.7 33.8 19.1 11.8- 13.6-

 ُعمان 21.8 9.3 7.0 4.7 18.8 8.9 9.9- 6.2 4.6 1.6- 12.6- 4.3-
 قطر … … … … … … … … … … … …

 الممل�ة الع���ة السعود�ة 0.0 8.8 1.1 3.7 0.0 7.4 7.4 0.3 3.0 2.7 0.3 4.4-
ض  20.7 20.9 7.9 16.1 15.0 19.5 4.5 4.9 14.6 9.7 10.1- 4.9-  دولة فلسطني

 ال�من … … … … … … … … … … … …
  

 المصادر: 

 
 تم حساب الب�انات من قبل اإلسكوا من المكاتب اإلحصائ�ة الوطن�ة حسب المس�ح التال�ة: 

 
 2016العاملة م�: مسح القوى 

 2013العراق: مسح خارطة الفقر ووف�ات االمهات 
 2015األردن: تعداد 

 2014المغرب: تعداد 
 2010ُعمان: تعداد 
 2010قطر: تعداد 

ي والص�ي 
 2016الممل�ة الع���ة السعود�ة: المسح الد�مغرا�ض

: تعداد  ض  2007دولة فلسطني
ان�ة األ�ة  ض  2014ال�من: مسح م�ي



 التعار�ف: 

 
ي مجال اإلحصاء؛ أ�شطة اللجنة الفن�ة االستشار�ة لإلحصاءات الد�مغراف�ة واالجتماع�ة 

 )E/ESCWA/C.1/2019/3 (Part V)معدل العمالة (األ�شطة المنفذة �ن

ي سن العمل (من 
ض كنسبة مئ��ة من عدد إجما�ي السكان �ض ة محددة، أسب�ع واحد أو يوم سنة). �شمل  64إ�  15�سبة األشخاص العاملني ض ة وج�ي ي سن العمل الذين كانوا خالل ف�ت

العمالة جميع األشخاص �ض
ي العمل)، أو (ب) العمل لحساب الذات (سو 

ي العمل أو بوظ�فة ول�ن ل�س �ض
ي الفئات التال�ة: (أ) العمالة المدفوعة األجر (سواء �ض

ي العمل). واحد، �ض
ي العمل أو مع مؤسسة ول�ن ل�س �ض

 اء �ض

 
 معدل البطالة (منظمة العمل الدول�ة)

ض  ض وعدد العاطلني ض عن العمل كنسبة مئ��ة من القوى العاملة. القوى العاملة �ي مجم�ع عدد األشخاص العاملني ض = معدل البطالة هو عدد العاطلني ض + العاطلني  %100عن العمل. العاملني
 

 العمالة الهشة (منظمة العمل الدول�ة)
ي عمل األ�ة". تتألف من 

ض �ض ض المساهمني ض لحسابهم الخاص" و"العاملني  إجما�ي "العاملني

 
 العاملون لحسابهم الخاص (منظمة العمل الدول�ة)

، و�شغلون وظ�فة معّرفة ع� أنها عمل لحساب الشخص الخاص، من دون الحاج �ك واحد أو أ��� ة ة إ� توظ�ف أاألشخاص الذين �عملون لحسابهم الخاص أو مع �ث ّي موظف للعمل معهم خالل الف�ت
 المرجع�ة المحدّدة. 

 
 مالحظة: 

 
 ... = الب�انات غ�ي متوفرة

 


