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 الجهاز المركزي لالحصاء وهيئة احصاء اقل�م كردستانمن قبل  2018العراق في  فيتم تنف�ذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات 
تم توفير الدعم الفني من قبل صندوق  ، كجزء من البرنامج العالمي للمسح العنقودي متعدد المؤشرات. وزارة الصحةبالتعاون مع 

 .اليون�سفاألمم المتحدة للطفولة (اليون�سف)، بتم��ل حكومي و�دعم مالي من 

تم تط��ر البرنامج العالمي للمسح العنقودي متعدد المؤشرات من قبل اليون�سف في التسعين�ات من القرن العشر�ن كبرنامج مسح 
أسري دولي متعدد األغراض لدعم الدول في جمع ب�انات دول�ة قابلة للمقارنة حول مجموعة واسعة من المؤشرات على وضع 

س�ح المسح العنقودي متعدد المؤشرات المؤشرات الرئ�س�ة التي تتيح للدول استحداث ب�انات وتق�س م األطفال والنساء. 
الستخدامها في وضع الس�اسات والبرامج وخطط التنم�ة الوطن�ة، وكذلك لرصد التقّدم الُمحرز على صع�د تحقيق أهداف التنم�ة 

 .
�
 المستدامة وغيرها من االلتزامات المتفق عليها دول�ا

قت ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشرات في الو العراق الغرض من هذا التق��ر في �سيير توز�ــــع واستخدام نتائج مسح يتمثل  
و�شتمل التق��ر على معلومات تفص�ل�ة حول منهج�ة المسح، وجميع الجداول الق�اس�ة للمسح العنقودي متعدد  المناسب. 

  ت اإلحصائ�ة للنتائج الرئ�س�ة للمسح. و�قترن هذا التق��ر �سلسلة من اللمحا المؤشرات. 

 .mics.unicef.orgلم��د من المعلومات حول البرنامج العالمي للمسح العنقودي متعدد المؤشرات، يرجى الرج�ع إلى الموقع 
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 اللجنة العل�ا لإلشراف على المسح (اللجنة الوطن�ة)
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 v صفحة | جدول تلخیصي لتنفیذ المسح ومجتمع المسح

 المسحجدول تلخ�صي لتنف�ذ المسح ومجتمع 

 عينة المسح وتنف�ذە
 إطار العينة

 
 

 االستب�انات
 تم تحديثه �شكل جزئي -

 
. ثم أعقب ذلك 1997تم إجراء آخر إحصاء رسمي للعراق في عام 

والذي �ستخدم كإطار  2009الحصر والترق�م في العراق في عام 
ر اس إطنفن ستاوردکم قلیء إحصاإیئة ت ھمدستخأخذ العينات. ا

ئیسیة رلدن المث البلوكات ضمن ایدتحمع  2009 ملعات لعیناا
 واطرافها. 

 األسرة المع�ش�ة -
 سنة) 49-15النساء ( -
 األطفال دون سّن الخامسة -
 سنة 17 - 5األطفال في الفئة العم��ة  -
 فحص جودة الم�اە -

 2018ا�ار  –اذار  العمل الم�داني 2018اذار  –شباط  تدر�ب الباحثين الم�دانيين
    عينة المسح

 األسر المع�ش�ة
 التي أخذت عينات منها -
 المأهولة -
 اللواتي تم مقابلتهن -
 معدل اإلجابة (�سبة مئ��ة) -

 
20,521 
20,318 
20,214 
99.5 

 األطفال دون سّن الخامسة
 المؤهلين -
 األمهات/مانحات الرعا�ة اللواتي تم مقابلتهن -
 معدل اإلجابة (�سبة مئ��ة) -

 
16,689 
16,623 
99.6 

 سنة) 49-15النساء (
 المؤهالت إلجراء المقابلة -
 اللواتي تم مقابلتهن -
 معدل اإلجابة (�سبة مئ��ة) -

 
31,060 
30,660 
98.7 

 سنة 17 - 5األطفال في الفئة العم��ة 
 المؤهلين -
 األمهات/مانحات الرعا�ة اللواتي تم مقابلتهن -
 معدل اإلجابة (�سبة مئ��ة) -

 
15,613 
15,595 
99.9 

 فحص جودة الم�اە
 المؤهلة -
 التي تم مقابلتها -
 معدل اإلجابة (�سبة مئ��ة) -

 
6,838 
6,724 
98.3 

 

 

 مجتمع العينة
 

3.4 
9.0 
7.2 
5.1 
9.3 
5.5 
3.7 
16.6 
4.7 
3.0 
3.3 
2.9 
3.8 
2.6 
2.9 
5.8 
3.8 
7.3 

  
 دهوك
 نينوى

 سل�مان�ة
 كركوك

 ار��ل
 د�الى
 انبار

 بغداد
 بابل

 ءك��ال 
 واسط

 صالح الدين
 نجف

 قادس�ة
 مثنى

 ذي قار
 م�سان
 بصرة

6.3 

      
12.9 
46.8 

 

20.3 

 

 

 
71.7 
28.3 

 متوسط حجم األسرة المع�ش�ة

 :�سبة السكان دون
 سنوات 5سّن  -

سنة   18 سّن     - 

-15�سبة النساء في الفئة العم��ة 
49  

�
 حّ�ا

�
سنة اللواتي أنجبن مولودا

 خالل السنتين األخيرتين

 
 
 �سبة السكان الذين �ع�شون في 
 الحضر�ةالمناطق  -
 المناطق ال��ف�ة -
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 قائمة االختصارات

AIDS  متالزمة نقص المناعة المكتسبة 
ARI   ّالتهاب الجهاز التنفسي الحاد 

ASFR   الخاصة بعمر محددمعدالت الخص��ة 
BCG  (تطع�م السّل) ُعص�ة كالم�ت غيران 

C-section  عمل�ة ق�صر�ة 
CAPI  إجراء المقابالت الشخص�ة بمساعدة الحاسوب 
CBR    الجددمعدل الموال�د 
CRC   اتفاق�ة حقوق الطفل 

CSPro   نظام معالجة ب�انات التعداد السكاني والمس�ح 
DTP  التغط�ة بالتطع�م الثالثي ضد الدفتير�ا و السعال الد�كي  وال�زاز 

E. coli  بتكتير�ا إي كوالي 
ECDI  مؤشر النماء المبكر للطفل 
FGM   ختان اإلناث 

FCT   جداول التحقق الم�داني 
g   غرام 

GAM   مؤشر الرصد العالمي لإل�دز 
GFR   معدل الخص��ة اإلجمالي 
GPI   مؤشر تكافؤ الن�ع االجتماعي 
Hib  اإلنفلونزا المستد�مة الن�ع ب 

HIV  فايروس نفص المناعة البشر�ة 
ICT   تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت 
IDD  اضطرابات نقص اليود 
IFSS  نظام تدفق ملفات اإلنترنت 
IPT  العالج الوقائي المتقطع 

IPV  تطع�م شلل األطفال المعّطل 
IYCF  إطعام الرّضع وصغار األطفال 
JMP  البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالم�ة واليون�س�ف لرصد إمدادات الم�اە والصرف الصحي والنظافة العامة 
LBW  تدني الوزن عند الوالدة 
LPG  غاز النفط الُمسال 

MDG  األهداف اإلنمائ�ة لأللف�ة 
MICS  المسح العنقودي متعدد المؤشرات 

MICS6  الجولة العالم�ة السادسة لبرنامج المس�ح العنقود�ة متعددة المؤشرات 
MMR  الحصبة والنكاف والُحميراء 

MMRate  سبة وف�ات األمهات� 
ORS   محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي 

OPV   تطع�م الشلل الفموي 
ORT   عالج الجفاف الفموي 
PNC  رعا�ة ما بعد الوالدة 
ppm  جزء ل�ل مليون 
SDG أهداف التنم�ة المستدامة 

SP  سلفادوكسين/بيرميثامين 
SPSS  برنامج الحزمة اإلحصائ�ة للعلوم االجتماع�ة 
TFR معدل الخص��ة اإلجمالي 
UN  منظمة األمم المتحدة 

UNGASS  الدورة االستثنائ�ة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة المعن�ة باإل�دز 
UNICEF "صندوق األمم المتحدة للطفولة "اليو�س�ف 

WASH   برنامج الم�اە والصرف الصحي والنظافة العامة 
WG  مجموعة واشنطن المعن�ة ب�حصائ�ات اإلعاقة 

WHO منظمة الصحة العالم�ة 
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 xiv صفحة | التمھید

  التمه�د

). و�قدم تقديرات للمؤشرات الرئ�س�ة MICS�ستند تق��ر نتائج المسح هذا على الجولة السادسة من المسح العنقودي متعدد المؤشرات (
ا على مستوى المحافظة عن حالة التقدم في  للمساعدة في تقي�م حالة األطفال والنساء في العراق. �قدم التق��ر تقديرات صح�حة إحصائ��

ؤشرات االجتماع�ة وانضباط سلوك األطفال وعمالة األطفال وصحة األمهات واألطفال وغير ذلك من الم االلتحاق بالمدارسمعدالت 
 واالقتصاد�ة. يتم تصن�ف المؤشرات حسب المنطقة ؛ محافظة. ال��ف / الحضر؛ الجنس؛ الفئات العم��ة. الوضع التعل�مي ومؤشر الثروة. �قدم

 أسرة في جميع المحافظات في العراق.  20,520ن متكونة م مؤشر لحجم عينة 190هذا المسح أ�ثر من 

من المسح العنقودي متعدد المؤشرات الجولة السادسة أدلة موثوقة لحكومة العراق لوضع خطوط األساس ورصد توفر الب�انات والمعلومات 
). كذلك �ساعد المسح الحكومة والجهات ذات العالقة على فهم التباينات والتحد�ات SGDsالتقدم نحو تحقيق أهداف التنم�ة المستدامة (

 اإلنمائ�ة األوسع في البالد. 

) بدعم تقني ومالي من اليون�سف. نود أن KRSO) ومكتب إحصاء إقل�م كردستان (CSOذا المسح من قبل الجهاز المركزي لالحصاء (تم إجراء ه
 نثمن ونقدر جميع هذە المؤسسات وموظفيها على األدوار المختلفة التي قاموا بها والتي ضمنت نجاح هذا المسح. 

، وف��ق اليون�سف الخاص بالمسح على المستوى القطري واإلقل�مي ومستوى المقر الرئ�سي الذي  ونعرب عن امتناننا للجان التوجيه�ة والفن�ة
 عمل بال كلل لتنف�ذ المسح على النحو المخطط له ولضمان حل جميع التحد�ات التي واجهتها أثناء تنف�ذە وفي الوقت المناسب. 

في السفر إلى مختلف المحافظات ، بما في ذلك بعض المناطق التي  شكر خاص لموظفي المسح الذين أمضوا ساعات ط��لة وا�ام عد�دە
�صعب الوصول إليها لجمع الب�انات. على وجه الخصوص ، نود أن �شكر االسر المستجيبة لتوفير الوقت لتقد�م المعلومات المطل��ة خالل 

 مقابالت المسح. بدونها ، لم �كن هذا المسح ممكنا. 

ين الحكوميين والشركاء والمجتمعات المحل�ة واألوساط األ�اد�م�ة والقطاع الخاص على إجراء تحل�ل متعمق وأخيرا� ، �شجع جميع الموظف
ج ملب�انات المسح العنقودي متعدد المؤشرات واستخدامها للتخط�ط وص�اغة الس�اسات القائمة على األدلة والدعوة ، بما في ذلك تصم�م البرنا

. مع 2030لتي تواجه العراق لتسر�ــــع جهود التنم�ة وتحقيق أهداف التنم�ة المستدامة الموضوعة لعام التي تهدف إلى معالجة التحد�ات ا
م�ة نالتخط�ط الج�د واالستثمارات المناسبة استنادا� إلى ب�انات المسح العنقودي متعدد المؤشرات الجولة السادسة ، س�حقق العراق أهداف الت

 المستدامة في وقت مبكر. 

 

 

 

 

  

ر هوكينزبيت  

 ممثل اليون�س�ف في العراق

 د. مهدي العالق

 األمين العام لمجلس الوزراء
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 شكر وتقدير

أن يثمنوا جهود جميع الذين شاركوا في المسح العنقودي متعدد المؤشرات الجولة  يود الجهاز المركزي لالحصاء وهيئة إحصاء إقل�م كردستان
 . 2018الخاص بالعراق للعام السادسة 

 للمسح. نود أن �شكر على وجه التحد�د الدكتور مهدي العلق ، األمين العام لمجلس الوزراء على ق�ادته للجنة التوجيه�ة 

وهيئة  لالحصاءالجهاز المركزي  نود أ�ضا أن نثمن مساهمة جميع أعضاء اللجنة التوجيه�ة واللجنة الفن�ة. من خالل الدعم الفني من موظفي
، ساهمت اللجنة التوجيه�ة واللجنة الفن�ة �شكل مباشر أو غير مباشر في تصم�م المسح ، والعمل الم�داني ، ومراقبة  إحصاء إقل�م كردستان

 .الجودة ، وص�اغة التق��ر ، و�شر نتائج المسح

المركزي لالحصاء وهيئة إحصاء إقل�م كردستان ح�ث قدم الجهاز  باإلضافة إلى ذلك ، فإنا نعرب عن امتناننا إلى الموظفين الفنيين في كل من
�شكل ج�د للغا�ة. وفي هذا الصدد ، نود  المسح الموظفون من المؤسستين خبرتهم التي ال تقدر بثمن ، واإلشراف ومراقبة الجودة لضمان تنف�ذ
هاز المركزي لالحصاء) لق�ادتها الدؤو�ة بال هوادة أن نثمن �شكل خاص الس�دة سهام محمد (رئ�سة قسم اإلحصاء االجتماعي والتر�وي في الج

للجولة الحال�ة وجميع الجوالت السابقة من المسوحات العنقود�ة المتعددة المؤشرات. شكر خاص للس�د شوان عباس (رئ�س قسم اإلحصاء 
 .لق�ادة المسح في إقل�م كردستان العراق االجتماعي والتر�وي في هيئة إحصاء إقل�م كردستان)

�كن هذا المسح ممكنا بدون الباحثين الم�دانيين الذين عملوا لضمان جودة جمع ب�انات. �شكرهم على تفانيهم ووقتهم الثمين الذي استثمر  لم
 .في االستب�ان

ردستان. على كللدعم المالي الذي قدمته اليون�سف والدعم العيني الذي قدمه الجهاز المركزي لالحصاء وهيئة إحصاء إقل�م   كل الشكر والعرفان
وجه الخصوص ، نود أن نوجه كل التقدير للدعم التقني الذي قدمه موظفو اليون�سف من المكتب القطري للعراق ؛ المكتب االقل�مي للشرق 

 .األوسط وشمال أف��ق�ا وف��ق المسح العنقودي الدولي لمنظمة األمم المتحدة في مقر اليون�سف الرئ�سي في ني��ورك

التابع  متعدد المؤشرات الدولي  يالمسح العنقود ، رئ�س ف��ق من صحة الب�انات التي أجراها الدكتور أت�ال ها�سيوكلو إن عمل�ة التحقق
 .تحظى بتقدير خاص 2018لليون�س�ف ، في ورشة تحل�ل ب�انات في شهر ا�لول 

ان االجتماع�ة ووزارة اإلسكوالشؤون ووزارة العمل التر��ة  كما أننا �شكر الوزارات الحكوم�ة األخرى للحكومة العراق�ة مثل وزارة الصحة ووزارة
 .واالعمار والبلد�ات العامة التي ساهمت في جودة عمل�ات الفحص في مراحل مختلفة من المسح

 

  
 االستاذ سيروان محمد

 رئ�س هيئة إحصاء إقل�م كردستان
عواد د. ض�اء كاظم  

لالحصاءرئ�س الجهاز المركزي   
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 1 صفحة | المقدمة

 المقدمة 1

. ومنذ ذلك الحين ، عانت البالد من صراع ط��ل األمد 2011أج��ت آخر دراسة استقصائ�ة شاملة عن حالة األطفال والنساء في العراق في عام 
 .وعدم استقرار س�اسي طعن في ال�ثير من مكاسب التنم�ة البشر�ة في البلد

د مواستجابة لذلك ، صممت حكومة العراق حزمة شاملة للتعمير والتنم�ة ت��ط االستقرار الفوري برؤ�ة ط��لة األجل. باإلضافة إلى ذلك ، اعت
 . 2030لعام  (SDG) ةالعراق جدول أعمال أهداف التنم�ة المستدام

ادة ، وارتفاع أسعار النفط ، والتقدم في االستثمار و�علوضع األمني عالوة على ذلك ، من المتوقع أن يزداد نمو العراق االقتصادي �سبب تحسن ا
�ادة  ز  اإلعمار. من المتوقع أن يزداد إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي في السنوات القادمة. و�التوازي مع هذا النمو ، س�شهد عدد سكان العراق

 15.4في المائة. في الوقت الحالي ، حوالي  50أن ينمو عدد سكان العراق بنحو  ، من المتوقع 2030كبيرة. و�شير التقديرات إلى أنه بحلول عام 
، سيتضاعف عدد الشباب بين  2030في المائة دون سن الثامنة عشرة. و�حلول عام  46في المائة من السكان هم أطفال دون سن الخامسة ، و 

 .مليون الشباب 3.2سنة ، ب��ادة قدرها  24و  15

ف�ة ، هناك حاجة إلى تقي�م مؤشرات التنم�ة الرئ�س�ة من ح�ث الحالة والتقدم. وس�ساعد هذا على تحد�د خطوط األساس وفي ظل هذە الخل
ا سيوفر مالمنقحة بما يتماشى مع متطلبات اإلبالغ عن أهداف التنم�ة المستدامة وتقد�م الب�انات الالزمة عن حالة األطفال والنساء في العراق. ك

 .2022-2018التنم�ة الوطن�ة خطوط أساس لخطة 

الذي ال �مكن التنبؤ به والقيود المفروضة على الوصول لبعض المناطق، تفرض المعقدة ، إلى جانب الوضع األمني  تخط�ط البرامجإن بيئة 
س�ة جعلت المؤشرات الرئ�ال�ثير من التحد�ات على إجراء مسح على مستوى البالد. وعلى هذا النحو ، فإن الفجوات في الب�انات �شأن مختلف 

ى لمن الضروري إجراء مسح شامل لتغط�ة الفجوات القائمة في الب�انات من أجل برامج قائمة على األدلة. باإلضافة إلى ذلك ، توفير ب�انات ع
 .ةالمستوى دون الوطني لتحد�د التفاوتات بين المحافظات والمجموعات السكان�ة من أجل تخص�ص الموارد على أساس األدل

 ، قامت حكومة العراق ، بدعم من اليون�سف ، بوضع اللمسات األخيرة على تق��ر المسح العنقودي متعدد المؤشرات.  2018في نها�ة عام 
قدم هذا التق��ر للحكومة وشركائها مجموعة شاملة من المؤشرات االقتصاد�ة واالجتماع�ة. وسوف �ستخدم هذە لرصد خطة التنم�ة الوطن�ة 

 اف التنم�ة المستدامة. �قدم هذا التق��ر نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات الجولة السادسة. ووضع أهد

 الخلف�ة  

من قبل الجهاز المركزي  2018)، الذي تم تنف�ذە في MICS�ستند هذا التق��ر إلى مسح العراق ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشرات (
 وقابلة للمقارنة على المستوى الدولي وهي  لالحصاء وهيئة احصاء كوردستان بالتعاون مع وزارة الصحة. 

�
يوفر المسح ب�انات سل�مة إحصائ�ا

رز على صع�د تحقيق األهداف الوطن�ة وااللتزامات ب�انات أساس�ة لبلورة الس�اسات والبرامج القائمة على األدلة، ولمراقبة التقّدم الُمح
 العالم�ة. 

 مسؤول�ات اإلبالغ الوطن�ة والدول�ة التزام بالعمل: 
خطة عمل األمم المتحدة لتنف�ذ اإلعالن العالمي لبقاء الطفل على ق�د الح�اة وحمايته ونمائه قبل أ�ثر من عقدين من الزمن، دعت 

  إلى أنه:  في التسعين�ات من القرن العشر�ن

على كل دولة من الدول العمل على إ�شاء آل�ات مناسبة لضمان تنف�ذ عمل�ة منتظمة وفي وقتها المناسب لجمع وتحل�ل “
و�جب مراجعة مؤشرات التنم�ة  و�شر الب�انات الضرور�ة لرصد المؤشرات االجتماع�ة ذات الصلة ف�ما يتعلق برفاە األطفال... 

 بمؤشرات التنم�ة االقتصاد�ة... البشر�ة �شكل دوري من قبل ا
�
 ”لق�ادات الوطن�ة وصّناع القرار، على غرار ما يتم حال�ا

 وقد تم وضع برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات بعد ذلك بفترة وجيزة، في منتصف التسعين�ات، لدعم الدول في مسعاها هذا. 
عن التزامها كذلك برصد التقدم الُمحرز على صع�د  ق باألطفالإعالن وخطة عمل عالم �ليكما عبرت الحكومات التي وقعت على 

 األهداف والغا�ات: 

سوف نعمل �شكل منتظم على المستوى الوطني، وحيثما أمكن، وعلى المستوى اإلقل�م على تقي�م مدى التقدم الُمحرز على “
وعل�ه، سوف نعمل على تع��ز  ة والعالم�ة. صع�د تحقيق أهداف وغا�ات خطة العمل الحال�ة على المست��ات الوطن�ة واإلقل�م�

قدراتنا اإلحصائ�ة الوطن�ة لجمع وتحل�ل وتصن�ف الب�انات، بما فيها الجنس والعمر وغيرها من العوامل ذات الصلة التي قد تؤدي 
 )60 لفقرةاعالم �ليق باألطفال، ” (إلى حاالت التباين، وأن نعمل على دعم تنف�ذ أبحاث متنوعة تنصّب في تركيزها على الطفل
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  ) إلى رفع تقار�ر دور�ة حول التقدم الُمحرز: 31(الفقرة  إعالن األلف�ةوعلى نحو مشابه، دعا 

نطلب من الجمع�ة العامة �شكل منتظم مراجعة مدى التقّدم الُمحرز على صع�د تطبيق أحكام هذا اإلعالن، ونطلب من “...
 ”�ة لتدرسها الجمع�ة العامة و�شكل أساسا� لم��د من العمل. األمين العام إصدار تقار�ر دور 

 2030تح��ل عالمنا: أجندة "، 2015أ�لول/سبتمبر  25ينّص قرار الجمع�ة العامة، الذي اتخذته الجمع�ة العامة لألمم المتحدة في 
  المستدامة،، على أنه من أجل ضمان نجاح األجندة العالم�ة ألهداف التنم�ة للتنم�ة المستدامة"

ضرورة توفر ب�انات نوع�ة موثوقة مصنفة �مكن الحصول عليها في الوقت المناسب بح�ث �ساعد في ق�اس مدى التقّدم “
ب�انات خط االساس للعد�د من الغا�ات ما زالت غير “)؛ وتقّر بأن 48(الفقرة ” الُمحرز ولضمان أال يتخلف عن الركب أحد

 ”عمل�ة جميع الب�انات وجمع القدرات في الدول األعضاء...  ...تع��ز “وتدعو إلى  ”.متوفرة.. 
 

، و�دأت وزارة التخط�ط عملها في إعداد خطة في إطار العمل عن ط��ق �شك�ل  2030اعتمدت حكومة العراق خطة التنم�ة المستدامة لعام 
ي ، مجموعة من فرق العمل وفقا لجدول األعمال العالم اللجنة الوطن�ة للتنم�ة المستدامة برئاسة وز�ر التخط�ط. بدأت اللجنة عملها بتشك�ل

ل و وكذلك العمل على عقد أر�عة مؤتمرات إلعداد خارطة ط��ق في إطار التنم�ة المستدامة. نظمت وزارة التخط�ط العراق�ة المؤتمر العلمي األ
. تم بعد ذلك تعد�ل 2016المستدامة في نوفمبر  خارطة الط��ق في إطار التنم�ة -تحت عنوان "األهداف اإلنمائ�ة للتنم�ة المستدامة" 

التي تم تط��رها أ�ضا في  2022 – 2018االسترات�ج�ات القطاع�ة في ضوء جدول األعمال المعتمد ، باإلضافة إلى خطة التنم�ة الوطن�ة لعام 
 ضوء جدول األعمال المعتمد. 

ألغراض مراقبة أهداف التنم�ة المستدامة ، ح�ث أن المسح ينتج معلومات تعد نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات للعراق مهمة للغا�ة 
ا.  32عن  ا أو جزئ�� ا حول أهداف التنم�ة المستدامة اعتمدتها اللجنة الوطن�ة للتنم�ة المستدامة ، إما كل�� ا عالم��  مؤشر�

 �عرض هذا التق��ر النتائج على جميع المؤشرات والموضوعات التي �غطيها المسح

 ف المسحاهدا 

 توفير ب�انات عال�ة الجودة لتقي�م وضع األطفال، وال�افعين وال�افعات، والنساء، واألسر المع�ش�ة في العراق؛ •
 استحداث الب�انات الالزمة لرصد التقدم الُمحرز على صع�د تحقيق األهداف الوطن�ة، لتشكل أساس لم��د من العمل؛ •
 لبلورة الس�اسات الهادفة إلى تحقيق االندماج االجتماعي لمعظم الفئات المستضعفة؛جمع ب�انات مصّنفة لتحد�د حاالت التباين، و  •
 التحقق من صحة الب�انات من مصادر أخرى ومن نتائج التدخالت المركزة؛ •
 استحداث الب�انات حول مؤشرات أهداف التنم�ة المستدامة العالم�ة والوطن�ة؛ •
لدولي لتقي�م مدى التقدم الُمحرز في مختلف المجاالت، ولبذل م��د من الجهد في استحداث ب�انات قابلة للمقارنة على المستوى ا •

 أ�بر؛
�
 المجاالت التي تتطلب اهتماما

 استحداث الب�انات السلوك�ة والمواقف�ة غير المتوفرة في مصادر الب�انات األخرى.  •

بما في ذلك تصم�م العينة وتنف�ذها ، يتم عرض جميع المؤشرات . الفصل الثاني �عرض منهج�ة المسح ، 2018�عرض هذا التق��ر نتائج العراق 
فصول  . قبل عرض نتائج المسح ، التي تم تنظ�مها فيفي الفصل الثالث التي �غطيها المسح ، مع تع��فاتها ، في "المؤشرات والتع��فات"

ل الخامس ، " تغط�ة العينة ومزا�ا المستجيبين". من الفصمواض�ع�ة، يتم عرض تغط�ة العينة ومزا�ا الرئ�س�ة للمستجيبين في الفصل الرابع ، 
يتم عرض جميع نتائج المسح في سبعة فصول مواض�ع�ة. في كل فصل ، يتم تقد�م مقدمة موجزة عن الموض�ع ووصف جميع الجداول ، وثم 

 ول. ايتبع الجد

 ون سن الخامسة. يتضمن الفصل الخامس ، "البقاء على ق�د الح�اة" ، نتائج حول وف�ات األطفال د

الصحة اإلنجاب�ة وصحة األم" ، الذي �قدم نتائج حول الخص��ة والحمل المبكر ومنع الحمل والحاجة غير  -�لي ذلك الفصل السادس "النمو 
. ،وفيروس غين واألمهاتالملباة والرعا�ة مل قبل للوالدة وال�زاز الول�دي والرعا�ة الوالد�ة ووزن الوالدة والرعا�ة بعد الوالدة الوف�ات بين البال

 نقص المناعة البشر�ة. 

صحة الطفل وتغذيته وتطورە" نتائج التحصين ون��ات المرض واإلسهال واستخدام الطاقة المنزل�ة وأعراض العدوى  -�قدم الفصل التالي "النمو 
 فولة المبكرة. الطالتنم�ة في التنفس�ة الحادة وتغذ�ة الرضع وصغار األطفال وسوء التغذ�ة والملح باليود و 

ة كالتعل�م هو موض�ع الفصل التالي ، ح�ث تتم تغط�ة نتائج االستطالع حول التعل�م في مرحلة الطفولة المبكرة ، والحضور التعل�مي ، ومشار 
 األب��ة في تعل�م األطفال ، ومهارات التعلم التأس�س�ة. 

االستقصاء �شأن �سج�ل الموال�د ، وانضباط األطفال ، وعمالة األطفال ، وزواج و�تضمن الفصل التالي ، "الحما�ة من العنف واالستغالل" نتائج 
 األطفال ، و�ش��ه األعضاء التناسل�ة لإلناث ، واإل�ذاء ، والشعور بالسالمة ، والمواقف تجاە العنف المنزلي. 
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 والصرف الصحي والنظافة الح�ض�ة. الفصل العاشر ، "الع�ش في بيئة آمنة ونظ�فة" ، �غطي مواضيع م�اە الشرب وغسل ال�دين 

بعنوان "فرصة عادلة في الح�اة" ، �عرض الفصل نتائج حول مجموعة من المواضيع المتعلقة اإلنصاف، بما  -الفصل االخير هو حول اإلنصاف 
 في ذلك القدرات الوظ�ف�ة للطفل ، التح��الت االجتماع�ة ، التمييز والمضا�قة ، والرفاه�ة الذات�ة. 

لتق��ر مع المالحق ، مع معلومات مفصلة عن تصم�م العينة ، والموظفين المشاركين في المسح ، وتقديرات أخطاء العينة ، وجودة ينتهي ا
 الب�انات، واالستب�انات المستخدمة. 
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 منهج�ة المسح 2

 تصم�م العينة 

لتوفير تقديرات لعدد كبير من المؤشرات حول وضع األطفال والنساء على المستوى  MICS 2018تم تصم�م العينة الخاصة بمسح العراق 
لمسح ا الوطني واإلقل�مي والمحافظات ، للمناطق الحضر�ة وال��ف�ة. العدد اإلجمالي لوحدات المعاينة االول�ة (البلوكات المختارة) للعينات في

  12وفي كل من وحدة ، تم اخت�ار  1710هو 
�
كردستان وجنوب   -أسرة. سيتم تقد�م تقديرات للمنطقتين  20.520ل�كون إجمالي  اسرة عشوائ�ا

)  10) بابل (9) بغداد (8) االنبار ( 7) د�الى (6) ار��ل (5) كركوك (4) السل�مان�ة (3) نينوى (2) دهوك (1( - 18/ وسط العراق والمحافظات ال 
. تم تحد�د المناطق 1) بصرة18) م�سان (17) ذي قار (16) المثنى (15ادس�ة () الق14) نجف (13) صالح الدين (12) واسط (11ك��الء (

عدد  ر الحضر�ة وال��ف�ة داخل كل محافظة على أنها طبقة المعاينة الرئ�س�ة وتم اخت�ار عينة من األسر على مرحلتين. داخل كل طبقة ، تم اخت�ا
عينة  المختارة ، تم رسم البلوكاتحجم. بعد تنف�ذ قائمة األسر داخل مناطق محدد من مناطق التعداد �شكل منهجي مع احتمال يتناسب مع ال

أسرة في كل منطقة عد عينة. وعلى الرغم من انعدام األمن وصع��ة الوصول إلى بعض المناطق ، قامت فرق العراق للمسح  12منهج�ة من 
ا ألن العينة ل�ست 2د المختارة خالل فترة العمل الم�دانيالعنقودي المتعدد المؤشرات ب��ارات وجمع ب�انات من جميع مناطق التعدا . نظر�

ا ، يتم استخدام أوزان العينات لإلبالغ عن نتائج االستب�ان. �مكن العثور على وصف أ�ثر تفص�ً� لتصم�م العينة في الملحق : تصم�م أ  مرجحة ذات��
 العينة. 

 االستب�انات 

) استب�ان األسرة المع�ش�ة لجمع معلومات د�مغراف�ة أساس�ة حول تعداد أفراد األسرة 1استب�انات في المسح، وهي:  خمسةتم استخدام 
مع�ش�ة في كل عنقود من اسرة  4�ستوفى في ) استب�ان فحص جودة الم�اە الذي 2(السا�نين االعت�اديين)، واألسرة المع�ش�ة، والمسكن؛ و 

) استب�ان 4سنة؛ و  49-15) االستب�ان الفردي للمرأة الذي �ستوفى في كل أسرة مع�ش�ة لجميع النساء في الفئة العم��ة 3عناق�د العينة؛ و 
) استب�ان 5األطفال دون سّن الخامسة الذين �ع�شون في األسرة المع�ش�ة؛ و األطفال دون سّن الخامسة لألمهات (أو مانحات الرعا�ة) لجميع 

 في الفئة العم��ة  17-5األطفال في الفئة العم��ة 
�
سنة  17-5سنة، الذي �ستوفى لألم (أو مانحة الرعا�ة) لطفل/ة يتم اخت�ارە/ها عشوائ�ا

النماذج التال�ة:و�ضافة إلى است�فاء االستب�انات، قامت فرق العمل الم�داني  وقد اشتملت االستب�انات على 3 �ع�ش/تع�ش في األسرة المع�ش�ة. 

                                                                 

 

 .وحيثما أمكن وحسب حجم العينة ، لن تكون جميع المؤشرات قابلة للتجزئة على مستوى المحافظات1 
 .العينات السباب امن�ة ، انظر الملحق أ لتصم�م العينات لمعرفة الم��دتم استبعاد بعض المناطق من إطار أخذ 2 
سنة الذين �ع�شون دون أمهاتهم ودون مانح/ة رعا�ة محدد/ة في األسرة المع�ش�ة على أنهم مؤهلين لالستب�ان  17-15تم اعتبار األطفال في الفئة العم��ة 3

هذا االستب�ان الذي تم إدخال تغيير طف�ف في ص�اغته والذي �شمل فقط نموذج  سنة مباشرة لهم.  17-5وتم است�فاء استب�ان األطفال في الفئة العم��ة 
 ”.هـ“، لم يتم إعادة استحداثه في الملحق ”القدرات الوظ�ف�ة للطفل“، ونموذج ”عمالة األطفال“خلف�ة عامة عن الطفل/ة، ونموذج “

  استب�ان األسرة المع�ش�ة
 الفردي للمرأةاالستب�ان 

 

-5استب�ان األطفال في الفئة العم��ة 
 معلومات عامة عن المرأة سنة 17

الوصول إلى وسائل اإلعالم الجماهيري واستخدام 
 تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت 

 اإلنجاب/ تار�ــــخ حاالت الوالدة
 الرغبة في آخر والدة

 صحة األمومة والموال�د الجدد
 الوالدةفحوصات صح�ة لما بعد 

 وسائل تنظ�م األسرة
 االحت�اجات غير الملباة

 ختان اإلناث
 المواقف تجاە العنف األسري

 التعّرض لإل�ذاء
 الزواج

 القدرات الوظ�ف�ة
 فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة/اإل�دز

 وف�ات األمهات
 تعاطي التبغ

 مدى الشعور بالرضا عن الح�اة

 قائمة أفراد األسرة المع�ش�ة
 التعل�م

 مزا�ا األسرة المع�ش�ة
 التح��الت االجتماع�ة

 استخدام األسرة للطاقة
 الم�اە والصرف الصحي

 غسل األ�دي
 الملح المّدعم باليود

  

 خلف�ة عامة عن الطفل/ة
 عمالة األطفال

 ضبط سلوك الطفل
 القدرات الوظ�ف�ة للطفل

 المشاركة األب��ة

  

  

  

  

  

   
  

 استب�ان األطفال دون سّن الخامسة
  

 خلف�ة عامة عن األطفال دون سّن الخامسة   
 �سج�ل الوالدات

 برامج تنم�ة الطفولة المبكرة
 ضبط سلوك الطفل

 القدرات الوظ�ف�ة للطفل
 الرضاعة من الثدي  والتن�ع التغذوي

 التطع�م

 جودة الم�اەاستب�ان فحص 
  

  

 فحص اال�كوالي
 فحص ال�لور
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بفحص الملح المستخدم للطهي في األسر المع�ش�ة لق�اس محتوى اليود ف�ه، وشاهدوا المكان المخصص لغسل األ�دي، وقاموا بق�اس أوزان 
م في األسرة المع�ش�ة ومصدرە لق�اس مست��ات جرثومة إي كوالي وأطوال األطفال دون سّن الخامسة، وقاموا كذلك بفحص الماء المستخد

  و�شتمل األقسام ذات العالقة في التق��ر على تفاص�ل ونتائج هذە المشاهدات والق�اسات.  ف�ه. 

ج المسح العنقودي ومن النسخة الع���ة لنموذ 4 وقد استندت االستب�انات إلى االستب�انات الق�اس�ة للمسح العنقودي متعدد المؤشرات السادس. 
 في 

�
محافظات (بغداد والنجف والبصرة)  3متعدد المؤشرات السادس، تم مواءمة وترجمة االستب�انات إلى لهجتين كرديتين وتم اختبارها مسبقا

/   2017ل محافظات اخرى (دهوك وأر��ل والسل�مان�ة) في إقل�م كردستان العراق خالل شهر كانون االو  3في منطقة جنوب ووسط العراق و 
. و�ناًء على نتائج االختبار المسبق ، تم إجراء التعد�الت لص�اغة وترجمة االستب�انات. �مكن االطالع على استب�انات العراق 2018كانون الثاني 

 ).هـفي المرفق ( 2018في المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لعام  2018لعام 

 البروتوكول األخالقي 

من قبل اللجنة  MICSراجعة األخالق�ة / هيئة المراجعة المؤسس�ة في العراق. ومع ذلك ، تمت مناقشة بروتوكول ال توجد هيئة رسم�ة للم
بالعراق والتي قدمت مدخالت حول القضا�ا األخالق�ة للمسح. تم تقد�م بروتوكول االستب�ان واالستب�انات إلى مجلس المراجعة  MICS6الفن�ة 

 ، تم تعد�ل البروتوكول ومنح الموافقة.  المؤسس�ة و�عد تلقي التعل�قات

 ەوتم إعداد بروتوكول الحما�ة ، الذي �حدد المخاطر المحتملة خالل دورة ح�اة المسح ، كما تم تقاسم استرات�ج�ات اإلدارة للتخف�ف من هذ
 المخاطر المحتملة مع مختلف أصحاب المصلحة.. 

-15وقد تم الحصول على موافقة شفه�ة من كل مستج�ب ومستجيبة شاركوا في المسح، وكذلك موافقة على مقابلة األطفال في الفئة العم��ة 
وتم إعالم كافة المستجيبين بالطب�عة  سنة �شكل فردي، وكذلك الحصول على موافقة من شخص بالغ قبل الحصول على موافقة الطفل.  17

و�ضافة إلى ذلك، تم إبالغ المستجيبين والمستجيبات بحقهم في رفض اإلجابة عن جميع  وتأ��د سرّ�ة ومجهول�ة المعلومات.  الطوع�ة للمشاركة
  أو أي من األسئلة، وكذلك حقهم في إ�قاف المقابلة في أي وقت. 

 ��قة جمع الب�اناتط 

واستند تطبيق جمع  ).CAPIلشخص�ة بمساعدة الحاسوب (�ستخدم مسوحات المسح العنقودي متعدد المؤشرات ط��قة إجراء المقابالت ا
، بما فيها منصة إدارة الب�انات المخصصة للمسح 6.3)، النسخة CSProالب�انات على برنامج نظام معالجة الب�انات اإلحصائ�ة و��انات المس�ح (

عها وتط��رها ضمن البرنامج العالمي للمسح العنقودي التي تم وض 5مواءمة اإلجراءات والبرامج الق�اس�ة تم وقد  العنقودي متعدد المؤشرات. 
، وتم استخدامها في جميع 2018متعدد المؤشرات بما يتواءم مع االستب�انات النهائ�ة في العراق ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشرات لسنة 

واستنادا� إلى نتائج اختبار  .2018ي شهر شباط وتم كذلك اختبار تطبيق إجراء المقابالت الشخص�ة بمساعدة الحاسوب ف هذە االستب�انات. 
 تطبيق إجراء المقابالت الشخص�ة بمساعدة الحاسوب، تم إجراء التعد�الت في االستب�انات والتطبيق. 

 التدر�ب 

ا ل 25تم إجراء التدر�ب للعمل الم�داني لمنطقة جنوب / وسط العراق من قبل الجهاز المركزي لالحصاء على دفعتين لمدة  �ل منهما في يوم�
. شمل التدر�ب محاضرات حول تقن�ات المقابالت ومحت��ات االستب�انات ومقابالت وهم�ة بين المتدر�ين للحصول على الممارسة 2018شباط 

ا بالتدر�ب على تطبيق  �ون يومين . أمضى المتدر CAPIفي ط�ح األسئلة. أ�مل المشاركون أوً� التدر�ب ال�امل على االستب�انات الورق�ة ، متبوع�
یئة ت ھقامرى ، خأناحیة ن م كافة المحافظات كل في محافظته و�عدها عقد اجتماع  لمناقشة نتائج المسح التج��بي. في مسح تج��بي كامل في  

لمدة يومين في بة رمع تج 2018اذار  -ر شباط شھل ماً خالوی 25دة لمن ستاردقة کطني في مندالمیل العمب ایدربتن ستاوردکم قلیء إحصاإ

                                                                 

 

 ”أدوات المسح العنقودي متعدد المؤشرات السادس“ العنقودي متعدد المؤشرات السادس على: �مكن االطالع على االستب�انات الق�اس�ة ضمن المسح 4
. 2018آب/أغسطس،  23تم الوصول إل�ه في  المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي تنفذە اليون�سف -الصفحة الرئ�س�ة 

.design-cs.unicef.org/tools#surveyhttp://mi 
الصفحة  ”أدوات المسح العنقودي متعدد المؤشرات السادس“ �مكن االطالع على تطبيق جمع ب�انات المسح العنقودي متعدد المؤشرات السادس على: 5

 .2018آب/أغسطس،  23تم الوصول إل�ه في  المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي تنفذە اليون�سف -الرئ�س�ة 
.processing-http://mics.unicef.org/tools#data 

  

 العنا�ة بالمرض
 ق�اس الوزن والطول

 

http://mics.unicef.org/tools%23survey-design
http://mics.unicef.org/tools%23data-processing
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المسح ة الخاصة بدھوك. وقد استند برنامج تدر�ب العراق على المسح العنقودي متعدد المؤشرات على نموذج أجندة التدر�ب العالم�ة ظمحاف
 6العنقودي متعدد المؤشرات. 

على تدر�ب مخصص حول ق�اسات الطول والوزن وفحص جودة الم�اە على مدار ثالثة ا�ام ، بما في ذلك يومان في التم��ن  الباحثينوقد حصل 
 .في المسح التج��بي  الم�داني

 ل�ات اإلشراف على الف��ق. والتحق المشرفون الم�دانيون بتدر�ب إضافي حول واجبات ومهام ومسؤو 

 العمل الم�داني 

ا. يتألف كل ف��ق من  39تم جمع الب�انات من قبل  ل�ل ف��ق مع عضو واحد على األقل للق�اس  5إلى  1من  عدد الباحثينأعضاء (يتراوح  6ف��ق�
 .2018واختتم في ا�ار  2018 اذارالجسماني وق�اس جودة الم�اە). بدأ العمل الم�داني في 

، و�ستخدم تطبيق البلوتوث للعمل�ات Windows 10م جمع الب�انات باستخدام أجهزة الحاسوب اللوح�ة التي تعمل بنظام التشغ�ل وقد ت
 الم�دان�ة، مما يتيح نقل التعيينات واالستب�انات المستكملة بين األجهزة اللوح�ة الخاصة بالمشرفين والباحثين الم�دانيين. 

 الم�دانيق�اسات ضبط جودة العمل  

وقد تم تنف�ذ إعادة مقابلة إلزام�ة ألسرة مع�ش�ة واحدة على االقل ل�ل  تولى المشرفون الم�دانيون مسؤول�ة المراقبة اليوم�ة للعمل الم�داني. 
 وتم كذلك إجراء مشاهدات يوم�ة لمهارات الباحثين الم�دانيين وأدائهم.  عنقود. 

ب��ارة كل ف��ق من فرق العمل الم�داني عدة مرات وتم تنظ�م ز�ارات م�دان�ة ألعضاء ف��ق  كزيالمشرف المر خالل فترة العمل الم�داني، قام 
 المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي تنفذە اليون�سف. 

) �شكل أسبوعي لتحل�لها والعمل عليها مع الفرق FCTوخالل جميع مراحل العمل الم�داني، تم استحداث جداول التحقق الم�داني (
وقد تم مواءمة جداول التحقق الم�داني في الجداول الق�اس�ة التي تم استحداثها من خالل برنامج المسح العنقودي متعدد  �دان�ة. الم

 7المؤشرات. 

 إدارة وتح��ر وتحل�ل الب�انات 

دمجه في تطبيق اإلدارة على األجهزة ) الذي تم IFSSعبر نظام مشاركة ملفات اإلنترنت ( الجهاز المركزي لالحصاءتم الحصول على الب�انات في 
، كان يتم إجراء عمل�ة مزامنة �شكل يومي.  اللوح�ة الخاصة بالمشرفين. 

�
بتعم�م  الجهاز المركزي لالحصاءوقد قام  وحيثما كان ذلك ممكن منطق�ا

 التحديثات المنطبقة على فرق العمل الم�داني من خالل هذا النظام. 

 لعمل�ات التح��ر المبينة بالتفص�ل في إرشادات التح��ر  وخالل عمل�ة جمع الب�انات و�عد 
�
استكمال العمل الم�داني، تم تح��ر الب�انات وفقا

 8الثانوي، وهي عبارة عن �سخة مواءمة للوثائق الق�اس�ة للمسح العنقودي متعدد المؤشرات السادس. 

. وتم تخص�ص ومواءمة واستخدام لغة 23)، النسخة SPSSجتماع�ة (وقد تم تحل�ل الب�انات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائ�ة للعلوم اال 
 9برمجة النموذج وخطة الجدولة اللتان طورتهما اليون�سف بما يتناسب مع هذا الغرض. 

                                                                 

 

المسح العنقودي متعدد  -الصفحة الرئ�س�ة  ”أدوات المسح العنقودي متعدد المؤشرات السادس“  �مكن االطالع على نموذج أجندة التدر�ب على: 6
 design-http://mics.unicef.org/tools#survey.. 2018آب/أغسطس،  23تم الوصول إل�ه في  تنفذە اليون�سف المؤشرات الذي

المسح العنقودي متعدد  -لرئ�س�ة الصفحة ا ”أدوات المسح العنقودي متعدد المؤشرات السادس“ �مكن االطالع على جداول التحقق الم�داني على: 7
 collection-http://mics.unicef.org/tools#data ..  2018آب/أغسطس  23تم الوصول إل�ه في  المؤشرات الذي تنفذە اليون�سف

المسح العنقودي متعدد المؤشرات  -الصفحة الرئ�س�ة  ”أدوات المسح العنقودي متعدد المؤشرات السادس“ �مكن االطالع على اإلرشادات الق�اس�ة على:  8
 gprocessin-http://mics.unicef.org/tools#data.. 2018آب/أغسطس،  23تم الوصول إل�ه في  الذي تنفذە اليون�سف

المسح  -الصفحة الرئ�س�ة  ”أدوات المسح العنقودي متعدد المؤشرات السادس“ �مكن االطالع على خطة الجدولة الق�اس�ة وملفات البرمجة على:  9
 http://mics.unicef.org/tools#analysis. 2018آب/أغسطس،  23تم الوصول إل�ه في  العنقودي متعدد المؤشرات الذي تنفذە اليون�سف

http://mics.unicef.org/tools%23survey-design
http://mics.unicef.org/tools%23survey-design
http://mics.unicef.org/tools%23data-collection
http://mics.unicef.org/tools%23data-collection
http://mics.unicef.org/tools%23data-processing
http://mics.unicef.org/tools%23data-processing
http://mics.unicef.org/tools%23analysis
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 مشاركة الب�انات 

المقابالت من مجموعات الب�انات وذلك لضمان لقد تم إزالة المحددات التع��ف�ة المتفردة مثل الموقع واألسماء التي تم جمعها خالل 
و�مكن  10وهذە الب�انات مجهولة اله��ة متاحة على موقع الجهاز المركزي لالحصاء وعلى موقع المسح العنقودي متعدد المؤشرات الخصوص�ة. 

 ألغراض األبحاث المشروعة. 
�
ط ، وذلك فق”اقرأني“رجة في ملف و�جب على المستخدمين تقد�م بحثهم النهائي للهيئات المد تحم�لها مجانا

 ألغراض الحصول على المعلومات. 

  

 

                                                                 

 

تم  المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي تنفذە اليون�سف -الصفحة الرئ�س�ة  ”المس�ح. “ �مكن االطالع على  مجموعات ب�انات المسح على الموقع: 10
 http://mics.unicef.org/surveys.. 2018آب/أغسطس،  24الوصول إل�ه في 

http://mics.unicef.org/surveys
http://mics.unicef.org/surveys
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 المؤشرات والتع��فات 3

 11النموذج المؤشرات عدد مت العنقودي المسح مؤشر 

اإلشارة إلى 
األهداف 
اإلنمائ�ة 

 13التع��ف 12 المستدامة

 الق�مة

 كردستان ال�لي

وسط 
وجنوب 

 العراق

 المستجيبينالعينة وخصائص 

SR.1 ال�ه��اء خدمات على الحصول 
HC 7.1.1 

 على الحاصلين المع�ش�ة األسرة ألفراد  المئ��ة النسبة
 كه��اء  خدمات

99.9 100.0 99.9 

SR.2 وال�تابة القراءة معرفة �سبة   
  WB سنة) 15-24(

 سنة 24 – 15 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة
 ة،اليوم� الح�اة عن �س�طة قصيرة جملة قراءة على القادرون

 العالي بالتعل�م أو  الثان��ة بالمدرسة التحقوا  الذين أو 

68.9 
 

69.3 
 

68.9 
 

SR.3 اإلعالم وسائل إلى الوصول 
MT  

 سنة 49 - 15 من العم��ة الفئة في  للنساء المئ��ة النسبة
 مجلة، أو  صح�فة �قرأون األسب�ع، في مرة األقل على الذين،

 التلفاز و�شاهدون المذ�اع إلى �ستمعون

0.9 
 

1.9 
 

0.7 
 

SR.5  فيها  يتوفر  التي المع�ش�ة األسر 
 تلفاز

HC  
 98.5 تلفاز تمتلك التي المع�ش�ة لألسر  المئ��ة النسبة

 
99.1 

 
98.4 

 

SR.6  لديها التي المع�ش�ة األسر 
 الهاتف خدمة

 – HC
MT 

 
 هاتف(ال هاتف لديها  التي المع�ش�ة لألسر  المئ��ة النسبة
 النقال)

99.0 
 

99.4 
 

98.9 
 

SR.7  تمتلك التي المع�ش�ة األسر 
 حاسوب

HC  
 24.8 حاسوب تمتلك التي المع�ش�ة لألسر  المئ��ة النسبة

 
44.6 

 
19.8 

 

SR.8  لديها  التي المع�ش�ة األسر 
 إنترنت خدمة

HC  
 نتاإلنتر  �ستخدم التي المع�ش�ة لألسر  المئ��ة النسبة

 الب�ت من جهاز  أي بواسطة
54.3 

 
71.2 

 
50.1 

 

SR.9 الحاسوب استخدام 
MT  

 سنة 49 - 15 من العم��ة الفئة في  للنساء المئ��ة النسبة
 الماض�ة الثالثة األشهر  خالل الحاسوب استخدموا  الذين

7.0 
 

11.7 
 

5.9 
 

SR.10 نقال هاتف امتالك 
MT 5.b.1 

 سنة 49 - 15 من العم��ة الفئة في  للنساء المئ��ة النسبة
 نقال هاتف �متل�ون الذين

67.2 81.8 63.8 

SR.11 النقال الهاتف استخدام 
MT  

 سنة 49 - 15 من العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة
 82.4 94.3 84.6 الماض�ة الثالثة األشهر  خالل نقال هاتف استخدموا  الذين

                                                                 

 

 يتم االت،الح هذە مثل وفي المؤشرات.  متعدد  العنقودي المسح استب�انات في نماذج عدة في أسئلة استخدام ط��ق عن المؤشرات بعض استخالص يتم 11
 الضرور�ة.  المعلومات معظم �شمل الذي (النماذج) النموذج الى االشارة

 المعن�ة المتحدة األمم وكاالت  عمل مجموعة تعمل . /list-http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators  المستدامة، التنم�ة هدف مؤشرات12
 على لتغييراتا و�دخال أللف�ةل اإلنمائ�ة األهداف مؤشرات من بكثير  الخاصة الوصف�ة للب�انات المستمر  التحد�ث على لأللف�ة اإلنمائ�ة األهداف بمؤشرات

  تطابقها  على الحرص مع لأللف�ة اإلنمائ�ة األهداف مؤشرات من كثير   العنقودي المسح �غطي لأللف�ة.  اإلنمائ�ة األهداف مؤشرات قائمة
�
 بينما  تع��فاتها، مع تماما

 فقط سمح� الحال�ة الدول�ة المنهج�ة طالما  هنا  األخيرة الت الحا تضمين تم وقد  جزئي.  �شكل المؤشرات بعض المؤشرات متعدد  العنقودي المسح �غطي تم
 المؤشرات متعدد  العنقودي المسح مؤشر  من كبير   جزء استحداث �مكن عندما  و/أو  بها، المؤشرات متعدد  العنقودي المسح مؤشر  تع��ف يتم التي بالط��قة
 أنظر المؤشرات، متعدد  العنقودي مسحال لمؤشرات الوصف�ة الب�انات حول المعلومات من لم��د  المؤشر.  بواسطة

http://unstats.un.org/sdgs/metadata/  

، ذلك كان  حيثما  المؤشرات، متعدد  العنقودي المسح مؤشرات جميع فصل تم لقد  13
�
  مناسبا

�
 وحالة ،رقوالع والعمر، والجنس، للثروة، الخماسي للمق�اس تبعا

  أو  المذكورة)، المجاالت  (حسب الجغرافي والموقع واإلعاقة الهجرة،
�
 المتحدة األمم وكاالت  خبراء مجموعة به أوصت الذي النحو  على أخرى، لمزا�ا  تبعا

 لأللف�ة:  اإلنمائ�ة األهداف بمؤشرات المعن�ة
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20of%20Proposed%20SDG%20Indicators.pdf  

http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
http://unstats.un.org/sdgs/metadata/
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20of%20Proposed%20SDG%20Indicators.pdf
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SR.12a 
SR.12b 

 اإلنترنت استخدام

MT 17.8.1 

 سنة 49 - 15 من العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة
 اإلنترنت استخدموا  الذين

 األخيرة الثالثة األشهر  خالل (أ)
  األقل على واحدة مرة (ب)

�
 ةالثالث األشهر  خالل أسبوع�ا

 األخيرة

41.2 
37.4 

50.7 
45.7 

39.0 
35.5 

SR.13 تكنولوج�ا  استخدام مهارات 
 MT 4.4.1 واالتصاالت  المعلومات

وا  الذين سنة 49-15 للنساء المئ��ة النسبة
ّ

 على واحدة نفذ
 خالل  بالحاسوب عالقة ذات معينة أ�شطة �سعة من األقل

 الماض�ة الثالث االشهر 
5.6 10.0 4.6 

SR.14a التبغ تعاطي 
TA 3.a.1 

 الذين سنة 49 - 15 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة
 يف �دخن ال  أو  �دخن الذى التبغ منتجات استخدموا  أو  دخنوا 

 األخير الشهر  خالل وقت أي
1.3 3.6 0.7 

SR.14b  المدخنين غير 
TA 3.8.1 

 الذين سنة 49 - 15 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة
 خالل �دخن الذى التبغ منتجات استخدموا  أو  �دخنوا  لم

 األخير الشهر 
98.5 95.8 99.2 

SR.15 سنة 15 سّن  بل�غ قبل التدخين 
TA  

 الذين سنة 49 - 15 العم��ة الفئة في  للنساء المئ��ة النسبة
 سنة 15 سّن  بلوغهن قبل كاملة  س�جارة دخنوا 

1.2 3.8 0.5 

SR.18 اللألطف المع�ش�ة الترتيبات 
HL  

 الذين سنة 17 – 0 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة
 الحق�قيين والديهما  من أي مع �ع�شون ال 

1.3 0.9 1.4 

SR.19  األطفال ظاهرة انتشار  
ّ
 ىالمتوف

 كالهما  أو  والديهما  أحد 
HL  

 الذين سنة 17 – 0 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة
 متوفين كالهما   أو  الحق�قيين والديهما  أحد  �كون

4.3 3.0 4.6 

SR.20 أحد  �ع�ش الذين األطفال 
 الخارج في والديهما 

HL  
 الذين سنة 17 - 0 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة
 الخارج في �ع�ش الحق�قيين والديهما  أحد  �كون

0.1 0.1 0.1 

   14 بقاء على ق�د الح�اةال

CS.1 الوالدة حديثي وف�ات معدل BH 3.2.2 15 10 14 الوالدة من األول الشهر  خالل الوفاة احتمال 

CS.2 حديثي بعد  ما  وف�ات معدل 
 الوالدة

BH  
 والدةال حديثي وف�ات ومعدل الرّضع وف�ات معدل بين الفرق

8 4 9 

CS.3 الرضع وف�ات معدل BH - CM  24 15 23 عمرال من سنة و�ل�غ الوالدة بين الفترة خالل الوفاة احتمال 

CS.4 األطفال وف�ات معدل 
BH  

 ل�غو� العمر  من األولى السنة بين الفترة خالل الوفاة احتمال
 الخامسة سّن 

3 2 4 

CS.5 سّن  دون األطفال وف�ات معدل 
 الخامسة

BH - CM 3.2.1 
 ةالخامس سّن  و�ل�غ الوالدة بين الفترة خالل الوفاة احتمال

26 17 28 

   الصحة اإلنجاب�ة وصحة األم -االزدهار 

TM.1 لدى الوالدات معدل 
 المراهقات

BH - CM 3.7.2 
 �ةالعم�  الفئة في للمراهقات محددة سّن  في الخص��ة معدل

 سنة 19 – 15
70 40 77 

TM.2 المبكر الحمل 
BH - CM  

 اللواتي سنة 24 - 20 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة
  مولودا�  أنجبن

�
 سنة 18 سّن  بلوغهن قبل حّ�ا

14.1 7.1 15.7 

                                                                 

 

حسب 14
ُ
  سنوات.  خمس آخر  فترة عن الوف�ات مؤشرات ت
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TM.3 منع وسائل انتشار  معدل 
  CP الحمل

 سنة، 49 -15 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة
  المتزوجات

�
 ازواجهن) �ستخدم (أو  �ستخدمن ممن ، حال�ا

 التقل�د�ة) أو  (الحديثة الحمل منع وسائل إحدى
52.8 66.6 49.8 

TM.4 سرةاأل  لتنظ�م احت�اجات تلب�ة 
 UN  15العصر�ة بالوسائل

3.7.1 
3.8.1 

49 -  العم��ة (الفئة اإلنجاب سّن  في للنساء المئ��ة النسبة
 األسرة متنظ� ح�ث من احت�اجاتهم تلب�ة تم اللواتي سنة) 15

 عصر�ة بوسائل
53.8 34.3 58.5 

TM.5a 
TM.5b 
TM.5c 

 الحوامل رعا�ة تغط�ة

MN 
 
 

3.8.1 

 ممن سنة 49 - 15 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة
  مولودا�  ولدن

�
 لقينت واللواتي األخير�تين السنتين خالل حّ�ا

 حًي  مولودً  إنجاب إلى أدى الذي األخير  حملهن أثناء الرعا�ة
)a( صحي كادر   �د  على واحدة مرة األقل على 

 مؤهل
)b( رعا�ة مزود  �د  على مرات أر�ــع األقل على 
)c( رعا�ة مزود  �د  على مرات ثمان األقل على 

87.6 
67.9 
22.2 

94.5 
74.6 
32.1 

86.3 
66.7 
20.3 

TM.6 الحوامل رعا�ة محتوى 

MN  

 ممن سنة 49 - 15 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة
  مولودا�  ولدن

�
 لهن مت واللواتي األخير�تين السنتين خالل حّ�ا

 نحمله أثناء بول عينة و  دم عينة وأعطوا  ن الدم ضغط ق�اس
 حًي  مولودً  إنجاب إلى أدى الذي األخير 

79.8 87.4 78.3 

TM.7 خالل ال�زاز  مرض من الوقا�ة 
 الول�د�ة الدورة

MN  

 اللواتي سنة 49 - 15 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة
  مولودا�  أنجبن

�
 مت واللواتي األخيرتين السنتين خالل حّ�ا

 ةالمرحل ضمن ال�زاز  تطع�م من األقل على جرعتين إعطاءهن
 والدة آخر  قبل 16المناسبة الزمن�ة

62.8 66.4 62.1 

TM.8 في تمت التي الوالدات 
  MN صح�ة مؤسسات

 اللواتي سنة 49 - 15 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة
  مولودا�  أنجبن

�
 مؤسسة في األخيرتين السنتين خالل حّ�ا

 صح�ة
86.6 91.0 85.7 

TM.9  الوالدة أثناء مؤهل كادر   وجود 
MN 3.1.2 

 ممن سنة 49 - 15 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة
  مولودا�  ولدن

�
 رفأش واللواتي األخير�تين السنتين خالل حّ�ا

 األخير حملهن أثناء مؤهل صحي كادر   والدتهن على
95.6 97.9 95.2 

TM.10 الق�صر�ة العمل�ات 
MN  

 اللواتي سنة 49 - 15 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة
  مولودا�  أنجبن

�
 مل�ةع ط��ق عن األخيرتين السنتين خالل حّ�ا

 ق�صر�ة
33.2 45.0 30.9 

TM.11 وزنهم ق�اس تم الذين األطفال 
  MN الوالدة عند 

 49 و 15 بين أعمارهن تتراوح اللواتي للنساء المئ��ة النسبة
 ق�اس مت الذين األخيرتين السنتين في ح�ة والدة ولديهن سنة
  المولود  طفلهما  وزن

�
 الوالدة عند  حديثا

72.0 84.5 69.6 

TM.12 صح�ة مؤسسة في المكوث 
 الوالدة بعد 

PN  سنة 49 – 15 من العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة 
 بعد  أ�ثر  أو  ساعة 12 لمدة صح�ة مؤسسة في مكثن اللواتي

 األخيرتين السنتين خالل لهن حّي  مولود  أخر  والدة
41.9 47.4 40.8 

TM.13 د بع ما  للمولود  الصحي الفحص 
 الوالدة

PN  السنتين خالل األخيرة الحّ�ة للوالدات المئ��ة النسبة 
 تم التي  سنة 49 – 15 من العم��ة الفئة في للنساء األخيرتين

 ةصح� مؤسسة في المكوث أثناء للمولود  صحي فحص إجراء
 عد ب ما  لرعا�ة ز�ارة تنف�ذ  تم أو  الوالدة، بعد  المنزل في أو 

 الوالدة بعد  من يومين خالل الوالدة

77.5 83.0 76.4 

                                                                 

 

 التفاص�ل من لم��د   TM.3.3جدول طةخ انظر  15
 التفاص�ل من لم��د  .5.1TM جدول خطة انظر  16
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TM.14 الجدد الموال�د  تجف�ف MN  الخيرتينا السنتين في األخيرة الحّ�ة للوالدات المئ��ة النسبة 
 فيها  تم التي سنة 49 – 15 من العم��ة الفئة في للنساء

 الوالدة بعد  المولود  تجف�ف
83.7 81.6 84.1 

TM.15 بالجلد الجلد  تالمس عنا�ة MN  الخيرتينا السنتين في األخيرة الحّ�ة للوالدات المئ��ة النسبة 
 وضع فيها  تم التي سنة 49 – 15 من العم��ة الفئة في للنساء

 الوالدة بعد  األم صدر  على المولود 
 

8.3 17.5 6.5 

TM.16  الجد�د المولود  تحم�م تأخير MN  الخيرتينا السنتين في األخيرة الحّ�ة للوالدات المئ��ة النسبة 
 فيها  تم التي سنة 49 – 15 من العم��ة الفئة في للنساء
 الوالدة بعد  ساعة 24 بعد المولود  تحم�م

80.8 81.6 80.6 

TM.18  فيها  يتم لم التي الحاالت 
 مضرة مادة أ�ة استخدام

 السّري بالحبل

MN  ألخيرتينا السنتين في األخيرة الحّ�ة للوالدات المئ��ة النسبة 
 فيها  يتم لم التي سنة 49 – 15 من العم��ة الفئة في للنساء

 السّري.  بالحبل مضرة مادة أي استخدام
83.6 90.5 82.7 

TM.19 ا م العصب�ة اإلشارات فحوصات 
 17الوالدة بعد 

PN  ألخيرتينا السنتين في األخيرة الحّ�ة للوالدات المئ��ة النسبة 
 فيها  خضع التي سنة 49 – 15 من العم��ة الفئة في للنساء

 منض العصب�ة اإلشارات لفحص األقل على لفحصين المولود 
 الوالدة من يومين خالل الوالدة بعد  ما  رعا�ة

20.2 30.6 18.3 

TM.20 بعد  ما  لألم الصحي الفحص 
 الوالدة

PN  اللواتي سنة 49 - 15 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة 
 صح�ة مؤسسة في المكوث أثناء لهن صحي فحص إجراء تم
 عد ب ما  لرعا�ة ز�ارة تنف�ذ  تم أو  الوالدة، بعد  المنزل في أو 

 لهن حّ�ة والدة آلخر  الوالدة بعد  من يومين خالل الوالدة
 األخيرتين السنتين خالل

82.6 84.2 82.3 

TM.21 18األمهات وف�ات معدل MM 
3.1.1 

 ةالوالد بعد  شه��ن خالل أو  الوالدة، أو  الحمل، خالل الوف�ات
  سنوات  7 الــ مدة خالل والدة 100,000 ل�ل حمل، نها�ة أو 

 المسح إلجراء السابقة
104 n/a n/a 

TM.29 ك�ف�ة  حول النساء معرفة مدى 
 نقص فيروس من الوقا�ة
 المكتسب المناعة

HA  24 – 15 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة  
�
 الذين عاما

  التعرف �مكنهم
�
  تعرفا

�
 دوىالع من الوقا�ة طرق على صح�حا

 الممارسة ط��ق عن المكتسبة، المناعة نقص بفيروس
  متعافا  يبدو  الذي الشخص أن و�عرفون ،19الجنس�ة

�
 صح�ا

 يرفضون والذين الفيروس، لهذا  حامال  �كون أن �مكن
  األ�ثر  المغلوطين الّتصّور�ن

�
 انتقال طرق عن شيوعا

5.6 n/a n/a 

TM.30 روسفي انتقال ب�مكان�ة المعرفة 
 من المكتسبة المناعة نقص

 الطفل إلى األم

HA  الذين سنة 49 - 15 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة 
 النتقال20 الثالثة الطرق على صحيح �شكل التعرف �مكنهم
 الطفل إلى األم من المكتسبة المناعة نقص فيروس

26.1 32.2 24.7 

TM.31 تجاە التمييز�ة المواقف 
 بفيروس المصابين األشخاص

 المكتسبة المناعة نقص

HA  الذين سنة 49 - 15 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة 
 بفيروس المصابين األشخاص تجاە 21تمييز�ة مواقف أبدوا 

 المكتسبة المناعة نقص
84.5 83.6 84.8 

                                                                 

 

 الطب�عي اإلرضاع مراقبة )4 الحرارة، درجة ق�اس )3 الخطيرة، اإلشارات حول اإلرشاد  تقد�م )2 السّري، الحبل فحص )1 هي العصب�ة اإلشارات فحوصات 17
 أمكن).  (إن الطفل وزن ق�اس )5 و �شأنه، اإلرشاد  وتقد�م

والدة ح�ة وتعطي متوسط تقديرات  100,000تم حساب �سبة وف�ات االمهات من خالل ط��قة معاينة االخوات المباشرة ، والتي يتم التعبير عنها ل�ل  18
دير معدل ال�بيرة. سيتم تق سنوات قبل المسح. ومن المتوقع أن �أخذ الحذر عند تفسير هذا الرقم وذلك �سبب محدود�ة النهج وفترات الثقة 7للفترة حوالي 

 وف�ات األمهات في اإلحصاء القادم ل��ادة التحقق من النتائج. 
 بالفيروس مصاب غير  مخلص واحد  شر�ك مع فقط الجنس وممارسة الذكري الواقي استخدام 19
 الرضاعة ط��ق وعن الوالدة، وأثناء الحمل، أثناء المرض انتقال 20
 ذلك أن عرفت إذا  المتجولين الباعة أو  المحالت أصحاب أحد  من طازجة خضروات ستشتري كنت  هل )1 التاليين:  السؤالين أحد  عن أجبن اللواتي النساء 21

 ةبالمدرس االلتحاق المكتسبة المناعة نقص مرض من �عانون الذين لألطفال السماح �جب أنه تعتقد  هل )2 المكتسبة؟ المناعة نقص بمرض مصاب الشخص
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TM.32 مكنهن أين �عرفوا  الذين النساء� 
 عن ال�شف فحص إجراء

 ةالمكتسب المناعة نقص فيروس

HA  الذين سنة 49 - 15 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة 
 عن ال�شف فحص إجراء ف�ه �مكن بمكان معرفة أبدوا 

 المكتسبة المناعة فيروس
16.3 44.1 9.9 

TM.33 لفحص خضعوا الذين النساء 
 نقص فيروس عن ال�شف
 تائجن و�عرفن المكتسبة المناعة

 الفحص

HA  الذين سنة 49 - 15 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة 
 ةالمكتسب المناعة نقص فيروس عن ال�شف لفحص خضعوا 

 النتائج و�عرفن األخيرة عشر  االثني األشهر  في
2.0 7.8 0.7 

TM.34 

 خضعوا  الذين )49-15( النساء
 فيروس عن ال�شف لفحص

 المكتسبة المناعة نقص
 الفحص نتائج و�عرفن

HA  

 والذين سنة 24 - 15 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة
 ةالمكتسب المناعة نقص فيروس عن ال�شف لفحص خضعوا 

 النتائج و�عرفون األخيرة عشر  االثني األشهر  في
2.0 8.9 0.5 

التغذ�ة والتنم�ةصحة الطفل،  -االزدهار     

TC.1 الّسل بتطع�م التغط�ة IM  شهرا�  23 – 12 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة 
 المسح قبل وقت أي في )BCG( السل تطع�م تلقوا  الذين

94.7 97.5 94.1 

TC.2 فالاألط شلل بتطع�م التغط�ة IM  شهرا�  23 – 12 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة 
 لاألطفا شلل تطع�م من واحدة جرعة األقل على تلّقوا  الذين

 شلل لقاح من إما  الثالثة/الرابعة والجرعة )،IPV( المعّطل
 )OPV( األطفال لشلل الفموي التطع�م  أو  المعّطل األطفال

 المسح قبل وقت أي في

73.6 83.6 71.7 

TC.3 ضد  الثالثي بالتطع�م التغط�ة 
 والسعال وال�زاز  الدفتير�ا
 )DTP(  الد�كي

IM 
3.b.1 
3.8.1 

 شهرا�  23 - 12 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة
 لدفتير�ا ا ضد  الثالثي التطع�م من الثالثة الجرعة تلقوا  الذين

 المسح قبل وقت أي في )DTP3(  الد�كي والسعال وال�زاز
68.8 83.9 65.9 

TC.4 ل�بد ا التهاب بتطع�م التغط�ة 
 )B Hepatitis( ب – ال��ائي

IM  شهرا�  23 – 12 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة 
 المضاد  التطع�م من الثالثة/الرابعة الجرعة تلقوا  الذين

 قبل وقت أي في )HepB3( ب - ال��ائي ال�بد  اللتهاب
 المسح

68.8 83.9 65.9 

TC.5 اإلنفلونزا  بتطع�م الّتغط�ة 
 )Hib( ب – ن�ع المستدم�ة

IM  شهرا�  23 – 12 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة 
 دم�ةالمست اإلنفلونزا  تطع�م من الثالثة الجرعة تلقوا  الذين

 المسح قبل وقت أي في )Hib3( ب – ن�ع
68.8 83.9 65.9 

TC.6 لرئ��ةا المكورة بتطع�م التغط�ة 
 السكار�د المتعدد 

IM 
3.b.1 

 شهرا�  23 – 12 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة
 لمتعدد ا الرئ��ة المكورة تطع�م من الثالثة الجرعة تلقوا  الذين

 المسح قبل وقت أي في )PCV3( السكار�د
28.6 23.1 29.7 

TC.7 لروتا ا فيروس بتطع�م التغط�ة 
ة) (فيروس  الَعَجِل�َّ

IM  شهرا�  23 - 12 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة 
 لروتاا فيروس لتطع�م الثان�ة/الثالثة الجرعات تلّقوا  الذين

)Rota2/3( المسح قبل وقت أي في 
60.6 74.5 58.0 

TC.8 الحصبة بتطع�م التغط�ة 
  األلمان�ة) (الحصبة الُحميراء

IM  شهرا�  35 - 24 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة 
 قبل وقت أي في الُحميراء الحصبة تطع�م  تلّقوا  الذين

 المسح
66.4 78.4 64.0 

TC.10 الحصبة بتطع�م التغط�ة IM 
3.b.1 

 الذين شهرا�  23-12 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة
 قبل وقت أي في الحصبة تطع�م من االولى الجرعة تلّقوا 

 المسح
71.0 82.7 68.8 

                                                                 

 

 المرض؟ من �عانون ال  الذين األطفال مع
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TC.11 التطع�مات بجميع التغط�ة 
 التحصين�ة

IM  ا 23-12 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال �سبة  شهر�
 المسح  قبل وقت أي في األساس�ة اللقاحات جميع تلقى

58.1 76.7 54.5 

TC.12 رعا�ة على للحصول السعي 
 اإلسهال لمرض

CA  من عانوا  الذين الخامسة سّن  دون لألطفال المئ��ة النسبة 
 السعي تم والذي األخير�ن األسبوعين خالل اإلسهال

 مزود  أو  صحي مرفق من لهم عالج أو  مشورة على للحصول
 رعا�ة

48.2 
 

55.8 
 

47.1 
 

TC.13a 
TC.13b 

 معالجة بأمالح اإلسهال عالج
 ط��ق عن ُ�عطى الذي الجفاف

 والزنك الفم

CA  من عانوا  الذين الخامسة سّن  دون لألطفال المئ��ة النسبة 
 على حصلوا  والذين األخير�ن األسبوعين خالل اإلسهال
a( الجفاف عالج أمالح  
b( والزنك الجفاف عالج أمالح 

25.4 
5.2 

26.3 
4.0 

25.3 
5.3 

TC.14 ط��ق عن اإلسهال عالج 
 سوائل باستخدام المعالجة

 عن ُتعطى التي الجفاف عالج
 في االستمرار  مع الفم ط��ق

 التغذ�ة

CA  من عانوا  الذين الخامسة سّن  دون لألطفال المئ��ة النسبة 
 اإلسهال عالج تلقوا  مّمن األخ��ن األسبوعين خالل اإلسهال

 الحأم على تحتوي مسبقة" "تعبئة /  (عبوة الفم ط��ق عن
 المنزل في ُ�صنع سائل أو  الفم ط��ق عن الجفاف عالج

 اةالمعط السوائل كم�ة  ب��ادة أو  لألطفال ب�عطائه و�وصى
 ن��ة أثناء التغذ�ة /  اإلطعام في تمرار االس  مع لألطفال)
 اإلسهال

36.8 57.8 33.8 

TC.15  الوقود  على األساسي االعتماد 
 والتكنولوج�ات النظ�ف
 الطهي ألغراض

EU  شكل� �عتمدون الذين المع�ش�ة األسرة ألفراد  المئ��ة النسبة 
 ألغراض  النظ�فة التكنولوج�ات و  الوقود  على رئ�سي
 الطبخ) ذكرت التي األسر  في �ع�شون الذين( الطهي

99.0 99.6 98.8 

TC.16  الوقود  على األساسي االعتماد 
 والتكنولوج�ات النظ�ف
 التدفئة ألغراض

EU  شكل� �عتمدون الذين المع�ش�ة األسرة ألفراد  المئ��ة النسبة 
 ألغراض  النظ�فة التكنولوج�ات و  الوقود  على رئ�سي

 ان)المك تدفئة ذكرت التي األسر  في �ع�شون الذين( التدفئة
42.9 7.0 50.3 

TC.17  الوقود  على األساسي االعتماد 
 والتكنولوج�ات النظ�ف
 اإلضاءة ألغراض

EU  شكل� �عتمدون الذين المع�ش�ة األسرة ألفراد  المئ��ة النسبة 
 ألغراض  النظ�فة التكنولوج�ات و  الوقود  على رئ�سي

 استخدام ذكرت التي األسر في �ع�شون الذين( اإلضاءة
 اإلضاءة)

99.1 99.8 99.0 

TC.18  الوقود  على األساسي االعتماد 
 والتكنولوج�ات النظ�ف
 والتدفئة الطهي ألغراض

 واإلضاءة

EU 

7.1.2 

 شكل� �عتمدون الذين المع�ش�ة األسرة ألفراد  المئ��ة النسبة
 طهيال ألغراض والتكنولوج�ات النظ�ف الوقود  على رئ�سي

 22واإلضاءة والتدفئة
42.7 7.1 50.0 

TC.19 على الحصول في السعي 
 تظهر  التي لألطفال الرعا�ة
 الرئوي االلتهاب أعراض عليهم
 الحادّ 

CA 

3.8.1 

 ظهرت الذين الخامسة سّن  دون لألطفال المئ��ة النسبة
 األسبوعين خالل الحادّ  الرئوي االلتهاب أعراض عليهم

 همل عالج أو  مشورة على للحصول السعي تم والذي األخير�ن
 رعا�ة مزود  أو  صحي مرفق من

44.4 69.2 38.8 

TC.20 المضادات باستخدام المعالجة 
 ن�عانو  الذين لألطفال الحي��ة

 الرئوي االلتهاب أعراض من
 الحادّ 

CA  ظهرت الذين الخامسة سّن  دون لألطفال المئ��ة النسبة 
 األسبوعين خالل الحادّ  الرئوي االلتهاب أعراض عليهم

 حي��ة مضادات تلقوا  والذين األخير�ن
40.1 64.2 34.7 

TC.26 رعا�ة على للحصول السعي 
 الحمى لمرض

CA  من عانوا  الذين الخامسة سّن  دون لألطفال المئ��ة النسبة 
 ولللحص السعي تم والذي األخير�ن األسبوعين خالل الحمى

 رعا�ة مزود  أو  صحي مرفق من لهم عالج أو  مشورة على
74.9 83.0 73.1 

                                                                 

 

 البسط من استبعادها  يتم لن واإلضاءة التدفئة، الطهي، تذكر  لم التي األسر  في �ع�شون الذين المع�ش�ة األسرة أفراد  22 



 14 صفحة | والتعریفات المؤشرات

 11النموذج المؤشرات عدد مت العنقودي المسح مؤشر 

اإلشارة إلى 
األهداف 
اإلنمائ�ة 

 13التع��ف 12 المستدامة

 الق�مة

 كردستان ال�لي

وسط 
وجنوب 

 العراق

TC.30 من  إرضاعهم سبق الذين 
 الثدي

MN  مولودا�  أنجبن اللواتي للنساء المئ��ة النسبة  
�
 خالل حّ�ا

 في ديالث من أطفالهن أرضعن واللواتي الماضيتين، السنتين
 الفترة تلك أثناء كان  وقت أي

93.3 94.6 93.0 

TC.31 اإلرضاع في المبكر  البدء 
 الطب�عي

MN  مولودا�  أنجبن اللواتي للنساء المئ��ة النسبة  
�
 نتينالس خالل حّ�ا

 اعةالس خالل الثدي من  موال�دهّن  أرضعن واللواتي الماضيتين،
 الوالدة من األولى

32.4 28.8 33.0 

TC.32 الخالصة الثدي من الرضاعة 
 أشهر 6 سّن  دون

BD  رضعوا  ِمّمن أشهر  6 سّن  دون الرضع لألطفال المئ��ة النسبة
�
 أ

 23خالصة الثدي من
25.8 27.9 25.5 

TC.33 نبي السائدة الثدي من الرضاعة 
 أشهر 6 سّن  دون االطفال

BD  رضعوا  ممن أشهر  6 سّن  دون الرضع لألطفال المئ��ة النسبة 
 السابق اليوم خالل 24للتغذ�ة سائد  كمصدر   الثدي من

41.5 34.9 42.6 

TC.34  الثدي من الرضاعة استمرار 
 السنة سن بل�غ عند 

BD  الذين شهرا�  15-12 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة 
 السابق.  اليوم خالل الثدي من رضعوا 

44.8 34.4 46.4 

TC.35  الثدي من الرضاعة استمرار 
 السنتين سن بل�غ عند 

BD  شهرا�   23 - 20  العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة 
 السابق اليوم خالل الثدي من رضعوا  الذين

26.7 25.5 27.0 

TC.36 الثدي من الرضاعة مدة BD   من المئة في 50 �ساوي لنسبة المقابل باألشهر  العمر 
 يتم لم الذين شهرا�  35 – 0 من العم��ة الفئة في األطفال

 السابق اليوم خالل الثدي من إرضاعهم
12.3 10.3 12.7 

TC.37 المناسبة الثدي من الرضاعة 
 للعمر

BD  شهرا�  23 - 0 من العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة 
 السابق اليوم خالل 25مالئم �شكل تغذيتهم تم الذين

36.9 35.5 37.2 

TC.38 شبه أو  الصلبة األغذ�ة اعطاء 
ّينة.  أو  الصلبة

�
 الل

BD  أشهر  8 – 6 العم��ة الفئة في الرضع لألطفال المئ��ة النسبة 
 ليوما خالل لّينة أو  صلبة شبه أو  صلبة أغذ�ة تناولوا  الذين

 السابق
84.8 87.9 84.1 

TC.39a 
TC.39b 

 المرات عدد  من األدنى الحد 
 اتوجب الطفل فيها  تلقى التي

BD  23 – 6 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة ،  شهرا�
 من ىاألدن الحد  و  األدنى الغذائي التن�ع األقل على تلقوا  الذين

 السابق اليوم خالل المرات
 a)األطفال الذين يرضعون من الثدي 

(bالثدي من يرضعون ال  لذين 

39.8 
30.0 

49.1 
29.0 

38.1 
30.3 

TC.40  األطفال تغذ�ة مرات عدد 
 مل لمن األم حل�ب غير  بحل�ب

 الثدي من إرضاعهم يتم

BD  ممن شهرا�  23  – 6 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة 
 األقل على مرتين إرضاعهم تم الذين الثدي من يرضعون ال 

 السابق اليوم خالل األم حل�ب غير  بحل�ب
80.7 93.7 78.0 

TC.41  الحّد األدنى من تنّ�ع الوجبات
 الغذائ�ة

BD  شهرا� الذين  6 - 23في الفئة العم��ة  النسبة المئ��ة لألطفال
أو أ�ثر  خالل اليوم  26مجموعات طعام 5تلّقوا أغذ�ة من 

 السابق
44.6 41.5 45.2 

                                                                 

 

 ات،والفيتامين الفم، ط��ق عن الجفاف معالجة محلول باستثناء أغذ�ة، أو  سوائل أ�ة يتناولون وال  طب�ع�ة، رضاعة يرضعون الذين الرضع األطفال 23
 واألدو�ة المعدن�ة الغذائ�ة والمكّمالت

 في تناولها  تمي التي والسوائل الفوا�ه، وعصير  الماء، قوامها  التي السوائل (الماء، معينة سوائل و�تناولون طب�ع�ة رضاعة يرضعون الذين الرّضع األطفال 24
 وصالخص وجه (وعلى آخر  شيء أيّ  يتناولون ال  ول�نهم واألدو�ة)، والمعادن، والفيتامينات، والقطرات، لفم،ا ط��ق عن الجفاف معالجة ومحلول الشعائر،

 الغذاء).  قوامها   التي والسوائل األم، حل�ب غير  حل�ب
 أغذ�ة وتناولوا  إرضاعهم تم الذين شهرا  32 -6 من العم��ة الفئة في واألطفال خالصة، طب�ع�ة رضاعة أرضعوا  الذي أشهر  5 - 0 من العم��ة الفئة في الرّضع 25

 لّينة أو  صلبة شبه أو  صلبة
) الحبوب والجذور 2) حل�ب الثدي ، 1على األقل من المجموعات الغذائ�ة الثمان�ة التال�ة:  5�ستند المؤشر على استهالك أي كم�ة من الطعام من  26 

) األطعمة اللحم (اللحوم واألسماك والدواجن 5ل�ب ، وحل�ب األطفال واللبن والجبن) ، ) منتجات األلبان (الح4) البقول�ات والمكسرات ، 3والدرنات ، 
 ) الفوا�ه والخضروات األخرى8) الفوا�ه والخضروات الغن�ة بفيتامين (أ) ، و 7) الب�ض ، 6وال�بد) ، 
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TC.42  الوجبات من األدنى الحّد 
 المقبولة الغذائ�ة

BD  الذين شهرا�  23 - 6 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة 
 ائ�ةالغذ الوجبات في التّن�ع من األدنى الحّد  األقل على تلّقوا 

 اليوم خالل الوجبات، تناول 27 مرات عدد  من األدنى والحّد 
 السابق

75.8 89.5 73.2 

TC.43 الّرّضاعة باستخدام اإلرضاع BD  الذين شهرا�  23 – 6 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة 
رضعوا 

�
 السابق اليوم خالل الّرّضاعة باستخدام أ

56.9 69.9 54.6 

TC.44a 
TC.44b 

 AN الوزن نقص انتشار 

 

 ِمّمن:  الخامسة سّن  دون لألطفال المئ��ة النسبة
)a( أطوالهم تقل  

�
 ناقص عن بأعمارهم ق�اسا

 وحاد) (متوسط مع�ار�ين انحرافين
)b( أوزانهم تقل  

�
 ثالثة ناقص عن بأعمارهم ق�اسا

 الحاد) (النقص مع�ار�ة انحرافات
  الطفل وزن متوسط عن أوزانهم تقل

�
 حسب بعمرە ق�اسا

 العالم�ة.  الصحة منظمة معايير 

2.9 
0.8 

2.1 
0.6 

3.1 
0.8 

TC.45a 
TC.45b 

 AN التقّزم انتشار 

2.2.1 

 ِمّمن:  الخامسة سّن  دون لألطفال المئ��ة النسبة
)a( أطوالهم تقل  

�
 ناقص عن بأعمارهم ق�اسا

 وحاد) (متوسط مع�ار�ين انحرافين
)b( أطوالهم تقل  

�
 ثالثة ناقص عن بأعمارهم ق�اسا

 الحاد) (النقص مع�ار�ة انحرافات
  الطفل طول متوسط عن أطوالهم تقل

�
 حسب بعمرە ق�اسا

 العالم�ة.  الصحة منظمة معايير 

9.9 
3.2 

4.9 
1.3 

10.9 
3.5 

TC.46a 
TC.46b 

 AN الهزال انتشار 

2.2.2 

 ِمّمن:  الخامسة سّن  دون لألطفال المئ��ة النسبة
)a( ناقص عن اعمارهم مقابل أوزانهم تقل 

 وحاد) (متوسط مع�ار�ين انحرافين
)b( ثالثة ناقص عن اعمارهم مقابل أوزانهم تقل 

 الحاد) (النقص مع�ار�ة انحرافات
  الطفل وزن متوسط عن أوزانهم ت��د 

�
 حسب بعمرە ق�اسا

 �ة. العالم الصحة منظمة معايير 

2.5 
0.8 

1.8 
0.4 

2.6 
0.8 

TC.47a 
TC.47b 

 AN الوزن ز�ادة انتشار 

2.2.2 

 ِمّمن:  الخامسة سّن  دون لألطفال المئ��ة النسبة
)a(  أوزانهم ت��د  

�
 انحرافين زائد  عن بأعمارهم ق�اسا

 وحادة) متوسطة (ز�ادة مع�ار�ين
)b(  أوزانهم ت��د  

�
 ثالثة زائد  عن بأعمارهم ق�اسا

 حادة) (ز�ادة مع�ار�ة انحرافات
  الطفل وزن متوسط عن أوزانهم ت��د 

�
 حسب بعمرە ق�اسا

 العالم�ة.  الصحة منظمة معايير 

6.6 
2.0 

5.1 
0.7 

6.9 
2.2 

TC.48 دباليو  المدعوم الملح استهالك SA 
 

 في جاب�ةإ� نتائج حققت التي المع�ش�ة لألسر  المئ��ة النسبة
 األيود�ت /  األيود�د   من ن�ع ألي الملح فحص

68.3 98.0 60.9 

TC.49a 
TC.49b 
TC.49c 

 و  المبكر  التحفيز  توفير 
 التعلم على التشجيع

EC 

 

 شهرا�  59 - 24 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة
 المبكر  ز التحفي لتوفير  أ�ثر  أو  أ�شطة أر�عة في �عملون الذين

 مع:  األخيرة الثالثة األ�ام خالل  التعلم على التشجيع و 
 a) أي فرد  بالغ من أفراد  األسرة المع�ش�ة

 b) األب
c( األم 

44.4 
9.8 

23.0 

39.0 
7.7 

20.3 

45.6 
10.3 
23.6 

TC.50  األطفال كتب  توافر EC 
 

  الثةث لديهم الذين الخامسة سّن  دون لألطفال المئ��ة النسبة
 أ�ثر أو  أطفال كتب

3.1 7.0 2.4 

                                                                 

 

 األقل على مرات وثالث أشهر، 8 - 6 العم��ة الفئة في للرّضع األقل على مرتين لّينة، أو  صلبة شبه أو  صلبة أغذ�ة طب�ع�ة:  رضاعة يرضعون الذين األطفال 27
؛ 32 - 9 العم��ة الفئة في لألطفال  األم، حل�ب غير  من حل�ب غذ�اتم أو  لّينة، أو  صلبة شبه أو  صلبة أغذ�ة طب�ع�ة:  رضاعة يرضعون ال  الذين األطفال شهرا�

 شهرا�  32 -6 العم��ة الفئة في لألطفال األقل على مرات أر�ــع
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TC.51  لالطف بها  �لعب ألعاب توافر EC 
 

 ون�ستخدم الذين الخامسة سّن  دون لألطفال المئ��ة النسبة
 األلعاب من أ�ثر  أو  نوعين

47.3 42.3 48.3 

TC.52 الرعا�ة كفا�ة  عدم EC 
 

 ُتركوا  الذين الخامسة سّن  دون لألطفال المئ��ة النسبة
 سنوات 10 عن عمرە/ها  �قل طفل/ة رعا�ة في أو  لوحدهم

 األخير األسب�ع خالل األقل على واحدة لمرة ساعة من أل�ثر 
10.1 12.6 9.6 

TC.53  للطفل المبكر  النماء مؤشر EC 

4.2.1 

 شهرا�  59 - 36 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة
 علمت مجاالت:  في الصحيح التطور  درب على �سيرون الذين

-ماعياالجت التطور  البدني، التطور  والحساب، وال�تابة القراءة
م.  العاطفي،

�
 والتعل

79.3 89.4 77.1 

   التعلم

LN.1 تعل�مي ببرنامج االلتحاق 
 المبكرة للطفولة

UB  شهرا�  59 - 36 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة 
 المبكرة للطفولة تعل�مي ببرنامج �لتحقون الذين

2.4 1.7 2.5 

LN.2 م التعل�م في المشاركة   المنظ�
 ل)ّد (مع

ED 
4.2.2 

 سنة ل(قب معينة العم��ة الفئة ضمن لألطفال المئ��ة النسبة
 الذين الرسم�ة) االبتدائ�ة المدرسة دخول سّن  من واحدة

 االبتدائ�ة مدرسة او  المبكرة للطفولة تعل�مي ببرنامج �لتحقون
32.0 44.1 30.2 

LN.3  للمدرسة االستعداد ED  المدرسة من األول الصف في لألطفال المئ��ة النسبة 
 السنة خالل المدرسة قبل ما  بتعل�م التحقوا  الذين االبتدائ�ة
 السابقة الدراس�ة

10.0 23.0 7.7 

LN.4 في االست�عاب معدل صافي 
 االبتدائي التعل�م

ED  المدرسة، إلى الدخول سّن  في لألطفال المئ��ة النسبة 
  والملتحقين

�
 االبتدائ�ة المدرسة من األول بالصف حال�ا

86.5 94.4 84.9 

LN.5a 
LN.5b 
LN.5c 

 مبالتعل� االلتحاق معّدل صافي
 (معّدل) االبتدائي

ED  لألطفال المئ��ة النسبة 
)a( حال الملتحقين االبتدائ�ة المدرسة سّن  في 

�
 �ا

 الثان��ة أو  اإلعداد�ة أو االبتدائ�ة بالمدارس
)b( حال� الملتحقين المتوسطة المدرسة سّن  في 

�
 ا

 أعلى أو  المتوسطة بالمدارس
)c( الملتحقين االعداد�ة المدرسة سّن  في  

�
 حال�ا

 أعلى أو  االعداد�ة بالمدارس

91.6 
57.5 
33.1 

96.0 
67.1 
52.0 

90.8 
55.6 
28.8 

LN.6a 
LN.6b 
LN.6c 

 رغي لألطفال المئ��ة النسبة
 بالمدارس الملتحقين

ED  لألطفال المئ��ة النسبة 
)a( الملتحقين غير  االبتدائ�ة المدرسة سّن  في 

 
�
 ئ�ةاالبتدا بالمدارس او  المبكرة بالطفولة حال�ا

 المتوسطة أو 
)b( الملتحقين غير   توسطةالم المدرسة سّن  في 

 
�
 او  المتوسطة او  االبتدائ�ة بالمدارس حال�ا

 اإلعداد�ة
)c( الملتحقين غير  االعداد�ة المدرسة سّن  في 

 
�
 او  اوالمتوسطة االبتدائ�ة بالمدارس حال�ا

 أعلى أو  اإلعداد�ة

8.2 
21.1 
40.1 

3.7 
14.6 
25.5 

9.1 
22.4 
43.4 

LN.7a 
LN.7b 

 اإلجمالي االست�عاب معدل
 األخير الصف حتى

ED  عمر (ال األخير  بالصف الملتحقين لألطفال المئ��ة النسبة 
 من:  االخيرة) للمرحلة المناسب
)a( باستثناء االبتدائي التعل�م) مع�دينال/ 

 الراسبين)
)b( باستثناء المتوسط بالتعل�م) مع�دينال/ 

 الراسبين)

82.0 
73.5 

97.8 
91.2 

79.6 
70.2 

LN.8a 
LN.8b 
LN.8c 

 5 إلى 3 من أعمارهم ت��د  الذين لألطفال المئ��ة النسبة  ED اال�مال معدل
 ذلك أ�ملوا  والذين النهائي للصف المحدد  السّن  عن سنوات
 المرحلة في الصف

)a( االبتدائ�ة 
)b( المتوسطة 
)c( االعداد�ة 

75.7 
46.4 
44.3 

89.1 
65.9 
64.5 

72.8 
42.3 
40.2 
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LN.9 إلى الفعلي االنتقال معدل 
 المتوسطة المدرسة

ED  نم األخير  بالصف التحقوا  الذين لألطفال المئ��ة النسبة 
 السابقة، الدراس�ة السنة خالل االبتدائ�ة المدرسة

 لخال المتوسطة المدرسة من األول بالصف اآلن والملتحقين
 الحال�ة الدراس�ة السنة

90.9 88.3 91.6 

LN.10a 
LN.10b 

 ��د ت الذين الصفوف جميع في للتالم�ذ  المئ��ة النسبة  ED للصف المحدد  السّن  تجاوز 
 للصف المحدد  السّن  عن أ�ثر  أو  سنتين أعمارهم
)a( االبتدائ�ة بالمدرسة الملتحقين 
)b( المتوسطة بالمدرسة الملتحقين 

4.1 
17.6 

2.5 
13.0 

4.4 
18.6 

LN.11a 
LN.11b 
LN.11c 

 
 
 
 

 التعل�م في المساواة مؤشرات
)a( جنسال 
)b( الثروة 
)c( االقامة مكان 

 

ED 

4.5.1 

 مقسومة للبنات المعدل بالمدرسة االلتحاق معدل صافي
 لألوالد المعدل بالمدرسة االلتحاق معدل صافي على

)a( االبتدائ�ة المدرسة 
)b( المتوسطة المدرسة 
)c( االعداد�ة المدرسة 

0.97 
1.00 
1.15 

1 
1.12 
1.38 

0.97 
0.97 
1.08 

 مؤشر  في للتالم�ذ   المعدل بالمدرسة االلتحاق معدل صافي
 ةبالمدرس االلتحاق معدل صافي على مقسومة االفقر  الثروة

  االغنى الثروة مؤشر  في للتالم�ذ   المعدل
)a( االبتدائ�ة المدرسة 
)b( المتوسطة المدرسة 
)c( االعداد�ة المدرسة 

87.1 
45.9 
22.5 

n/a 
n/a 
n/a 

n/a 
n/a 
n/a 

 ال��ف في للتالم�ذ   المعدل بالمدرسة االلتحاق معدل صافي
  المعدل بالمدرسة االلتحاق معدل صافي على مقسومة
  الحظر في للتالم�ذ 
)a( االبتدائ�ة المدرسة 
)b( المتوسطة المدرسة 
)c( االعداد�ة المدرسة 

 

95.3 
68.0 
66.3 

n/a 
n/a 
n/a 

n/a 
n/a 
n/a 

LN.12  األداء حول المعلومات توافر 
 لألطفال المدرسي

PR  سنة 14 - 7 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة 
 اآلباء الى مدرس�ة تقار�ر  توفر  بالمدارس الملتحقين

64.3 55.6 66.1 

LN.13 اإلدارة في المشاركة فرصة 
 المدرس�ة

PR  سنة 14 - 7 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة 
  ، اآلباء مشاركة  إدارتها هيئة تضم التي بالمدارس الملتحقين

 المستجيبون أفاد كما 
50.6 56.9 49.3 

LN.14 المدرس�ة اإلدارة في المشاركة PR  سنة 14 - 7 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة 
 ش�ةالمع� أسرهم أفراد  أحد  �شارك التي بالمدارس الملتحقين

 المدرس�ة اإلدار�ة الهيئة اجتماعات في
43.8 52.2 42.1 

LN.15 اإلدارة في الفعالة المشاركة 
 المدرس�ة

PR  سنة 14 - 7 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة 
 المع�ش�ة أسرهم أفراد  أحد  قام التي بالمدارس الملتحقين

 لهيئةا اجتماعات أثناء رئ�س�ة تعل�م�ة/مال�ة مسائل بمناقشة
 المدرس�ة اإلدار�ة

29.2 35.6 27.9 

LN.16 مدى في المعلمين مناقشة 
 األطفال تقدم

PR  سنة 14 - 7 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة 
 المع�ش�ة أسرهم أفراد  أحد  قام الذين بالمدارس الملتحقين

 الطفل تقدم مدى حول المعلم بمناقشة
57.7 73.5 54.5 

LN.17 شأن المدرسة مع التواصل� 
 المعلمين غ�اب/إضراب

PR  سنة 14 - 7 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة 
 اسرتهم أفراد  أحد  تواصل الذين بالمدرسة الملتحقين
 مل عندما  و/أو  إغالقها  تم عندما  المدرسة ممثلي مع المع�ش�ة

 بب�س أو  المعلمين غ�اب �سبب الدراس�ة الحصص تنتظم
 اإلضراب

34.6 44.9 16.9 

   محمي من العنف واالستغالل

PR1 الوالدات �سج�ل BR 
16.9.1 

 تبليغ تم ممن الخامسة سّن  دون لألطفال المئ��ة النسبة
 مدن�ة أحوال سلطة لدى والداتهم

98.8 99.8 98.6 
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PR.2 لألطفال العن�ف التأد�ب  UCD,
FCD 16.2.1 

 الذين سنة 14 – 1 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة
 يمانح قبل من نفسي اعتداء و/أو  نفسي عقاب ألي تعّرضوا 
 األخير الشهر  خالل الرعا�ة

80.9 71.1 82.7 

PR.3 األطفال عمالة CL 
8.7.1 

 سنة 17 - 5 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة
 28األطفال عمالة في المنخرطين

7.3 10.3 6.7 

PR.4a 
PR.4b 

 MA المبكر الزواج

5.3.1 

 الذين سنة 24 - 20 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة
  مرة ألول تزوجوا 

)a( سنة، 15 سّن  قبل 
)b( سنة، 18 سّن  قبل 

7.2 
27.9 

2.6 
18.1 

8.2 
30.1 

PR.5 الفئة في الشابات النساء 
 سنة 15 - 19 العم��ة

 المتزوجات

MA 
 

 سنة 19 - 15 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة
  المتزوجات

�
 19.9 11.8 18.4 حال�ا

PR.6  الزوجات تعدد MA 
 

 الذين سنة 49 - 15 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة
 5.6 6.8 5.8 الزوجات متعدد  شر�ك مع يتعا�شون

PR.7a 
PR.7b 

 MA األزواج بين السن فارق

 

 ر بعش �كبرهن زوج مع المتزوجات للنساء المئ��ة النسبة
 أ�ثر، أو  سنوات

)a( سنة، 19 - 15 العم��ة الفئة في النساء بين 
)b( سنة، 24 - 20 العم��ة الفئة في النساء بين 

19.0 
15.1 

10.3 
20.4 

20.2 
14.2 

PR.9  اإلناث ختان ممارسة انتشار 
 النساء بين

FG 
5.3.2 

 اللواتي سنة 49 - 15 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة
 اإلناث ختان أشكال من شكل ألي خضعن أنهن ذكرن

7.4 37.5 0.4 

PR.10 اإلناث ختان على الموافقة FG  اللواتي سنة 49 - 15 العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة 
 اإلناث ختان استمرار  ي��دن

2.6 5.8 0.9 

PR.11  اإلناث ختان ممارسة انتشار 
 الفت�ات بين

FG  اللواتي سنة 14 - 0  العم��ة الفئة في للبنات المئ��ة النسبة 
 ذكرت حسبما  اإلناث، ختان أشكال من شكل ألي خضعن
 سنة 15 - 49 العم��ة الفئة من أماتهّن 

0.5 3.2 0.0 

PR.12 اإل�ذاء و  للسرقة التعّرض VT  الذين سنة 49 - 15 العم��ة الفئة يف للنساء المئ��ة النسبة 
 خالل االعتداء أو  السرقة أجل من الجسدي للعنف او تعرض

 الماض�ة شهرا  12 ال
1.5 0.7 1.6 

PR.13 الجرائم عن التبليغ VT 

16.3.1 

 49 و 15 بين أعمارهن تتراوح اللواتي للنساء المئ��ة النسبة
 أو  /  و  السرقة  أجل من الجسدي للعنف تعرضوا  الذين سنة

 آخر  عن بلغوا  الذين و الماض�ة شهرا  12 الـ خالل االعتداء
 الشرطة رجال لدى االعتداء أو  /  و  السرقة حوادث

6.1 (9.5) 5.7 

PR.14 السالمة VT 
16.1.4 

 الذين سنة 49 - 15 العم��ة الفئة يف للنساء المئ��ة النسبة
 حلول بعد  الحي في وحدهم المشي أثناء باألمان �شعرون

 الظالم
48.9 

 
77.2 

 
42.3 

                                                                 

 

 االنخراط لسّن  األدنى الحد  من أعلى بأعمار  خاصة اقتصاد�ة �شاطات في �عملون الذين األطفال أولئك بأنهم األطفال عمالة في المنخرطون األطفال ُ�عّرف 28
 خططم أنظر  خطرة.  أعما�ً  يؤّدون الذين واألطفال فيها، انخراطهم لسن األدنى الحد  من أعلى بأعمال خاصة منزل�ة بأعمال مون�قو  الذين واألطفال العمل، في

 وتصن�فاتها األطفال عمالة في لالنخراط الدن�ا  الحدود  حول المعلومات من م��د  على للحصول المؤشرات متعدد  العنقودي المسح جدولة
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PR.15 األسري العنف تجاە المواقف DV  الذين سنة 49 - 15 العم��ة الفئة يف للنساء المئ��ة النسبة 
 التال�ة الحاالت  من واحدة في زوجته ضرب للزوج يبررون

 إذا  )2( تخبرە، أن دون المنزل من خرجت اذا  )1( األقل:  على
 رفضت إذا  )4( معه، تجادلت اذا  )3( األطفال، أهملت

، المعاشرة
ً
 الطعام أحرقت إذا )5( الزوج�ة

36.5 21.7 40.0 

   الع�ش في بيئة آمنة ونظ�فة

WS.1 الم�اە مصادر  استخدام 
 الُمحسّنة

WS  ن�ستخدمو  الذين المع�ش�ة األسرة ألفراد  المئ��ة النسبة 
 ُمحسّنة شرب م�اە مصادر 

99.2 99.6 99.1 

WS.2 الشرب م�اە خدمات استخدام 
 األساس�ة

WS 

1.4.1 

 ن�ستخدمو  الذين المع�ش�ة األسرة ألفراد  المئ��ة النسبة
 المسكن فناء أو  مسكنهم داخل إما  ُمحسّنة شرب م�اە مصادر 

 30 قطعها �ستغرق مسافة ضمن أو  به المح�طة األرض أو 
 الماء إلحضار  دق�قة

85.7 99.5 82.9 

WS.3  الشرب م�اە توافر WS  مصدر  همل يتوفر  التي المع�ش�ة األسرة ألفراد  المئ��ة النسبة 
 إل�ه الحاجة عند  م�اە

77.3 94.9 73.7 

WS.4 المجاري بم�اە الم�اە تلوث WQ  ن�ستخدمو  الذين المع�ش�ة األسرة ألفراد  المئ��ة النسبة 
 كوالي  إي ببكتير�ا  ملوث م�اە مصدر 

40.4 9.9 46.3 

WS.5 التي الشرب م�اە تلوث 
 المع�ش�ة األسرة �ستخدمها 

 المجاري بم�اە

WQ  م�اە ن�ستخدمو  الذين المع�ش�ة األسرة ألفراد  المئ��ة النسبة 
 58.1 12.8 50.7 كوالي  إي ببكتير�ا  ملوثة شرب

WS.6 الشرب م�اە خدمات استخدام 
 آمن �شكل المدارة

WQ-WS 6.1.1 صدر م لديهم الذين المع�ش�ة األسرة ألفراد  المئ��ة النسبة 
 يكوال  أي بكتير�ات من وخاٍل  المسكن في ُمحّسن شرب م�اە

 إل�ه الحاجة عند  ومتوفر 
39.2 84.5 30.3 

WS.7 بالماء ال�دين غسل مرافق 
 والصابون

HW 1.4.1 
 6.2.1  

 كانم لديهم الذين المع�ش�ة األسرة ألفراد  المئ��ة النسبة
 خرآ منظف أي أو  والصابون الماء ف�ه يتوفر  ال�دين لغسل

97.0 99.4 96.5 

WS.8 الصرف مرافق استخدام 
 الُمحسّنة الصحي

WS 3.8.1 ن�ستخدمو  الذين المع�ش�ة األسرة ألفراد  المئ��ة النسبة 
 ُمحسّنة صحي صرف مرافق

94.8 98.3 94.1 

WS.9 الصرف خدمات استخدام 
 األساس�ة الصحي

WS 1.4.1  6.2.1 ن�ستخدمو  الذين المع�ش�ة األسرة ألفراد  المئ��ة النسبة 
 مشتركة غير  ُمحسّنة صحي صرف مرافق

91.8 97.0 90.8 

WS.10 الصحي الصرف مرافق تف��ــــغ 
 الموقع في الموجودة

WS 6.2.1 رفقم لديهم الذين المع�ش�ة األسرة ألفراد  المئ��ة النسبة 
 خالل تف��غها  تم مجاري في �صب وال  ُمحّسن صحي

 األخيرة الخمس السنوات
63.5 80.3 59.9 

WS.11 نم النفا�ات من اآلمن التخلص 
 الصحي الصرف مرافق

 الموقع في الموجودة

WS 6.2.1 رفقم لديهم الذين المع�ش�ة األسرة ألفراد  المئ��ة النسبة 
 تم و أ الموقع في فيها  النفا�ات من التخلص تم ُمحّسن صحي
 األخيرة الخمس السنوات خالل خدمة مزود  قبل من إزالتها 

23.6 13.0 25.7 

WS.12 الح�ض�ة النظافة إدارة UN  سنة  49-15 من العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة 
 خاص مكان ضمن الح�ض�ة النظافة مواد  �ستخدمن اللواتي

 الماض�ة شهر  12 خالل المنزل في والتغيير  لالغتسال
86.2 71.4 86.5 

WS.13  أثناء النشاطات من االستبعاد 
 الح�ض فترة

UN  سنة  49-15 من العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة 
 إلى الذهاب أو  اجتماع�ة أ�شطة في �شاركن لم اللواتي

 خالل عاودتهن ح�ض فترة آخر  �سبب العمل أو  المدرسة
 األخيرة عشر  االثني األشهر 

10.6 12.6 10.2 

   فرص متساو�ة في الح�اة

EQ.1 وظ�ف�ة صع��ات مع اطفال  -UCF
FCF 

 سنة 17 - 2 من العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة 
�ر  الذين

ُ
 مجال في وظ�ف�ة صع��ات من �عانون أنهم ذ
 األقل على واحدة

18.5 11.6 19.7 
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 11النموذج المؤشرات عدد مت العنقودي المسح مؤشر 

اإلشارة إلى 
األهداف 
اإلنمائ�ة 

 13التع��ف 12 المستدامة

 الق�مة

 كردستان ال�لي

وسط 
وجنوب 

 العراق

EQ.2a 
EQ.2b 
EQ.2c 

 WB الصحي بالتأمين التغط�ة
CB 
UB 

 صحي بتأمين المشمولين  واألطفال للنساء، المئ��ة النسبة 
a( سنة 49 - 15 العم��ة الفئة في النساء 
b( سنة 17 - 5 العم��ة الفئة في األطفال 
c( الخامسة سّن  دون األطفال 

0.4 
0.5 
0.5 

0.1 
0.1 
0.0 

0.5 
0.6 
0.6 

EQ.3 تبالتح��ال  المشمولين السكان 
 االجتماع�ة

ED -ST 1.3.1 في �ع�شون الذين المع�ش�ة األسرة ألفراد  المئ��ة النسبة 
 والمستحقات التح��الت من ن�ع أي تلقوا  الذين األسر 

 األخيرة الثالثة األشهر خالل االجتماع�ة
34.9 24.1 37.1 

EQ.4  لتيا فقرا�  األشد  المع�ش�ة األسر 
 التح��الت من ن�ع أي تلقت

 االجتماع�ة

ED-ST  أدنى ضمن تندرج التي المع�ش�ة لألسر  المئ��ة النسبة 
 أي على حصلوا  ممن للثروة الخماسي المق�اس في ُخمسين

 رةاألخي الثالثة األشهر خالل االجتماع�ة التح��الت من ن�ع
33.0 18.1 33.7 

EQ.5 المع�ش�ة األسر  في األطفال 
 من ن�ع أي تلقت التي

 االجتماع�ة التح��الت

ED -ST  في �ع�شون الذين سنة 18 سّن  دون لألطفال المئ��ة النسبة 
 التح��الت من ن�ع أي على حصلوا  ممن المع�ش�ة األسرة

 األخيرة الثالثة األشهر  خالل االجتماع�ة
30.3 17.5 32.7 

EQ.6 المدرسي الدعم ED  سنة 24 - 5 العم��ة الفئة في لألطفال المئ��ة النسبة 
  بالمدرسة الملتحقين

�
 الدعم من ن�ع أي على وحصلوا  حال�ا

 دراس�ة سنة أحدث أو  الحال�ة الدراس�ة السنة في المدرسي
 بها التحقوا 

1.8 0.8 2.1 

EQ.7 التمييز VT 10.3.1 
16.b.1 

 سنة  49-15 من العم��ة الفئة في للنساء المئ��ة النسبة
 خالل االضطهاد  أو  بالتمييز  شخصي �شكل شعروا  الذين

 التمييز  ممارسة أساس على السابقة عشر  االثني األشهر 
 الدولي اإل�سان حقوق قانون �حظرە والذي ضدهم

11.8 9.1 12.4 

EQ.9a 
EQ.9b 

 للنساء بالنسبة الح�اة عن الرضا  درجة متوسط  LS الح�اة في العام الرضا  مؤشر 
)a( سنة 24 - 15 العم��ة الفئة في 
)b( سنة 49 - 15 العم��ة الفئة في 

6.4 
6.1 

7.6 
7.2 

6.1 
5.8 

EQ.10a 
EQ.10b 

 أو  جدا�  سعداء أنهم �شعرون الذين للنساء المئ��ة النسبة  LS السعادة
  سعداء

�
 ما نوعا

)a( سنة 24 - 15 العم��ة الفئة في 
)b( سنة 49 - 15 العم��ة الفئة في 

75.2 
68.5 

83.4 
77.1 

73.4 
66.5 

EQ.11a 
EQ.11b 

 تحسّنت ح�اتهم أن صرحوا  الذين للنساء المئ��ة النسبة  LS األفضل الح�اة مفهوم
 فضلأ ح�اتهن تكون أن يتوقعون الذين و  األخيرة السنة خالل
 سنة بعد  حا�ً 

)a( سنة 24 - 15 العم��ة الفئة في 
)b( سنة 49 - 15 العم��ة الفئة في 

51.0 
44.9 

46.4 
41.8 

52.0 
45.6 
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 تغط�ة العينة وخصائص المستجيبين 4

 

 نتائج المقابالت 

بنجاح ، مما �مثل معدل  20,214أسرة. ومن بين هؤالء ، تمت مقابلة  20,318أسرة تم اخت�ارها للعينة ، تم العثور على  20,521من بين 
 .في المائة 99.5استجابة لألسرة بنسبة 

بنجاح لفحص  6,724أسرة مختارة عشوائ�ا ضمن العناق�د المختارة. ومن بين هؤالء ، تم اختبار  6,838تم ادراج استب�ان اختبار جودة الم�اە إلى 
عينة ماء بنجاح لفحص جودة م�اە   6,687 . كذلك ، تم اختبار٪98.3جودة م�اە الشرب المنزل�ة ، و�شكل هذا العدد معدل استجابة يبلغ 

 .بالمائة 97.8الشرب للمصدر ، و�عني هذا معدل استجابة يبلغ 

امراة بنجاح  30,660سنة). ومن بين هؤالء ، تمت مقابلة  49و  15امرأة (تتراوح أعمارهن بين  31,060في األسر التي تمت مقابلتها ، تم تحد�د 
 .بالمائة داخل األسر التي تمت مقابلتها 98.7ة ، مما أدى إلى معدل استجابة بنسب

من هؤالء األطفال ،  16,623طفل دون سن الخامسة مدرجين في استب�انات األسر المع�ش�ة. وقد ا�تملت االستب�انات لـ  16,689كان هناك 
 .في المائة داخل األسر التي تمت مقابلتها 99.6وهو �مثل معدل استجابة يبلغ 

 15,613سنة الستب�ان األطفال لهذە الفئة العم��ة ح�ث تم اخت�ار ما مجموعه  17-5فرع�ة من األطفال تتراوح أعمارهم بين تم ادراج عينة 
 .ضمن األسر التي تمت مقابلتها ٪99.9والتي تقابل معدل استجابة  15,595سنة) ، وتم انجاز االستب�انات لـ ـ 17-5طفل (

في المئة للمقابالت الفرد�ة للنساء ، واألطفال دون  99.4في المئة و  99.1في المئة ،  98.2االستجابة ال�ل�ة ح�ث بلغ  تم احتساب معدالت 
تفاص�ل معدل االستجابة حسب المجم�ع ، في  SR.1.1. الجدول سنة ، على التوالي 17-5سنوات ، واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5سن 

.والمحافظات ف�ةالمناطق الحضر�ة/ال��
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 )1/2سنة (جزء  17-5ة واألطفال في الفئة العم��ة س: نتائج المقابالت التي أج��ت مع األسرة والمع�ش�ة والنساء واألطفال دون سّن الخامSR.1.1الجدول 

 2018،  ج المقابلة، العراقسنة حسب نتائ 17-5عدد األسر المعیشیة والنساء واألطفال دون سّن الخامسة واألطفال في الفئة العمریة 

  

المجموع 
 اإلجمالي

 المحافظات المنطقة

 اطراف وسط بغداد انبار دیالى اربیل كركوك سلیمانیة نینوى دھوك منطقة ریفیة منطقة حضریة

                         
               األسر المعیشیة

 1,080 1,080 2,160 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 6,372 14,149 20,521 التي أخذت عینات منھا
 1,080 1,078 2,158 1,079 1,080 986 1,080 1,051 1,078 1,054 6,350 13,968 20,318 المأھولة

 1,080 1,073 2,153 1,078 1,080 947 1,080 1,036 1,077 1,031 6,338 13,876 20,214 التي تم مقابلتھا
 100.0 99.4 99.7 99.8 100.0 87.7 100.0 95.9 99.7 95.5 99.5 98.1 98.5 المعیشیة معدل اكتمال األسر

 100.0 99.5 99.8 99.9 100.0 96.0 100.0 98.6 99.9 97.8 99.8 99.3 99.5 معدل اإلجابة في األسرة المعیشیة
              فحص جودة المیاه

 356 360 716 360 360 360 360 361 360 360 2,124 4,714 6,838 مؤھلة
              فحص جودة المیاه لألسرة المعیشیة

 356 359 715 360 360 306 360 346 359 343 2,112 4,612 6,724 استكملت
 100.0 99.7 99.9 100.0 100.0 85.0 100.0 95.8 99.7 95.3 99.4 97.8 98.3 معدل اإلجابة

              فحص جودة المیاه من المصدر
 337 347 684 359 360 303 360 346 359 343 2,101 4,586 6,687 استكملت

 94.7 96.4 95.5 99.7 100.0 84.2 100.0 95.8 99.7 95.3 98.9 97.3 97.8 معدل اإلجابة
              سنة 49-15النساء في الفئة العمریة 

 1,685 1,596 3,281 1,829 1,641 1,317 1,368 1,272 1,688 1,768 10,343 20,717 31,060 مؤھلة
 1,672 1,589 3,261 1,817 1,637 1,235 1,359 1,216 1,684 1,689 10,211 20,449 30,660 التي تم مقابلتھا

 99.2 99.6 99.4 99.3 99.8 93.8 99.3 95.6 99.8 95.5 98.7 98.7 98.7 معدل إجابة النساء
 99.2 99.1 99.2 99.3 99.8 90.1 99.3 94.2 99.7 93.4 98.5 98.1 98.2 المعدل الكلي إلجابات النساء

              األطفال دون سّن الخامسة
 984 821 1,805 804 911 618 517 504 967 853 6,249 10,440 16,689 مؤھل/ة

 983 821 1,804 804 911 591 517 496 967 841 6,230 10,393 16,623 األمھات/مانحات الرعایة اللواتي تم مقابلتھن
 99.9 100.0 99.9 100.0 100.0 95.6 100.0 98.4 100.0 98.6 99.7 99.5 99.6 معدل إجابات األطفال دون سّن الخامسة

 99.9 99.5 99.7 99.9 100.0 91.8 100.0 97.0 99.9 96.4 99.5 98.9 99.1 المعدل الكلي إلجابات األطفال دون سّن الخامسة
              سنة 17-5األطفال في الفئة العمریة 

 2,699 2,107 4,806 2,700 2,202 1,505 1,911 1,434 2,413 2,188 16,500 28,132 44,632 عدد األطفال في األسر المعیشیة التي تم مقابلتھا
 876 793 1,669 897 825 616 740 660 851 749 5,167 10,446 15,613 مؤھل/ة

 874 792 1,666 897 825 613 740 660 851 747 5,162 10,433 15,595 تم مقابلتھناألمھات/مانحات الرعایة اللواتي 
 99.8 99.9 99.8 100.0 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 99.7 99.9 99.9 99.9 سنة 17-5معدل إجابة األطفال في الفئة العمریة 

 99.8 99.4 99.6 99.9 100.0 95.6 100.0 98.6 99.9 97.6 99.7 99.2 99.4 سنة 17-5المعدل الكلي إلجابات األطفال في الفئة العمریة 
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 )2/2سنة (جزء  17-5ة واألطفال في الفئة العم��ة س: نتائج المقابالت التي أج��ت مع األسرة والمع�ش�ة والنساء واألطفال دون سّن الخامSR.1.1الجدول 

 2018حسب نتائج المقابلة، العراق ، سنة  17-5عدد األسر المعیشیة والنساء واألطفال دون سّن الخامسة واألطفال في الفئة العمریة 

 المحافظات   

 البصرة میسان ذي قار المثنى القادسیة النجف صالح الدین واسط كربالء بابل 

                      
            األسر المعیشیة

 1,082 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,079 1,080 1,080 التي أخذت عینات منھا
 1,082 1,069 1,074 1,074 1,076 1,077 1,080 1,060 1,080 1,080 المأھولة

 1,082 1,062 1,074 1,071 1,074 1,077 1,073 1,059 1,080 1,080 التي تم مقابلتھا
 100.0 98.3 99.4 99.2 99.4 99.7 99.4 98.1 100.0 100.0 المعیشیةمعدل اكتمال األسر 

 100.0 99.3 100.0 99.7 99.8 100.0 99.4 99.9 100.0 100.0 معدل اإلجابة في األسرة المعیشیة
           فحص جودة المیاه

 361 360 360 360 360 360 360 360 360 360 مؤھلة
           فحص جودة المیاه لألسرة المعیشیة

 361 350 359 359 355 359 358 354 360 360 استكملت
 100.0 97.2 99.7 99.7 98.6 99.7 99.4 98.3 100.0 100.0 معدل اإلجابة

           فحص جودة المیاه من المصدر
 361 350 359 359 355 359 358 353 359 360 استكملت

 100.0 97.2 99.7 99.7 98.6 99.7 99.4 98.1 99.7 100.0 معدل اإلجابة
           سنة 49-15النساء في الفئة العمریة 

 1,735 1,644 1,812 1,847 1,769 1,665 1,728 1,589 1,548 1,559 مؤھلة
 1,727 1,618 1,802 1,800 1,754 1,663 1,720 1,581 1,543 1,554 التي تم مقابلتھا

 99.5 98.4 99.4 97.5 99.2 99.9 99.5 99.5 99.7 99.7 معدل إجابة النساء
 99.5 97.8 99.4 97.2 99.0 99.9 98.9 99.4 99.7 99.7 المعدل الكلي إلجابات النساء

           األطفال دون سّن الخامسة
 1,066 1,085 1,054 1,201 963 942 722 919 899 859 مؤھل/ة

 1,066 1,084 1,052 1,190 960 942 721 919 899 859 األمھات/مانحات الرعایة اللواتي تم مقابلتھن
 100.0 99.9 99.8 99.1 99.7 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 معدل إجابات األطفال دون سّن الخامسة

 100.0 99.3 99.8 98.8 99.5 100.0 99.2 99.9 100.0 100.0 المعدل الكلي إلجابات األطفال دون سّن الخامسة
           سنة 17-5األطفال في الفئة العمریة 

 2,660 2,723 2,695 2,936 2,534 2,374 2,445 2,455 2,274 2,377 عدد األطفال في األسر المعیشیة التي تم مقابلتھا
 894 870 885 912 859 873 843 831 822 817 مؤھل/ة

 893 869 885 908 859 873 842 829 822 816 األمھات/مانحات الرعایة اللواتي تم مقابلتھن
 99.9 99.9 100.0 99.6 100.0 100.0 99.9 99.8 100.0 99.9 سنة 17-5معدل إجابة األطفال في الفئة العمریة 

 99.9 99.2 100.0 99.3 99.8 100.0 99.2 99.7 100.0 99.9 سنة 17-5المعدل الكلي إلجابات األطفال في الفئة العمریة 
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 والمسا�نخصائص االسر  

ا من التفاص�ل حول خصائص مستوى األسرة التي تم الحصول عليها في استب�ان األسرة  SR.2.3 و SR.2.2 و SR.2.1 تقدم الجداول م��د�
 .المع�ش�ة. وقد تم استخدام معظم المعلومات التي تم جمعها على هذە الخصائص السكن�ة في بناء مؤشر الثروة

اإلسكان ، موزعة حسب المنطقة ، موزعة حسب ما إذا كان المسكن �حتوي على كه��اء ، والطاقة المستخدمة خصائص  SR.2.1 �عرض الجدول
 .للطهي ، والوصول إلى اإلنترنت ، والمواد الرئ�س�ة لألرض�ات ، والسقف ، والجدران الخارج�ة ، باإلضافة إلى عدد غرف �ستخدم للنوم

 .لمل��ة األصول من قبل أفراد األسرة. وهذا �شمل أ�ضا مل��ة المسكنيتم توز�ــــع األسر وفقا  SR.2.2في الجدول 

.الثروة للعائلةمؤشر ك�ف�ة توز�ــــع مجموعات األسر في المناطق واألقال�م حسب   SR.2.3يوضح الجدول 
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 )1/2(جزء  : مزا�ا المسكنSR.2.1الجدول 

 2018 ،المختارة، وفقاً لمنطقة السكن واألقالیم، العراقتوزیع نسبة األسر المعیشیة حسب مزایا السكن 

 المجموع اإلجمالي  

 المحافظات  اإلقلیم المنطقة

 كردستان منطقة ریفیة منطقة حضریة
وسط وجنوب 

 انبار دیالى اربیل كركوك سلیمانیة نینوى دھوك  العراق
                

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع اإلجمالي (العراق)
               

              ھل لدى االسرة كھرباء
 99.0 100.0 100.0 99.9 99.9 99.8 100.0  99.9 100.0 99.8 99.9 99.9 نعم
 1.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0  0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 ال

              نوع مصادر الكھرباء
 92.4 100.0 100.0 100.0 98.9 97.9 99.9  99.1 99.6 98.9 99.3 99.2 شبكة عامة

 73.6 70.8 89.4 77.0 88.4 95.7 97.2  75.4 90.4 56.3 87.1 78.4 مولدة خارجیة
 10.8 39.9 29.8 15.4 9.2 18.7 6.5  20.1 18.4 31.8 14.9 19.7 مولدة خاصة

 0.0 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2  0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 اخرى
              أاستخدام الطاقة للطھي

 97.9 99.3 99.7 99.7 99.5 96.4 99.7  98.9 99.6 98.4 99.3 99.0 وقود وتكنولوجیات نظیفة
 2.1 0.6 0.3 0.3 0.4 3.6 0.3  1.1 0.3 1.6 0.7 0.9 وقود آخر

 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0  0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 ال یتم أي طھي في األسرة المعیشیة
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 غیر مبین/الاعرف

              االتصال باإلنترنت في المنزل
 33.0 42.2 74.3 52.1 64.9 47.1 75.9  50.1 71.2 39.5 60.1 54.3 نعم
 67.0 57.8 25.7 47.9 34.9 52.9 24.1  49.9 28.8 60.5 39.9 45.7 ال

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 غیر مبین/الاعرف
              بالمادة الرئیسیة لألرضیة

 5.9 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0  2.0 0.0 4.2 0.6 1.6 أرضیة طبیعیة
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 بدائیةأرضیة 

 94.1 100.0 95.6 99.7 99.7 100.0 100.0  97.9 97.8 95.0 99.1 97.9 أرضیة جاھزة
 0.0 0.0 4.2 0.0 0.1 0.0 0.0  0.1 2.0 0.7 0.3 0.5 غیر ذلك

              بالمادة الرئیسیة للسقف
 0.1 0.3 0.2 0.4 0.4 0.7 4.4  0.5 1.0 1.5 0.2 0.6 سقف طبیعي
 0.3 3.7 2.2 1.6 4.4 1.0 1.1  2.7 2.8 5.6 1.6 2.7 سقف بدائي
 99.3 95.7 97.5 98.0 95.1 98.3 94.2  96.7 96.1 92.7 98.1 96.6 سقف جاھز

 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3  0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 غیر ذلك



 26 صفحة | العینة وخصائص المستجیبین تغط�ة

 )1/2(جزء  : مزا�ا المسكنSR.2.1الجدول 

 2018 ،المختارة، وفقاً لمنطقة السكن واألقالیم، العراقتوزیع نسبة األسر المعیشیة حسب مزایا السكن 

 المجموع اإلجمالي  

 المحافظات  اإلقلیم المنطقة

 كردستان منطقة ریفیة منطقة حضریة
وسط وجنوب 

 انبار دیالى اربیل كركوك سلیمانیة نینوى دھوك  العراق
                

              بللمسكنالمادة الرئیسیة للجدران الخارجیة 
 4.8 3.1 0.6 0.3 0.3 0.3 0.6  2.1 0.5 5.1 0.5 1.8 جدران طبیعیة
 0.4 0.2 0.8 2.5 0.4 1.5 0.7  0.6 0.6 1.2 0.3 0.6 جدران بدائیة

 94.0 96.6 80.9 97.0 97.7 97.3 95.1  96.8 89.4 91.6 96.8 95.3 جدران جاھزة
 0.8 0.1 17.6 0.2 1.5 1.0 3.5  0.5 9.4 2.2 2.4 2.3 غیر ذلك

 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 غیر مبین/الاعرف
              الغرف المستخدمة للنوم

1 20.2 20.3 20.0 33.7 16.8  22.2 17.2 35.8 13.1 36.4 23.6 16.6 
2 42.7 43.1 41.6 38.1 43.8  45.4 48.2 41.2 53.2 33.0 44.5 50.4 
 33.0 31.9 30.6 33.6 23.0 34.6 32.4  39.4 28.2 38.4 36.6 37.1 أو أكثر 3

               
 746 1,116 1,889 1,027 1,454 1,825 693  16,179 4,035 5,730 14,484 20,214 عدد األسر المعیشیة

               
 3.3 3.2 3.0 2.4 2.7 3.1 3.1  2.97 2.91 3.2 2.9 3.0 متوسط عدد األشخاص لكل غرفة مستخدمة للنوم

               
 نسبة أفراد األسرة المعیشیة

 99.9 100.0 99.8 99.9 99.9 1الذین یحصلون على الكھرباء في األسرة المعیشیة
 

100.0 99.8 99.9 99.9 100.0 100.0 99.0 

               
 5,155 7,227 10,355 5,266 6,915 12,092 4,513  106,500 21,783 39,293 88,990 128,284 عدد أفراد األسرة المعیشیة

 7.1.1الحصول على الكھرباء؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - SR.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
  TC.4.1جدول لالی وع إجرلاجی ری، ھي طللود النظیف والتكنولوجیات قولدم التي تستخاألسر المعیشیة افي ن یعیشون یذلراد األسرة افن أمالمئویة بالنسبة للنسبة محسوبة لألسر المعیشیة.  أ

 ”.طبیعي، بدائي، جاھز، غیر ذلك“لالطالع على تعریفات مصطلحات  HC6و  HC5و  HC4، األسئلة ”E“یرجى الرجووع إلى استبیان األسرة المعیشیة في الملحق  ب



 27 صفحة | العینة وخصائص المستجیبین تغط�ة

 )2/2: مزا�ا المسكن (جزء SR.2.1الجدول 

 2018 ،توزیع نسبة األسر المعیشیة حسب مزایا السكن المختارة، وفقاً لمنطقة السكن واألقالیم، العراق

  

 المحافظات 

 واسط كربالء بابل اطراف وسط بغداد
صالح 
 البصرة میسان ذي قار المثنى القادسیة النجف الدین

                
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع اإلجمالي (العراق)

               
              ھل لدى االسرة كھرباء

 100.0 100.0 99.9 99.8 100.0 99.6 99.9 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 نعم
 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 ال

              نوع مصادر الكھرباء
 99.9 100.0 100.0 99.6 100.0 97.1 100.0 99.9 100.0 99.7 98.0 100.0 99.5 شبكة عامة

 73.8 43.5 79.4 65.9 74.8 74.9 82.5 32.4 74.1 78.8 78.9 81.3 80.6 مولدة خارجیة
 6.6 29.8 19.1 9.3 43.7 17.1 33.0 20.5 32.7 47.3 16.8 5.0 8.1 مولدة خاصة

 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.8 0.6 0.1 0.0 0.0 اخرى
              أاستخدام الطاقة للطھي

 99.8 99.5 99.3 99.4 98.2 96.0 99.2 99.6 99.4 99.1 98.9 99.9 99.7 وقود وتكنولوجیات نظیفة
 0.2 0.5 0.7 0.4 1.7 4.0 0.6 0.4 0.3 0.7 1.1 0.1 0.3 وقود آخر

 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 ال یتم أي طھي في األسرة المعیشیة
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 غیر مبین/الاعرف

              االتصال باإلنترنت في المنزل
 67.0 42.0 36.1 39.0 46.6 48.3 37.5 41.3 51.5 39.3 50.4 72.0 66.3 نعم
 33.0 58.0 63.9 61.0 53.4 51.7 62.5 58.7 48.4 60.7 49.5 28.0 33.6 ال

 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 غیر مبین/الاعرف
              بالمادة الرئیسیة لألرضیة

 1.4 3.8 4.5 7.0 6.1 6.3 0.3 2.1 2.5 1.3 0.2 0.0 0.1 أرضیة طبیعیة
 0.3 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 أرضیة بدائیة

 98.3 96.1 95.5 92.9 93.4 93.6 99.7 97.7 97.5 98.7 99.5 99.6 99.6 أرضیة جاھزة
 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 غیر ذلك

              بالمادة الرئیسیة للسقف
 0.8 0.4 0.2 0.5 0.9 1.1 0.2 1.5 0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 سقف طبیعي
 2.2 7.4 5.2 1.3 5.3 8.6 2.2 10.9 1.1 0.2 0.8 0.1 0.3 سقف بدائي
 96.8 92.3 94.7 98.1 93.8 89.9 97.5 87.5 97.4 99.6 98.6 99.7 99.4 سقف جاھز

 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.1 1.3 0.0 0.0 0.1 0.1 غیر ذلك



 28 صفحة | العینة وخصائص المستجیبین تغط�ة

 )2/2: مزا�ا المسكن (جزء SR.2.1الجدول 

 2018 ،توزیع نسبة األسر المعیشیة حسب مزایا السكن المختارة، وفقاً لمنطقة السكن واألقالیم، العراق

  

 المحافظات 

 واسط كربالء بابل اطراف وسط بغداد
صالح 
 البصرة میسان ذي قار المثنى القادسیة النجف الدین

                
              بالمادة الرئیسیة للجدران الخارجیة للمسكن

 1.9 3.7 2.6 1.3 2.8 1.0 1.4 4.2 0.8 4.6 4.3 0.9 1.8 جدران طبیعیة
 0.3 0.1 0.0 0.9 0.9 0.1 1.1 0.6 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 جدران بدائیة

 97.7 96.3 97.4 97.8 96.3 94.0 96.9 95.1 98.3 94.0 95.3 99.1 98.1 جدران جاھزة
 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 4.9 0.6 0.1 0.7 1.2 0.0 0.0 0.0 غیر ذلك

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 غیر مبین/الاعرف
              المستخدمة للنومالغرف 

1 14.6 16.0 10.5 19.3 22.5 21.8 14.2 23.8 10.2 16.4 13.0 19.5 14.6 
2 36.4 38.2 31.3 50.5 46.8 47.0 38.5 35.9 35.5 54.1 43.5 42.7 43.8 
 41.6 37.8 43.5 29.5 54.3 40.3 47.2 31.2 30.7 30.2 58.1 45.8 49.1 أو أكثر 3

               
 1,482 760 1,175 581 536 770 586 672 601 951 882 2,470 3,352 عدد األسر المعیشیة

               
 3.0 3.3 3.1 3.3 2.7 3.1 2.8 3.3 3.0 3.0 2.7 2.7 2.7 متوسط عدد األشخاص لكل غرفة مستخدمة للنوم

               
 نسبة أفراد األسرة المعیشیة

 100.0 100.0 99.9 99.8 100.0 99.4 99.9 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 99.9 1الكھرباء في األسرة المعیشیةالذین یحصلون على 

               
 10,304 5,374 8,516 4,216 3,803 4,961 3,861 4,411 3,734 6,011 6,010 15,559 21,569 عدد أفراد األسرة المعیشیة

 7.1.1الحصول على الكھرباء؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - SR.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
  TC.4.1جدول لالی وع إجرلاجی ری، ھي طللود النظیف والتكنولوجیات قولدم التي تستخاألسر المعیشیة افي ن یعیشون یذلراد األسرة افن أمالمئویة بالنسبة للنسبة محسوبة لألسر المعیشیة.  أ

 ”.طبیعي، بدائي، جاھز، غیر ذلك“لالطالع على تعریفات مصطلحات  HC6و  HC5و  HC4، األسئلة ”E“یرجى الرجووع إلى استبیان األسرة المعیشیة في الملحق  ب

 

 

 

 



 29 صفحة | جیبینالعینة وخصائص المست تغط�ة

 )1/2: األصول الخاصة باألسرة المع�ش�ة واألصول الشخص�ة (جزء SR.2.2الجدول 

 2018 ،لمنطقة السكن واألقالیم، العراقنسبة األسر المعیشیة حسب ملكیتھا ألصول األسرة المعیشیة واألصول الشخصیة المحددة، وتوزیع النسبة حسب ملكیة المسكن، وفقاً 

  
المجموع 
 اإلجمالي

 المحافظات اإلقلیم المنطقة
منطقة 
 كردستان منطقة ریفیة حضریة

وسط وجنوب 
 انبار دیالى اربیل كركوك سلیمانیة نینوى دھوك العراق

               
              نسبة األسر المعیشیة التي تمتلك

 96.1 99.5 99.3 97.3 99.2 96.0 98.6 98.4 99.1 97.7 98.8 98.5 تلفاز
 90.5 95.8 99.6 99.5 98.6 92.2 98.8 96.8 99.1 95.9 97.8 97.3 ثالجة
 33.8 76.5 72.1 87.3 68.4 56.1 82.2 63.9 72.5 59.3 68.1 65.6 مجمدة

 24.1 43.6 58.6 78.3 57.7 32.1 59.7 59.3 58.5 45.5 64.5 59.1 مكیف ھواء او سبلت
 84.4 91.3 93.6 96.3 93.7 90.8 93.0 78.8 93.5 82.7 81.4 81.8 مبردة ھواء

 16.7 24.0 23.4 67.4 24.2 35.3 45.4 30.3 27.5 16.9 34.8 29.7 براد ماء
 95.2 99.5 61.0 97.8 98.4 95.2 98.8 97.6 80.9 91.9 95.2 94.3 ستالیت

             نسبة األسر المعیشیة التي تمتلك
 26.6 13.4 12.8 9.7 21.2 4.8 28.4 12.8 18.5 34.6 5.7 13.9 أرض زراعیة

 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.6 0.0 0.2 حوض تربیة اسماك
 17.4 16.6 17.9 10.9 15.1 8.3 13.0 11.2 16.0 31.9 4.3 12.2 حیوانات مزرعة/ماشیة

             فیھا فرد واحد على األقل أو لدیھنسبة األسر المعیشیة التي یمتلك 
 38.5 60.8 81.3 70.7 64.4 54.3 68.6 56.7 73.0 50.4 63.8 60.0 ساعة ید

 30.4 47.3 7.1 28.0 9.3 20.1 5.4 24.0 7.6 21.6 20.4 20.7 دراجة ھوائیة
 6.9 12.5 3.8 7.7 4.8 7.8 0.3 13.9 3.5 14.2 10.9 11.9 دراجة ناریة أو سكوتر

 0.4 0.2 0.1 0.7 0.2 0.6 0.3 0.7 0.2 1.1 0.4 0.6 عربة یجّرھا حیوان
 31.7 46.1 71.4 74.2 63.0 51.4 63.3 44.4 67.0 52.2 47.6 48.9 سیارة / شاحنة / شاحنة صغیرة

 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.7 0.2 0.3 قارب بمحرك
 8.6 17.7 46.3 16.5 45.2 21.9 38.8 19.8 44.6 14.5 28.8 24.8 جھاز حاسوب أو جھاز لوحي

 99.2 99.2 99.4 97.6 98.5 98.9 99.0 98.3 99.0 97.9 98.7 98.5 ھاتف نقّال
 0.2 4.3 7.8 0.4 4.0 1.7 25.8 2.2 9.5 2.3 4.2 3.6 حساب بنكي
             ملكیة المسكن

 83.4 74.0 71.9 77.9 83.9 70.6 73.9 77.0 76.5 85.8 73.4 76.9 یملكھ/تملكھ أحد أفراد األسرة المعیشیة
 16.6 26.0 28.1 22.0 16.1 29.4 25.9 22.9 23.4 14.2 26.5 23.0 غیر مملوك

 12.0 17.7 19.4 16.7 13.3 23.2 19.9 13.9 17.3 5.7 18.1 14.6 مستأجر
 4.6 8.2 8.7 5.3 2.8 6.2 6.0 9.0 6.1 8.5 8.4 8.4 غیر ذلك

 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 ناقصة/ال أعرفإجابة 
              

 746 1,116 1,889 1,027 1,454 1,825 693 16,179 4,035 5,730 14,484 20,214 عدد األسر المعیشیة



 30 صفحة | العینة وخصائص المستجیبین تغط�ة

 )2/2: األصول الخاصة باألسرة المع�ش�ة واألصول الشخص�ة (جزء SR.2.2الجدول 

 2018 العراق،لسكن واألقالیم، نسبة األسر المعیشیة حسب ملكیتھا ألصول األسرة المعیشیة واألصول الشخصیة المحددة، وتوزیع النسبة حسب ملكیة المسكن، وفقاً لمنطقة ا

  

  

 واسط كربالء بابل اطراف وسط بغداد
صالح 
 البصرة میسان ذي قار المثنى القادسیة النجف الدین

                
               نسبة األسر المعیشیة التي تمتلك

 98.5 99.5 99.3 98.8 98.8 98.2 98.5 99.2 98.8 99.0 97.1 99.5 98.9 تلفاز
 98.3 93.8 99.0 98.1 98.8 98.2 95.2 97.4 96.8 97.9 98.0 98.7 98.5 ثالجة
 74.7 47.5 56.8 57.2 60.4 49.7 74.5 71.1 65.5 66.4 67.8 64.6 65.4 مجمدة

 97.4 76.5 65.2 69.6 60.1 58.8 43.7 58.7 68.0 48.4 47.4 66.2 61.2 مكیف ھواء او سبلت
 5.7 62.4 78.7 73.8 90.4 89.9 94.8 83.6 73.5 81.8 93.3 89.6 90.6 مبردة ھواء

 28.9 13.3 10.9 10.5 32.5 20.1 28.0 34.5 28.3 22.6 35.0 41.8 40.1 براد ماء
 97.7 99.5 96.9 98.3 98.5 97.0 97.4 98.8 98.6 98.3 96.5 98.4 97.9 ستالیت

              نسبة األسر المعیشیة التي تمتلك
 4.3 20.3 16.9 14.2 19.6 14.1 26.8 11.5 12.4 32.1 19.8 1.1 6.0 أرض زراعیة

 0.0 2.9 0.2 0.0 0.4 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 حوض تربیة اسماك
 6.5 17.0 21.2 9.9 16.8 13.2 16.2 7.6 6.8 23.2 9.0 0.8 3.0 حیوانات مزرعة/ماشیة

              نسبة األسر المعیشیة التي یمتلك فیھا فرد واحد على األقل أو لدیھ
 71.6 51.1 63.2 43.2 46.4 46.3 56.3 57.7 60.4 47.5 47.7 60.5 57.1 ساعة ید

 27.9 30.2 16.8 23.1 31.5 10.4 35.8 13.6 23.2 24.0 23.1 15.5 17.5 دراجة ھوائیة
 20.0 33.9 9.5 17.0 13.7 16.3 11.7 16.7 31.7 15.0 6.0 12.6 10.8 دراجة ناریة أو سكوتر

 0.2 1.2 0.1 0.0 1.8 1.1 0.5 1.3 1.2 1.7 0.7 0.5 0.5 عربة یجّرھا حیوان
 41.3 37.8 30.3 25.7 38.2 45.1 54.4 34.0 36.7 44.4 50.0 46.4 47.4 سیارة / شاحنة / شاحنة صغیرة

 1.2 3.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.7 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 قارب بمحرك
 26.2 11.8 15.9 16.9 19.4 25.7 20.9 16.6 21.8 16.8 13.0 27.0 23.3 جھاز حاسوب أو جھاز لوحي

 98.8 98.7 98.7 97.0 95.4 98.1 98.2 96.5 97.9 97.6 99.3 98.7 98.8 ھاتف نقّال
 3.0 1.2 0.5 0.9 2.1 2.7 2.2 1.3 1.9 2.0 3.8 3.4 3.5 حساب بنكي
              ملكیة المسكن

 75.3 78.0 92.5 88.6 79.8 70.4 81.1 70.2 72.2 87.2 81.3 69.4 72.5 یملكھ/تملكھ أحد أفراد األسرة المعیشیة
 24.7 22.0 7.5 11.4 20.1 29.6 18.9 29.8 27.4 12.8 18.6 30.4 27.3 غیر مملوك

 8.7 8.9 4.0 9.3 4.7 12.2 14.4 13.8 13.8 8.8 9.1 21.4 18.2 مستأجر
 15.9 13.1 3.5 2.0 15.3 17.4 4.5 16.0 13.6 4.0 9.5 9.0 9.1 غیر ذلك

 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.2 0.2 إجابة ناقصة/ال أعرف
               

 1,482 760 1,175 581 536 770 586 672 601 951 882 2,470 3,352 عدد األسر المعیشیة
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 : أخماس الثروةSR.2.3الجدول 

 2018 ،توزیع نسبة األسر المعیشیة حسب ُخمس مؤشر الثروة، وفقاً لمنطقة السكن واألقالیم، العراق

  
 مؤشر الثروة

 األكثر ثراءً  ثري متوسط فقیر األشد فقراً  عدد أفراد األسرة المعیشیة المجموع اإلجمالي
          

 128,284 100.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 المجموع اإلجمالي (العراق)
         

        المنطقة
 88,990 100.0 25.4 23.5 21.7 19.5 9.9 منطقة حضریة

 39,293 100.0 7.9 11.9 16.1 21.3 42.8 منطقة ریفیة
        االقلیم

 21,783 100.0 66.6 18.7 7.8 4.2 2.7 كردستان العراق
 106,500 100.0 10.5 20.2 22.5 23.2 23.5 وسط وجنوب العراق

        المحافظة
 4,513 100.0 67.8 18.1 7.8 3.4 2.8 دھوك
 12,092 100.0 24.4 30.0 22.0 14.9 8.7 نینوى

 6,915 100.0 68.4 21.0 5.1 2.7 2.9 سلیمانیة
 5,266 100.0 36.6 32.6 8.8 10.1 12.1 كركوك

 10,355 100.0 64.9 17.5 9.5 5.6 2.5 اربیل
 7,227 100.0 6.0 24.1 31.6 22.2 16.1 دیالى
 5,155 100.0 5.0 13.9 22.4 25.4 33.3 انبار
 21,569 100.0 15.4 33.3 25.2 17.3 8.7 بغداد

 15,559 100.0 15.2 35.6 28.0 17.5 3.8 مركز   
 6,010 100.0 16.1 27.3 18.0 17.0 21.6 اطراف   

 6,011 100.0 7.7 19.1 19.1 20.8 33.3 بابل
 3,734 100.0 6.4 16.8 22.1 25.3 29.4 كربالء
 4,411 100.0 3.1 13.4 25.9 25.7 31.8 واسط

 3,861 100.0 13.2 21.8 27.3 23.7 14.0 صالح الدین
 4,961 100.0 6.9 13.3 16.3 27.0 36.5 نجف

 3,803 100.0 5.1 14.2 24.5 25.4 30.7 قادسیة
 4,216 100.0 1.6 8.1 28.2 30.0 32.1 مثنى

 8,516 100.0 2.0 9.3 23.4 37.0 28.3 ذي قار
 5,374 100.0 2.1 7.6 12.1 30.0 48.3 میسان
 10,304 100.0 0.6 5.6 21.7 30.9 41.1 بصرة

 

 األسر�شك�لة  

توز�ــــع األسر حسب خصائص أساس�ة مختارة ، بما في ذلك جنس رب األسرة ، المنطقة ، عدد أفراد األسرة ، وتعل�م   SR.3.1�قدم الجداول
قت لتفسير النتائج التي تم تقد�مها في و . وتعتبر هذە المعلومات ضرور�ة المرجحة . يتم تقد�م كل من األرقام غير المرجحة و29رئ�س األسرة

الحق من التق��ر وتوفر معلومات أساس�ة حول المستوى التمث�لي لعينة المسح. يتم عرض الجداول المتبق�ة في هذا التق��ر فقط باألرقام 
 .30المرجحة

ام الواردة في الجدول إلى إظهار عدد يتم استخدام خصائص الخلف�ة المعروضة في الجداول الالحقة في هذا التق��ر. كما تهدف األرق
 .المشاهدات حسب فئات التحل�ل الرئ�س�ة في التق��ر

يوضح الجدول ا�ضا متوسط حجم األسرة لعينة. ترجيح أوزان احيث تم ، يًا ومتسات للعائالالمرجح غير المرجح و إلجمالي د العدن ايكوو
 .(المرجح) المقدرة حسب المسح

                                                                 

 

ل ط�ح مجموعة من األسئلة واستخدامها إل�شاء هذا المتغير ؛ األسئلة النموذج�ة التي ُ�سأل في المس�ح العنقود�ة المتعددة تم تحد�د ذلك من خال29 
 المؤشرات هي اللغة األم والدين. 

 .انظر الملحق أ: تصم�م العينة ، لم��د من التفاص�ل حول أوزان العينات30 
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 : تك��ن األسرة المع�ش�ةSR.3.1الجدول 

 2018 ،توزیع نسبة ووتیرة األسر المعیشیة حسب المزایا المحددة، العراق

 المرجحةالنسبة   
 عدد األسر المعیشیة

 مرجحغیر  مرجح
      

 20,214 20,214 100.0 المجموع اإلجمالي (العراق)
     

    جنس رّب األسرة
 18,381 18,407 91.1 ذكر
 1,833 1,807 8.9 أنثى

    عمر رّب األسرة
 12 9 0.0 سنة 18أقل من 

18-34 19.5 3,933 3,620 
35-64 69.4 14,036 14,186 
65-84 10.4 2,101 2,246 

 150 135 0.7 سنة 85أكثر من 
    المنطقة

 13,876 14,484 71.7 منطقة حضریة
 6,338 5,730 28.3 منطقة ریفیة

    المحافظة
 1,031 693 3.4 دھوك
 1,077 1,825 9.0 نینوى

 1,036 1,454 7.2 سلیمانیة
 1,080 1,027 5.1 كركوك

 947 1,889 9.3 اربیل
 1,080 1,116 5.5 دیالى
 1,078 746 3.7 انبار
 2,153 3,352 16.6 بغداد

 1,073 2,470 12.2 مركز   
 1,080 882 4.4 اطراف   

 1,080 951 4.7 بابل
 1,080 601 3.0 كربالء
 1,059 672 3.3 واسط

 1,073 586 2.9 صالح الدین
 1,077 770 3.8 نجف

 1,074 536 2.6 قادسیة
 1,071 581 2.9 مثنى

 1,074 1,175 5.8 ذي قار
 1,062 760 3.8 میسان
 1,082 1,482 7.3 بصرة

    االقلیم
 3,014 4,035 20.0 كردستان العراق

 17,200 16,179 80.0 العراقوسط وجنوب 
    مستوى تعلیم رّب األسرة

 3,242 3,031 15.0 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 6,680 6,778 33.5 االبتدائیھ

 4,358 4,316 21.3 المتوسطھ
 5,926 6,075 30.1 االعدادیھ +

 8 14 0.1 غیر مبین/الاعرف
    عدد أفراد األسرة المعیشیة

1 1.0 204 243 
2 5.0 1,019 994 
3 7.7 1,549 1,388 
4 11.7 2,369 2,253 
5 17.1 3,456 3,262 
6 16.9 3,424 3,447 
 8,627 8,194 40.5 فأكثر 7



 33 صفحة | العینة وخصائص المستجیبین تغط�ة

 : تك��ن األسرة المع�ش�ةSR.3.1الجدول 

 2018 ،توزیع نسبة ووتیرة األسر المعیشیة حسب المزایا المحددة، العراق

 المرجحةالنسبة   
 عدد األسر المعیشیة

 مرجحغیر  مرجح
    أاألسر المعیشیة التي لدیھا 

 10,399 10,565 52.3 طفل/ة واحد/ة على األقل دون سّن الخامسة
 15,613 15,464 76.5 سنة 17-5طفل/ة واحد/ة على األقل في الفئة العمریة 

 17,448 17,479 86.5 سنة 18طفل/ة واحد/ة على األقل أصغر من 
 18,735 18,785 92.9 سنة 49-15امرأة واحدة على األقل في الفئة العمریة 
 18,350 18,449 91.3 سنة 49-15رجل واحد على األقل في الفئة العمریة 

 569 506 2.5 سنة 50لیس لدیھا أیة أفراد أصغر من 
 2 1 0.0 سنة فأكثر) 18ال یوجد بالغین (

     
    متوسط حجم األسرة المعیشیة

 20,214 20,214 6.3 مجموع
 13,876 14,484 6.1 حضر
 6,338 5,730 6.9 ریف

 كل نسبة ھي میزة منفصلة تستند إلى العدد اإلجمالي لألسر المعیشیة أ

 

 

 ه�كل�ة االسر في السكان 

التوز�ــــع العمري الموزون حسب الجنس لسكان المسح في األسر التي تمت مقابلتها بنجاح ح�ث تم إدراج إجمالي  SR.4.1 يبين الجدول
 .31من اإلناث 63,251من الذكور و  65,032من أفراد األسرة. وكان من بين هؤالء  128,284

 : توز�ــــع عمر أفراد األسر المع�ش�ة حسب الجنسSR.4.1الجدول 
 17-0سب فئات األطفال (في عمر توزیع نسبة ووتیرة فئات أفراد األسر المعیشیة حسب مجموعات الفئة العمریة البالغة خمس سنوات، ومجموعات الفئات العمریة الُمعالة، وح

 2018 ،، العراقسنة فأكثر، حسب الجنس 18سنة) والبالغین (في عمر 

  
 المجموع اإلجمالي   إناث   ذكور

 النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد
                  

 100.0 128,284  100.0 63,251  100.0 65,032 المجموع اإلجمالي (العراق)
          

         العمر
0-4 8,570 13.2  7,995 12.6  16,565 12.9 
5-9 9,689 14.9  9,110 14.4  18,798 14.7 

10-14 8,334 12.8  8,131 12.9  16,465 12.8 
15-19 7,050 10.8  6,428 10.2  13,479 10.5 

15-17 4,353 6.7  3,875 6.1  8,228 6.4 
18-19 2,698 4.1  2,554 4.0  5,251 4.1 

20-24 5,839 9.0  5,457 8.6  11,296 8.8 
25-29 5,003 7.7  4,592 7.3  9,595 7.5 
30-34 4,076 6.3  4,137 6.5  8,213 6.4 
35-39 3,783 5.8  3,887 6.1  7,670 6.0 
40-44 3,321 5.1  3,248 5.1  6,569 5.1 
45-49 2,840 4.4  2,695 4.3  5,535 4.3 
50-54 2,063 3.2  2,404 3.8  4,467 3.5 

                                                                 

 

 واحد في الملحق د: جودة الب�اناتالتوز�ــــع العام لعمر  DQ.1.1يوفير الجدول 31 
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 : توز�ــــع عمر أفراد األسر المع�ش�ة حسب الجنسSR.4.1الجدول 
 17-0سب فئات األطفال (في عمر توزیع نسبة ووتیرة فئات أفراد األسر المعیشیة حسب مجموعات الفئة العمریة البالغة خمس سنوات، ومجموعات الفئات العمریة الُمعالة، وح

 2018 ،، العراقسنة فأكثر، حسب الجنس 18سنة) والبالغین (في عمر 

  
 المجموع اإلجمالي   إناث   ذكور

 النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد
55-59 1,115 1.7  1,542 2.4  2,657 2.1 
60-64 1,398 2.1  1,492 2.4  2,890 2.3 
65-69 926 1.4  917 1.5  1,844 1.4 
70-74 480 0.7  520 0.8  1,000 0.8 
75-79 262 0.4  320 0.5  582 0.5 
80-84 144 0.2  184 0.3  328 0.3 

 0.3 330  0.3 192  0.2 138 سنة 85أكثر من 
         فئات األفراد األطفال والبالغین

 46.8 60,056  46.0 29,110  47.6 30,946 سنة 17-0الفئة العمریة األطفال في 
 53.2 68,227  54.0 34,141  52.4 34,086 سنة فأكثر 18البالغین في عمر 

                  

 

 الخصائص الخلف�ة للمستجيبين 

و  15معلومات عن الخصائص األساس�ة للمستجيبات من اإلناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين  SR.5.3 و SR.5.2 و SR.5.1W تقدم الجداول
سنة. في جميع هذە الجداول ، تكون األعداد اإلجمال�ة  17-5سنة واألطفال دون سن الخامسة واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  49

باإلضافة إلى توفير معلومات مف�دة حول  2(موحدة).  معايرتها ألوزان قد تم للمشاهدات المرجحة وغير المرجحة متساو�ة ، بما أن عينات ا
ا إظهار عدد  17-5خصائص الخلف�ة للنساء ، واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  ، واألطفال دون سن الخامسة ، كذلك ُ�قصد من الجداول أ�ض�

 .في الجدولة الالحقة من هذا التق��ر المشاهدات في كل فئة من فئات الخلف�ة. يتم استخدام هذە الفئات

و�تضمن الجدول معلومات عن توز�ــــع النساء سنة.  49 - 15لعمر امن ت ، لمستجيباء الخلفية للنساالخصائص ا SR.5.1W وللجدايوضح 
) ، و مؤشرات 49-18، الحالة الزوج�ة ، حالة األمومة ، التأمين الصحي ، الصع��ات الوظ�ف�ة (لعمر  32حسب المنطقة ، العمر ، التعل�م

 .33,34الثروة

                                                                 

 

 .�شير "التعل�م" في هذا التق��ر إلى أعلى مستوى تعل�مي حضرە المستج�ب عند استخدامه كمتغير للخلف�ة ، ما لم ينص على خالف ذلك 32
ول عدة عوامل تخص مل��ة السلع مؤشر الثروة هو مؤشر مركب للثروة. من أجل بناءە ، يتم إجراء تحل�ل المكونات األساس�ة باستخدام معلومات ح 33

عامل) ل�ل من العناصر ل�ل   االستهال��ة ، وخصائص المسا�ن ، والم�اە والصرف الصحي ، وغيرها من الخصائص المرتبطة بثروة األسرة ، لتول�د أوزان (درجات
ا  المستخدمة. أوً� ، يتم حساب درجات العوامل األول�ة للعينة اإلجمال�ة. ثم يتم حساب درجات منفصلة للعوامل لألسر في المناطق الحضر�ة وال��ف�ة. وأخير�

نف�ذ ذلك . يتم ت، يتم ترجيح درجات العناصر الحضر�ة وال��ف�ة على درجات العامل األولي للحصول على درجات العوامل النهائ�ة المجمعة للعينة اإلجمال�ة
ك ين كل من األسر المع�ش�ة في العينة اإلجمال�ة على أساس الثروة بناًء على األصول المملوكة لتللتقل�ل التحيز الحضري في ق�م مؤشر الثروة. بعد ذلك يتم تعي

تي �ع�شون لاألسرة وعلى درجات العامل النهائي التي تم الحصول عليها كما هو موضح أعالە. يتم بعد ذلك تصن�ف سكان األسر حسب درجة مستوى األسرة ا
سؤال المتعلقة بخصائص األسرة  68أجزاء متساو�ة من أدنى (أفقر) إلى أعلى (أغنى). في العراق ، ح�ث يتم استخدام حوالي  5فيها و�نقسمون في النها�ة إلى 

من خالل  سر في هذە الحسابات. يتعلق مؤشر الثروة تعوامل الثراء على المدى الط��ل من خالل معلومات عن األصول المنزل�ة و�ــهدف إلى إنتاج ترت�ب األ 
نطبق فقط ��ة ت، من األ�ثر فقرا إلى أغنى. ال يوفر مؤشر الثروة معلومات عن الفقر المطلق أو الدخل الحالي أو مست��ات اإلنفاق. درجات الثروة المحس الثروة

 : على مجموعة الب�انات المحددة التي تعتمد عليها. �مكن العثور على م��د من المعلومات حول بناء مؤشر الثروة في

Filmer, D and Pritchett, L. 2001. Estimating wealth effects without expenditure data – or tears: An application to educational 
enrolments in states of India. Demography 38(1): 115-132; Rutstein, SO and Johnson, K. 2004. The DHS Wealth Index. DHS 
Comparative Reports No. 6; and Rutstein, SO. 2008. The DHS Wealth Index: Approaches for Rural and Urban Areas. DHS 
Working Papers No. 60. 

عة سكان�ة النساء في أغنى مجمو عند وصف نتائج المسح بموجب مؤشرالثروة ، ُ�ستخدم المصطلحات المناسبة عند اإلشارة إلى أفراد األسر المع�ش�ة ، مثل " 34
 ا شابه ذلك. مخمس�ة" ، والتي �ستخدم بالتبادل مع "النساء في أغنى سكان المسح" ، "النساء الالئي �عشن في األسر في اغنى مجموعة سكان�ة خمس�ة "، و 
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و�شمل هذە  .SR.5.3 و SR.5.2 و دون خمس سنوات في الجداول 17و  5يتم عرض الخصائص األساس�ة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
الجنس ، المنطقة ، العمر باألشهر ، تعل�م األم (أو القائم بالرعا�ة) ، المستجيبين ، التأمين الصحي ،  األ�شطة توز�ــــع األطفال بعدة خصائص: 

 .سنوات فقط ضمن االطفال دون سن الخامسة), ومؤشرات الثروة 4-2الصع��ات الوظ�ف�ة (لألطفال في الفئة العم��ة 

 : مزا�ا الخلف�ة العامة للنساءSR.5.1Wالجدول 

 2018 ،سنة حسب مزایا الخلفیة العامة المحددة، العراق 49-15ووتیرة النساء في الفئة العمریة  توزیع نسبة

  
 ةمرجحالنسبة ال

 عدد النساء
 مرجحغیر  مرجح

        
 30,660 30,660 100.0 المجموع اإلجمالي

     
    المنطقة

 20,449 21,436 69.9 منطقة حضریة
 10,211 9,224 30.1 منطقة ریفیة

    محافظةال
 1,689 1,163 3.8 دھوك
 1,684 2,851 9.3 نینوى

 1,216 1,833 6.0 سلیمانیة
 1,359 1,234 4.0 كركوك

 1,235 2,783 9.1 اربیل
 1,637 1,698 5.5 دیالى
 1,817 1,299 4.2 انبار
 3,261 5,047 16.5 بغداد

 1,589 3,691 12.0 مركز   
 1,672 1,356 4.4 اطراف   

 1,554 1,389 4.5 بابل
 1,543 864 2.8 كربالء
 1,581 1,015 3.3 واسط

 1,720 954 3.1 صالح الدین
 1,663 1,145 3.7 نجف

 1,754 899 2.9 قادسیة
 1,800 967 3.2 مثنى

 1,802 1,968 6.4 ذي قار
 1,618 1,188 3.9 میسان
 1,727 2,363 7.7 بصرة

    االقلیم
 4,140 5,778 18.8 العراق كردستان

 26,520 24,882 81.2 وسط وجنوب العراق
    العمر

15-19 21.0 6,450 6,456 
15-17 12.7 3,884 3,908 
18-19 8.4 2,567 2,548 

20-24 17.9 5,475 5,508 
25-29 15.1 4,615 4,726 
30-34 13.6 4,174 4,114 
35-39 12.8 3,937 3,802 
40-44 10.7 3,294 3,308 
45-49 8.9 2,715 2,746 
    التعلیم

 4,542 4,172 13.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 11,647 11,467 37.4 االبتدائیھ

 5,707 5,982 19.5 المتوسطھ
 8,764 9,039 29.5 االعدادیھ +
    الحالة الزوجیة

 19,597 19,710 64.3 متزوجة
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 : مزا�ا الخلف�ة العامة للنساءSR.5.1Wالجدول 

 2018 ،سنة حسب مزایا الخلفیة العامة المحددة، العراق 49-15ووتیرة النساء في الفئة العمریة  توزیع نسبة

  
 ةمرجحالنسبة ال

 عدد النساء
 مرجحغیر  مرجح

        
 671 642 2.1 أرملة
 518 508 1.7 مطلقة

 36 30 0.1 منفصلة
 9,838 9,770 31.9 لم یسبق لھا الزواج

    األمومة والوالدات األخیرة
 12,092 11,839 38.6 لم یسبق لھا أن أنجبت أبداً 

 18,568 18,821 61.4 سبق لھا أن أنجبت
 6,250 6,218 20.3 أنجبت مولود في السنتین األخیرتین

 12,318 12,602 41.1 أي مولود في السنتین األخیرتینلم تنجب 
    التأمین الصحي
 175 132 0.4 لدیھا تأمین

 30,470 30,513 99.5 لیس لدیھا تأمین
 15 16 0.1 غیر مبین

    سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 
 1,347 1,301 4.9 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 25,405 25,475 95.1 تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیةال 
    ُخمس مؤشر الثروة

 6,787 5,579 18.2 األشد فقراً 
 6,330 5,866 19.1 فقیر

 6,094 6,130 20.0 المتوسط
 5,843 6,346 20.7 ثري

 5,606 6,739 22.0 األكثر ثراءً 

  

 لألطفال دون سّن الخامسة: مزا�ا الخلف�ة العامة SR.5.2الجدول 

 2018 ،توزیع نسبة ووتیرة األطفال دون سّن الخامسة حسب مزایا الخلفیة العامة المحددة، العراق

  
 ةمرجحالالنسبة 

 عدد األطفال دون سّن الخامسة
 مرجحغیر  مرجح

        
 16,623 16,623 100.0 المجموع اإلجمالي (العراق)

     
    الجنس
 8,500 8,602 51.7 ذكر
 8,123 8,021 48.3 أنثى
    المنطقة

 10,393 11,305 68.0 منطقة حضریة
 6,230 5,318 32.0 منطقة ریفیة

    المحافظة
 841 580 3.5 دھوك
 967 1,639 9.9 نینوى

 496 737 4.4 سلیمانیة
 517 406 2.4 كركوك

 591 1,445 8.7 اربیل
 911 1,035 6.2 دیالى
 804 518 3.1 انبار
 1,804 2,728 16.4 بغداد

 821 1,940 11.7 مركز   
 983 788 4.7 اطراف   
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 لألطفال دون سّن الخامسة: مزا�ا الخلف�ة العامة SR.5.2الجدول 

 2018 ،توزیع نسبة ووتیرة األطفال دون سّن الخامسة حسب مزایا الخلفیة العامة المحددة، العراق

  
 ةمرجحالالنسبة 

 عدد األطفال دون سّن الخامسة
 مرجحغیر  مرجح

        
 859 769 4.6 بابل

 899 505 3.0 كربالء
 919 566 3.4 واسط

 721 393 2.4 صالح الدین
 942 695 4.2 نجف

 960 487 2.9 قادسیة
 1,190 663 4.0 مثنى

 1,052 1,170 7.0 ذي قار
 1,084 813 4.9 میسان
 1,066 1,474 8.9 بصرة

    االقلیم
 1,928 2,762 16.6 كردستان العراق

 14,695 13,861 83.4 وسط وجنوب العراق
    العمر باألشھر

0-5 9.1 1,509 1,681 
6-11 10.0 1,667 1,581 

12-23 19.0 3,167 3,205 
24-35 18.6 3,089 3,142 
36-47 22.4 3,731 3,624 
48-59 20.8 3,459 3,390 

    أالمستوى التعلیمي لألم
 3,579 3,205 19.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 7,373 7,285 43.8 االبتدائیھ
 2,653 2,923 17.6 المتوسطھ

 3,018 3,209 19.3 االعدادیھ +
    المستجیبة الستبیان األطفال دون سّن الخامسة

 16,531 16,532 99.5 األم
 92 91 0.5 مانحة رعایة أخرى

    التأمین الصحي
 92 82 0.5 لدیھا تأمین

 16,522 16,530 99.4 لیس لدیھا تأمین
 9 11 0.1 غیر مبین

    ب،جسنوات) 4-2صعوبات القدرات الوظیفیة عند الطفل/ة (العمر 
 341 286 2.8 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 9,838 10,014 97.2 أیة صعوبة في القدرات الوظیفیةال تعاني من 
    دصعوبات القدرات الوظیفیة عند األم

 566 630 3.8 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 15,740 15,726 94.6 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

 317 267 1.6 ال یتوفر معلومات
    مؤشر الثروة
 4,664 3,730 22.4 األشد فقراً 

 3,725 3,677 22.1 فقیر
 3,207 3,321 20.0 متوسط

 2,764 3,007 18.1 ثري
 2,263 2,888 17.4 األكثر ثراءً 

ن عن ون سّن الخامسة، اللواتي أجبفي ھذا الجدول وفي جمیع أقسام التقریر، یعود المستوى التعلیمي لألم على التحصیل التعلیمي لألمھات وكذلك لمانحات الرعایة لألطفال د أ
 استبیان األطفال دون سّن الخامسة إذا كانت األم متوفیة أو تعیش في مكان آخر.

 .11.1یتم عرض نتائج نموذج القدرات الوظیفیة للطفل/ة في الفصل  ب
 

 سنوات فقط. 4-2سنة، حیث إنھ یتم جمع معلومات صعوبات القدرات الوظیفیة للفئة العمریة  1-0یتم استبعاد األطفال ضمن الفئة العمریة ج 
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 لألطفال دون سّن الخامسة: مزا�ا الخلف�ة العامة SR.5.2الجدول 

 2018 ،توزیع نسبة ووتیرة األطفال دون سّن الخامسة حسب مزایا الخلفیة العامة المحددة، العراق

  
 ةمرجحالالنسبة 

 عدد األطفال دون سّن الخامسة
 مرجحغیر  مرجح

        

ات الرعایة لألطفال دون سّن في ھذا الجدول وفي جمیع أقسام التقریر، تعود صعوبات القدرات الوظیفیة لألم على صعوبة القدرات الوظیفیة عند األمھات وكذلك عند مانح د
اللواتي لم یتم استیفاء نموذج القدرات الوظیفیة للبالغین لھن،  على األمھات أو مانحات الرعایة” ال یتوفر معلومات“الخامسة كما ھو مذكور في المالحظة أ. وتنطبق فئة اإلجابة 

 لالطالع على نتائج نموذج القدرات الوظیفیة للبالغین. 8.1Mو  8.1Wسنة. یرجى الرجوع إلى الجدولین  49سنة أو أكبر من  18كأن تكون مثالً األم دون سّن 

 

 سنة 17-5ة العم��ة : مزا�ا الخلف�ة العامة لألطفال في الفئSR.5.3الجدول 

 2018 ،سنة حسب مزایا الخلفیة العامة المحددة، العراق 17-5توزیع نسبة ووتیرة األطفال في الفئة العمریة 

 ةمرجحالنسبة ال  
 سنة 17-5عدد األطفال في الفئة العمریة 

 مرجحغیر  مرجح
        

 15,595 15,595 100.0 المجموع اإلجمالي (العراق)
     

    الجنس
 8,139 8,029 51.5 ذكر
 7,456 7,566 48.5 أنثى
    المنطقة

 10,433 10,989 70.5 منطقة حضریة
 5,162 4,606 29.5 منطقة ریفیة

    المحافظة
 747 501 3.2 دھوك
 851 1,478 9.5 نینوى

 660 941 6.0 سلیمانیة
 740 701 4.5 كركوك

 613 1,271 8.2 اربیل
 825 877 5.6 دیالى
 897 623 4.0 انبار
 1,666 2,554 16.4 بغداد

 792 1,839 11.8 مركز   
 874 715 4.6 اطراف   

 816 726 4.7 بابل
 822 461 3.0 كربالء
 829 526 3.4 واسط

 842 468 3.0 صالح الدین
 873 632 4.1 نجف

 859 439 2.8 قادسیة
 908 490 3.1 مثنى

 885 1,008 6.5 ذي قار
 869 660 4.2 میسان
 893 1,240 7.9 بصرة

    االقلیم
 2,020 2,712 17.4 كردستان العراق

 13,575 12,883 82.6 وسط وجنوب العراق
    العمر
5-9 45.2 7,042 7,026 

10-14 34.1 5,321 5,356 
15-17 20.7 3,231 3,213 

    أالمستوى التعلیمي لألم
 3,228 3,173 20.3 أو ال تعلیمما قبل االبتدائي 



 39 صفحة | العینة وخصائص المستجیبین تغط�ة

 سنة 17-5ة العم��ة : مزا�ا الخلف�ة العامة لألطفال في الفئSR.5.3الجدول 

 2018 ،سنة حسب مزایا الخلفیة العامة المحددة، العراق 17-5توزیع نسبة ووتیرة األطفال في الفئة العمریة 

 ةمرجحالنسبة ال  
 سنة 17-5عدد األطفال في الفئة العمریة 

 مرجحغیر  مرجح
        

 6,875 6,734 43.2 االبتدائیھ
 2,767 2,884 18.5 المتوسطھ

 2,552 2,598 16.7 االعدادیھ +
 171 198 1.3 التتوفر بیانات

 2 8 0.1 إجابة ناقصة/ال أعرف
    سنة 17-5المستجیبة الستبیان األطفال في الفئة العمریة 

 14,930 14,907 95.6 األم
 494 490 3.1 مانحة رعایة أخرى

 171 198 1.3 بفاقد/ة األھلیة
    التأمین الصحي
 103 88 0.6 لدیھ/ھا تأمین

 15,481 15,496 99.4 لیس لدیھ/ھا تأمین
 11 12 0.1 غیر مبین

    جصعوبات القدرات الوظیفیة للطفل/ة
 3,398 3,354 21.5 یعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 12,197 12,241 78.5 ال یعاني/تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
    دصعوبات القدرات الوظیفیة عند األم

 911 900 5.8 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 12,358 12,431 79.7 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

 2,326 2,264 14.5 ال یتوفر معلومات
    مؤشر الثروة
 3,748 3,145 20.2 األشد فقراً 

 3,329 3,129 20.1 فقیر
 3,022 3,046 19.5 متوسط

 2,866 3,171 20.3 ثري
 2,630 3,105 19.9 األكثر ثراءً 

 17-5ة لألطفال في الفئة العمری في ھذا الجدول وفي جمیع أقسام التقریرحیثما أمكن، یعود المستوى التعلیمي لألم على التحصیل التعلیمي لألمھات وكذلك لمانحات الرعایة أ
مكان آخر. بالنسبة لألطفال فاقدي األھلیة، ھذه ھي الحالة التعلیمیة للطفل/ة سنة إذا كانت األم متوفیة أو تعیش في  17-5سنة، اللواتي أجبن عن استبیان األطفال في الفئة العمریة 

 المحدد/ة.

سنة الذین تم اعتبارھم فاقدي لألھلیة وتم مقابلتھم بشكل فردي إذا لم یكونوا یعیشون مع أمھم وأشارت المستجیبة الستبیان األسرة  17-15تم اعتبار األطفال في الفئة العمریة  ب
 المعیشیة إلى أنھ لیس لدى الطفل/ة مانحة رعایة رئیسیة.

 .11.1ة للطفل/ة في الفصل یتم عرض نتائج نموذج القدرات الوظیفی ج

ئة ات الرعایة لألطفال في الففي ھذا الجدول وفي جمیع أقسام التقریر، تعود صعوبات القدرات الوظیفیة لألم على صعوبة القدرات الوظیفیة عند األمھات وكذلك عند مانح د
على األمھات أو مانحات الرعایة اللواتي لم یتم استیفاء نموذج القدرات الوظیفیة ” معلومات ال یتوفر“سنة كما ھو مذكور في المالحظة أ. وتنطبق فئة اإلجابة  17-5العمریة 

لالطالع  8.1Mو  8.1Wسنة. ویتم تضمین األطفال فاقدي األھلیة ھنا أیضاً. یرجى الرجوع إلى الجدولین  49سنة أو أكبر من  18للبالغین لھن، كأن تكون مثالً األم دون سّن 
 ذج القدرات الوظیفیة للبالغین.على نتائج نمو

 

 

 معرفة القراءة وال�تابة 

م االبتدائي ��عكس معدل معرفة القراءة وال�تابة نتائج التعل�م االبتدائي على مدى الثالثين إلى األر�عين سنة الماض�ة. وكق�اس لفاعل�ة نظام التعل
 ما ُينظر إل�ه على أنه مق�اس بد�ل للتقدم االجتماعي 

�
واإلنجاز االقتصادي. في الدراسات االستقصائ�ة المتعددة المؤشرات ، يتم تقي�م ، غالبا

 .معرفة القراءة وال�تابة على قدرة المج�ب على قراءة ب�ان �س�ط قصير أو بناء على الحضور المدرسي

نتائج االستطالع للعدد اإلجمالي للنساء الالئي تمت مقابلتهن. ُ�حسب معدل معرفة القراءة وال�تابة لدى الشباب ،  SR.6.1W توضح الجداول
سنة و�عرضن في تصن�ف العمر في  24و  15، للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  SR.2والذي �مثل مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات 

 .هذا الجدول
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الذين سبق لهم االلتحاق بالمتوسط أو االعداد�ة يتم تصن�فهم على الفور كمتعلمين ، �سبب مستوى تعل�مهم و�التالي ال ُ�طلب الحظ أن أولئك 
ا كمتعلمين. تم تصم�م الجداول على أنها توز�عات كام ة لمنهم قراءة الب�ان. جميع اآلخ��ن الذين نجحوا في قراءة الب�ان يتم تصن�فهم أ�ض�

االستطالع ، حسب مستوى التعل�م الذي تمت دراسته. إن إجمالي عدد المتعلمين الذين تم عرضهم في العمود األخير هو مجم�ع للمشاركين في 
) من لديهم 3) التعل�م االبتدائي و 2) التعل�م ما قبل االبتدائي أو بدون تعل�م ، 1األشخاص الذين �عرفون القراءة وال�تابة بين أولئك الذين لديهم 

 .لتعل�م الثانوي على األقلبعض ا

 .�شمل النسبة المئ��ة المفقودة أولئك الذين لم تتوفر لهم جملة باللغة المطل��ة أو لم يتم اإلبالغ عن أي رد �شأنهم
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 : معرفة القراءة وال�تابة (للنساء)SR.6.1Wالجدول 

 ،حاصالت علیھ ومعرفتھن للقراءة والكتابة، وإجمالي نسبة اللواتي یعرفن القراءة والكتابة، العراقسنة حسب أعلى مستوى تعلیمي  49-15توزیع نسبة النساء في الفئة العمریة 
2018 

 توزیع نسبة أعلى مستوى تعلیمي تم الوصول إلیھ ومعرفة القراءة والكتابة  

المجموع 
 اإلجمالي

إجمالي 
نسبة من 
یعرف 
القراءة 
 1والكتابة 

عدد 
النساء في 

الفئة 
العمریة 

15-49 
 سنة

 

ما قبل االبتدائي أو ال 
 متوسطة االبتدائیة تعلیم

الثانویة أو 
 أأعلى

تعرف 
القراءة 
 والكتابة

ال تعرف 
القراءة 
 والكتابة

تعرف 
القراءة 
 والكتابة

ال تعرف 
القراءة 
 والكتابة

تعرف 
القراءة 
 والكتابة

تعرف 
القراءة 
 والكتابة

            
 30,660 68.9 100.0 29.5 19.5 17.8 19.6 13.2 0.4 (العراق)المجموع اإلجمالي 

           
          المنطقة

 21,436 74.3 100.0 34.7 21.6 15.7 17.8 10.0 0.3 منطقة حضریة
 9,224 56.4 100.0 17.4 14.7 22.7 23.9 20.9 0.4 منطقة ریفیة

          المحافظة
 1,163 66.7 100.0 38.2 16.6 17.6 11.3 15.7 0.6 دھوك
 2,851 69.8 100.0 25.0 18.8 23.1 26.0 7.2 0.0 نینوى

 1,833 72.5 100.0 43.1 15.2 10.4 13.9 17.1 0.3 سلیمانیة
 1,234 68.5 100.0 39.1 16.2 22.4 13.1 9.1 0.1 كركوك

 2,783 68.4 100.0 36.2 16.9 14.3 15.1 17.2 0.2 اربیل
 1,698 73.2 100.0 28.6 21.5 22.4 22.9 4.4 0.2 دیالى
 1,299 65.9 100.0 20.0 20.3 23.8 25.4 10.3 0.2 انبار
 5,047 77.0 100.0 33.0 23.6 14.7 20.4 8.3 0.0 بغداد

 3,691 81.5 100.0 38.2 25.2 12.6 18.1 5.9 0.0 مركز   
 1,356 64.5 100.0 18.7 19.1 20.5 26.6 15.0 0.1 اطراف   

 1,389 65.8 100.0 28.5 13.5 21.2 23.6 13.0 0.2 بابل
 864 73.9 100.0 26.3 21.5 16.0 25.6 10.0 0.5 كربالء
 1,015 68.4 100.0 25.6 20.8 15.7 21.0 15.9 1.1 واسط

 954 70.8 100.0 25.1 16.7 19.1 28.8 10.1 0.2 صالح الدین
 1,145 65.4 100.0 24.4 20.4 15.4 19.9 19.2 0.7 نجف

 899 68.8 100.0 29.4 19.6 15.8 19.4 15.4 0.5 قادسیة
 967 55.2 100.0 16.4 20.9 19.3 15.5 25.5 2.4 مثنى

 1,968 58.6 100.0 28.1 14.5 17.2 15.4 24.2 0.6 ذي قار
 1,188 55.0 100.0 16.6 15.8 22.4 21.3 22.6 1.2 میسان
 2,363 71.1 100.0 26.1 27.8 17.6 17.2 11.3 0.0 بصرة

          االقلیم
 5,778 69.3 100.0 38.8 16.3 13.8 13.9 16.9 0.3 كردستان العراق

 24,882 68.9 100.0 27.3 20.3 18.7 20.9 12.4 0.4 وسط وجنوب العراق
          العمر

15-241 0.3 8.1 15.9 13.5 22.7 39.4 100.0 78.4 11,925 
15-19 0.1 6.4 14.0 12.8 29.5 37.1 100.0 80.8 6,450 

15-17 0.1 5.6 12.8 13.3 36.1 32.1 100.0 81.1 3,884 
18-19 0.2 7.6 15.9 12.2 19.6 44.6 100.0 80.3 2,567 

20-24 0.6 10.1 18.1 14.3 14.8 42.1 100.0 75.6 5,475 
25-34 0.4 16.1 22.1 19.3 15.1 26.9 100.0 64.6 8,789 
35-49 0.3 16.9 21.8 21.6 19.5 19.8 100.0 61.5 9,946 

         سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 
 1,301 52.2 100.0 15.0 18.4 27.3 18.0 20.5 0.8 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 25,475 68.0 100.0 29.8 17.0 18.0 20.7 14.0 0.4 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
          مؤشر الثروة
 5,579 44.3 100.0 8.7 13.2 25.7 21.8 30.0 0.6 األشد فقراً 

 5,866 63.7 100.0 18.8 21.5 22.6 23.0 13.7 0.4 فقیر
 6,130 72.0 100.0 26.3 23.0 19.2 22.1 8.9 0.6 متوسط

 6,346 80.1 100.0 40.0 21.8 12.8 18.2 7.0 0.1 ثري
 6,739 80.6 100.0 48.9 17.7 10.5 13.9 8.8 0.2 ثراءً األكثر 

 سنة) 24-15معدل معرفة القراءة والكتابة (العمر   SR.2- مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات 1
 .المستجیبات اللواتي التحقن بالمرحلة الثانویة أو أعلى یتم اعتبارھن أنھن یعرفن القراءة والكتابة وال یتم اختبارھنأ 
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 حاالت الهجرة او االنتقال 

الستب�ان الفردي ل, طلب من المستجيبين  2018الخلف�ة في المسح العنقودي المتعدد المؤشرات في العراق لعام لغرض تهيئة المعلومات 
دة أو الوالدة ، سواء كانوا �ع�شون في مدينة أو بل للمرأة كم من الوقت كانوا �ع�شون باستمرار في اإلقامة الحال�ة ، و�ذا كانوا ال �ع�شون هناك منذ 

النسبة المئ��ة للنساء  SR.7.1W منطقة ر�ف�ة و اسم المنطقة التي كانوا �ع�شون فيها قبل االنتقال إلى مكان إقامتهم الحالي. �مثل الجدول
 �قارن 

�
 للوقت المنقضي منذ االنتقال األخير وأ�ضا

�
مكان اإلقامة ل�ل فرد في وقت المسح مع مكان اإلقامة األخير اللواتي غيرن محل اإلقامة وفقا

. ون�ع اإلقامة
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 )1/2(جزء  : حالة الهجرة للنساءSR.7.1Wالجدول 

 2018 ،مكان إقامتھن وفقاً لنوع وموقع آخر مكان إقامة، العراق سنة حسب آخر مكان إقامة وفقاً للمدة التي مضت منذ آخر انتقال لھن، وتوزیع نسبة النساء اللواتي غیرن 49-15توزیع نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

تعیش بشكل 
متواصل في 
نفس مكان 

 اإلقامة

 نسبة النساء اللواتي انتقلن

المجموع 
 عدد النساء اإلجمالي

 من بین النساء اللواتي غیرن مكان إقامتھن، نسبة من یعشن في:

 4-1قبل  قبل أقل من سنة
 سنوات

 9-5قبل 
 سنوات

سنوات  10قبل 
منطقة  بلدة مدینة أو أكثر

 ریفیة
خارج 
 العراق

غیر 
 مبین

المجموع 
 اإلجمالي

                            
 100.0 0.1 1.1 20.1 31.4 47.2 30,660 100.0 19.6 12.8 20.4 6.5 40.7 المجموع اإلجمالي (العراق)

               
              المنطقة

 100.0 0.1 1.4 10.8 31.8 55.8 21,436 100.0 20.8 13.9 20.6 6.2 38.6 منطقة حضریة
 100.0 0.0 0.4 44.5 30.4 24.7 9,224 100.0 17.0 10.4 19.8 7.4 45.5 منطقة ریفیة

              المحافظة
 100.0 0.0 15.0 4.4 21.3 59.3 1,163 100.0 12.6 4.6 8.3 0.1 74.4 دھوك
 100.0 0.7 0.5 19.2 19.5 60.1 2,851 100.0 12.4 9.3 17.3 19.1 41.9 نینوى

 100.0 0.0 16.4 10.0 12.4 61.2 1,833 100.0 6.7 1.9 3.1 0.3 87.9 سلیمانیة
 100.0 0.0 0.4 10.5 39.5 49.5 1,234 100.0 18.3 8.7 17.3 4.3 51.4 كركوك

 100.0 0.0 12.7 7.3 23.7 56.3 2,783 100.0 4.9 3.3 6.3 1.0 84.5 اربیل
 100.0 0.0 0.2 42.8 26.2 30.8 1,698 100.0 19.7 12.4 17.3 4.8 45.8 دیالى
 100.0 0.0 0.2 16.9 47.9 35.0 1,299 100.0 1.9 1.0 77.9 16.3 2.9 انبار
 100.0 0.2 0.4 9.2 9.8 80.4 5,047 100.0 27.5 18.5 22.4 6.2 25.4 بغداد

 100.0 0.2 0.4 2.1 7.4 89.8 3,691 100.0 27.6 20.1 22.2 6.5 23.6 مركز   
 100.0 0.1 0.1 30.6 17.0 52.2 1,356 100.0 27.4 14.3 22.9 5.1 30.3 اطراف   

 100.0 0.0 0.0 42.1 34.3 23.6 1,389 100.0 26.7 17.6 18.0 5.1 32.6 بابل
 100.0 0.0 0.8 23.2 20.8 55.2 864 100.0 27.3 15.5 16.4 3.2 37.6 كربالء
 100.0 0.1 0.1 25.7 40.6 33.6 1,015 100.0 27.2 18.0 23.6 7.6 23.5 واسط

 100.0 0.0 0.0 16.7 33.4 49.9 954 100.0 11.7 6.5 44.8 19.5 17.5 صالح الدین
 100.0 0.0 0.7 20.7 18.4 60.2 1,145 100.0 24.3 14.9 15.1 4.1 41.8 نجف

 100.0 0.0 0.3 29.9 26.8 43.0 899 100.0 24.2 12.5 12.6 2.0 48.6 قادسیة
 100.0 0.0 0.5 22.3 59.3 17.9 967 100.0 22.6 15.1 28.3 2.7 31.2 مثنى

 100.0 0.0 0.5 28.2 58.6 12.8 1,968 100.0 29.9 23.4 20.8 3.9 22.0 ذي قار
 100.0 0.0 1.0 17.7 37.5 43.8 1,188 100.0 20.7 14.0 14.2 5.1 46.0 میسان
 100.0 0.1 0.6 21.8 46.7 30.8 2,363 100.0 31.2 23.1 24.6 7.2 14.0 بصرة

 100.0 0.0 14.3 7.0 20.3 58.4 5,778 100.0 7.0 3.1 5.7 0.6 83.5 االقلیم
 100.0 0.0 14.3 7.0 20.3 58.4 5,778 100.0 7.0 3.1 5.7 0.6 83.5 كردستان العراق

 100.0 0.1 0.4 20.9 32.0 46.6 24,882 100.0 22.5 15.1 23.8 7.9 30.7 وسط وجنوب العراق
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 )1/2(جزء  : حالة الهجرة للنساءSR.7.1Wالجدول 

 2018 ،مكان إقامتھن وفقاً لنوع وموقع آخر مكان إقامة، العراق سنة حسب آخر مكان إقامة وفقاً للمدة التي مضت منذ آخر انتقال لھن، وتوزیع نسبة النساء اللواتي غیرن 49-15توزیع نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

تعیش بشكل 
متواصل في 
نفس مكان 

 اإلقامة

 نسبة النساء اللواتي انتقلن

المجموع 
 عدد النساء اإلجمالي

 من بین النساء اللواتي غیرن مكان إقامتھن، نسبة من یعشن في:

 4-1قبل  قبل أقل من سنة
 سنوات

 9-5قبل 
 سنوات

سنوات  10قبل 
منطقة  بلدة مدینة أو أكثر

 ریفیة
خارج 
 العراق

غیر 
 مبین

المجموع 
 اإلجمالي

                            
 100.0 0.1 0.8 19.2 34.0 45.8 6,450 100.0 8.9 8.3 20.3 7.6 54.9 العمر

15-19 54.9 7.6 20.3 8.3 8.9 100.0 6,450 45.8 34.0 19.2 0.8 0.1 100.0 
15-17 57.4 7.3 18.9 7.7 8.8 100.0 3,884 47.1 32.1 19.4 1.2 0.1 100.0 
18-19 51.1 8.2 22.4 9.1 9.1 100.0 2,567 44.1 36.4 19.1 0.3 0.1 100.0 

20-24 43.0 7.2 26.8 15.3 7.7 100.0 5,475 43.8 34.2 20.8 1.0 0.2 100.0 
25-29 34.3 7.2 23.7 19.4 15.4 100.0 4,615 48.1 30.1 20.9 0.8 0.0 100.0 
30-34 37.3 5.4 19.8 13.1 24.4 100.0 4,174 47.9 30.9 19.6 1.5 0.1 100.0 
35-39 36.2 6.0 18.5 12.1 27.2 100.0 3,937 45.9 31.1 21.8 1.0 0.2 100.0 
40-44 35.8 5.4 13.6 10.4 34.8 100.0 3,294 50.8 28.0 19.5 1.7 0.1 100.0 
45-49 30.7 5.2 13.7 11.1 39.3 100.0 2,715 50.5 29.7 18.5 1.3 0.1 100.0 
 100.0 0.2 1.3 39.3 32.8 26.5 4,172 100.0 23.3 13.0 17.0 5.2 41.5 التعلیم

 100.0 0.2 1.3 39.3 32.8 26.5 4,172 100.0 23.3 13.0 17.0 5.2 41.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 100.0 0.1 0.6 25.2 32.1 42.1 11,467 100.0 21.9 13.0 22.1 8.1 34.9 االبتدائیھ

 100.0 0.1 1.0 11.9 32.5 54.6 5,982 100.0 19.3 13.9 22.0 6.2 38.6 المتوسطھ
 100.0 0.2 2.1 8.4 28.6 60.7 9,039 100.0 15.2 11.8 18.6 5.4 49.0 االعدادیھ +

 100.0 0.1 0.9 21.1 31.0 47.0 20,890 100.0 22.9 15.2 23.1 7.5 31.2 الحالة االجتماعیة
 100.0 0.1 0.9 21.1 31.0 47.0 20,890 100.0 22.9 15.2 23.1 7.5 31.2 الزواجسبق لھا 

 100.0 0.2 2.0 16.7 33.0 48.2 9,770 100.0 12.5 7.7 14.5 4.5 60.8 لم یسبق لھا الزواج
 100.0 0.0 0.5 19.5 34.0 46.0 1,301 100.0 28.3 10.7 22.4 4.4 34.2 سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 

 100.0 0.0 0.5 19.5 34.0 46.0 1,301 100.0 28.3 10.7 22.4 4.4 34.2 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 100.0 0.1 1.2 20.3 31.2 47.3 25,475 100.0 20.8 13.7 20.5 6.5 38.4 ال تعاني  من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

 100.0 0.0 0.3 39.4 35.6 24.6 5,579 100.0 23.6 13.3 21.9 7.7 33.5 مؤشر الثروة
 100.0 0.0 0.3 39.4 35.6 24.6 5,579 100.0 23.6 13.3 21.9 7.7 33.5 األشد فقراً 

 100.0 0.0 0.5 23.0 40.0 36.6 5,866 100.0 22.5 17.0 23.6 8.2 28.7 فقیر
 100.0 0.1 0.6 15.9 35.8 47.6 6,130 100.0 21.3 14.3 24.1 7.6 32.7 متوسط

 100.0 0.1 1.3 11.3 22.5 64.8 6,346 100.0 18.6 12.9 22.7 6.8 39.0 ثري
 100.0 0.3 4.5 6.5 15.9 72.8 6,739 100.0 13.2 7.5 10.7 2.8 65.8 األكثر ثراءً 
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 )2/2: حالة الهجرة للنساء (جزء SR.7.1Wلجدول ا 

 2018 ،مكان إقامة، العراق حسب آخر مكان إقامة وفقاً للمدة التي مضت منذ آخر انتقال لھن، وتوزیع نسبة النساء اللواتي غیرن مكان إقامتھن وفقاً لنوع وموقع آخرسنة  49-15توزیع نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 من بین النساء اللواتي غیرن مكان إقامتھن، نسبة من یعشن في:

المجموع 
 اإلجمالي

عدد 
النساء 
اللواتي 
غیرن 
مكان 
 إقامتھن

صالح  واسط كربالء بابل بغداد انبار دیالى اربیل كركوك سلیمانیة نینوى دھوك
ذي  مثنى قادسیة نجف الدین

خارج  بصرة میسان قار
 الدولة

غیر 
 مبین

                                              
 18,195 100.0 0.1 1.6 10.6 3.3 8.7 3.7 2.6 3.3 3.4 4.0 2.5 5.5 23.2 4.3 5.1 2.5 4.6 1.2 9.1 0.7 المجموع اإلجمالي (العراق)

                        
                       المنطقة

 13,164 100.0 0.1 2.0 10.6 3.9 9.0 4.0 2.1 3.6 2.7 3.4 2.1 4.2 27.0 3.0 4.0 1.9 4.4 1.0 10.7 0.4 منطقة حضریة
 5,031 100.0 0.0 0.7 10.6 1.7 7.9 3.0 4.0 2.6 5.2 5.7 3.7 9.0 13.1 7.7 7.9 4.0 5.1 1.7 5.0 1.4 منطقة ریفیة

                       المحافظة
 298 100.0 5.0 20.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 5.5 0.2 0.3 53.6 7.5 دھوك
 1,657 100.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 1.1 0.2 0.9 0.4 0.1 0.2 2.0 0.2 0.0 6.0 1.4 0.2 83.0 3.7 نینوى

 222 100.0 0.0 25.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 15.9 0.0 0.0 0.0 14.9 4.5 5.2 22.8 7.8 1.6 0.5 0.0 سلیمانیة
 600 100.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 0.2 1.9 83.6 7.5 1.6 0.0 كركوك

 432 100.0 0.0 26.9 1.3 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.5 8.5 9.2 3.2 1.6 9.5 12.5 18.1 6.4 اربیل
 920 100.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 3.9 8.1 0.7 83.9 0.1 1.0 1.6 0.0 0.0 دیالى
 1,261 100.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 2.7 0.9 17.6 47.8 0.1 16.6 7.0 5.5 0.0 0.4 انبار
 3,764 100.0 0.1 0.4 0.4 0.8 0.6 0.1 0.0 0.5 0.3 0.8 0.0 0.7 89.7 2.7 2.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 بغداد

 2,819 100.0 0.1 0.6 0.5 1.0 0.7 0.1 0.1 0.7 0.2 0.6 0.0 0.7 91.1 1.9 1.4 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 مركز   
 945 100.0 0.1 0.1 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0 0.1 0.7 1.6 0.1 0.9 85.5 4.9 4.1 0.4 0.3 0.3 0.1 0.0 اطراف   

 936 100.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1.0 1.3 0.0 0.4 0.9 92.6 3.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 بابل
 539 100.0 0.0 0.7 2.5 1.1 3.0 1.3 2.5 4.2 0.8 0.8 65.9 4.7 9.8 0.2 1.4 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 كربالء
 777 100.0 0.0 0.1 0.3 0.7 0.7 0.1 0.1 0.1 0.0 84.3 0.5 0.8 11.5 0.0 0.4 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 واسط

 787 100.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 64.5 0.0 0.0 0.1 6.4 0.9 2.7 6.0 16.4 2.2 0.5 0.0 صالح الدین
 667 100.0 0.1 0.6 1.8 0.2 3.7 0.4 2.9 73.6 0.3 1.2 2.9 1.6 6.7 0.3 0.8 0.0 0.4 0.0 2.3 0.2 نجف

 462 100.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.8 1.5 85.1 3.8 0.1 0.6 1.1 1.7 4.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 قادسیة
 665 100.0 0.0 0.7 0.4 0.1 0.8 94.5 0.8 0.4 0.0 0.2 0.4 0.1 1.4 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 مثنى

 1,535 100.0 0.0 0.5 1.0 0.0 95.0 0.8 0.3 0.5 0.0 0.2 0.2 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 ذي قار
 642 100.0 0.2 1.1 3.9 80.1 0.6 0.1 0.1 1.1 0.0 0.8 0.2 0.1 10.9 0.2 0.3 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 میسان
 2,032 100.0 0.0 0.6 90.5 1.9 1.6 0.3 0.2 0.6 0.4 0.5 1.0 0.4 1.5 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 بصرة

 951 100.0 1.6 24.7 0.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 4.6 0.0 0.0 0.2 9.5 5.2 2.7 7.7 6.2 6.1 25.1 5.2 االقلیم
 951 100.0 1.6 24.7 0.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 4.6 0.0 0.0 0.2 9.5 5.2 2.7 7.7 6.2 6.1 25.1 5.2 كردستان العراق
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 )2/2: حالة الهجرة للنساء (جزء SR.7.1Wلجدول ا 

 2018 ،مكان إقامة، العراق حسب آخر مكان إقامة وفقاً للمدة التي مضت منذ آخر انتقال لھن، وتوزیع نسبة النساء اللواتي غیرن مكان إقامتھن وفقاً لنوع وموقع آخرسنة  49-15توزیع نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 من بین النساء اللواتي غیرن مكان إقامتھن، نسبة من یعشن في:

المجموع 
 اإلجمالي

عدد 
النساء 
اللواتي 
غیرن 
مكان 
 إقامتھن

صالح  واسط كربالء بابل بغداد انبار دیالى اربیل كركوك سلیمانیة نینوى دھوك
ذي  مثنى قادسیة نجف الدین

خارج  بصرة میسان قار
 الدولة

غیر 
 مبین

                                              
 17,244 100.0 0.0 0.4 11.2 3.5 9.1 3.9 2.7 3.5 3.3 4.3 2.7 5.8 23.9 4.3 5.2 2.2 4.5 0.9 8.2 0.4 وسط وجنوب العراق

 2,910 100.0 0.1 1.1 10.4 3.3 9.4 3.7 2.3 3.1 3.9 4.0 2.7 4.6 21.4 5.7 4.4 3.8 4.3 1.1 10.3 0.5 العمر
15-19 0.5 10.3 1.1 4.3 3.8 4.4 5.7 21.4 4.6 2.7 4.0 3.9 3.1 2.3 3.7 9.4 3.3 10.4 1.1 0.1 100.0 2,910 

15-17 0.3 11.4 1.1 4.0 3.2 5.3 5.7 21.1 4.6 3.1 4.2 3.7 3.1 1.8 2.7 8.4 3.8 11.0 1.5 0.2 100.0 1,655 
18-19 0.8 8.8 1.1 4.8 4.5 3.2 5.7 21.9 4.5 2.1 3.7 4.1 3.2 2.9 5.0 10.7 2.6 9.7 0.6 0.0 100.0 1,255 

20-24 0.5 8.9 1.2 3.5 2.0 5.3 4.4 20.4 4.8 3.1 4.1 3.3 4.1 2.9 5.4 9.1 3.4 11.6 2.0 0.1 100.0 3,123 
25-29 0.7 9.1 1.4 4.7 2.2 6.4 4.4 24.2 6.0 2.4 4.0 3.4 3.2 2.6 2.6 8.2 2.8 10.6 1.1 0.0 100.0 3,034 
30-34 0.6 9.0 1.0 5.1 2.2 3.9 3.9 25.6 6.1 2.2 3.6 3.9 2.8 2.2 4.5 7.1 4.0 10.4 2.0 0.1 100.0 2,619 
35-39 0.8 9.2 1.1 5.7 2.5 4.9 4.2 22.4 6.0 2.3 3.6 3.1 2.6 2.7 3.7 10.5 3.2 10.3 1.2 0.2 100.0 2,514 
40-44 0.8 9.3 1.2 4.3 2.9 4.3 4.4 23.4 7.0 2.6 4.2 3.2 4.5 2.4 2.7 7.8 2.5 9.8 2.5 0.2 100.0 2,114 
45-49 0.8 7.6 1.4 4.7 1.6 6.0 2.6 26.3 4.5 2.1 5.2 2.9 2.8 3.3 2.5 8.5 4.0 11.1 2.1 0.1 100.0 1,881 
 2,443 100.0 0.2 1.8 9.5 6.8 18.0 7.3 2.5 4.5 3.2 5.1 2.0 4.0 14.7 3.6 2.2 3.5 3.6 1.4 5.2 0.8 التعلیم

 2,443 100.0 0.2 1.8 9.5 6.8 18.0 7.3 2.5 4.5 3.2 5.1 2.0 4.0 14.7 3.6 2.2 3.5 3.6 1.4 5.2 0.8 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 7,466 100.0 0.1 1.0 9.4 3.6 7.0 3.1 2.4 3.1 4.1 3.6 2.7 6.6 21.2 5.1 6.1 2.4 4.9 1.0 11.6 0.9 االبتدائیھ

 3,672 100.0 0.1 1.5 15.0 2.4 5.7 4.4 2.6 3.3 2.7 4.2 2.9 3.9 26.9 4.4 5.1 2.0 3.4 0.9 8.4 0.3 المتوسطھ
 4,614 100.0 0.1 2.7 9.6 1.7 8.8 2.1 2.8 3.0 3.0 4.0 2.2 6.0 28.0 3.4 4.9 2.4 5.4 1.5 7.8 0.4 االعدادیھ +

 14,365 100.0 0.1 1.4 10.7 3.7 8.6 4.0 2.7 3.5 3.1 4.2 2.5 6.1 23.9 3.2 5.4 2.0 4.3 1.2 8.5 0.7 الحالة االجتماعیة
 14,365 100.0 0.1 1.4 10.7 3.7 8.6 4.0 2.7 3.5 3.1 4.2 2.5 6.1 23.9 3.2 5.4 2.0 4.3 1.2 8.5 0.7 سبق لھا الزواج
 3,830 100.0 0.2 2.7 10.3 1.8 9.0 2.4 2.1 2.7 4.5 3.4 2.4 3.3 20.6 8.3 3.9 4.1 5.6 1.1 11.3 0.4 لم یسبق لھا الزواج

 856 100.0 0.2 1.5 17.2 2.6 7.8 2.5 3.8 3.1 4.5 3.1 2.6 1.7 19.5 6.5 9.0 1.8 2.7 2.1 4.9 3.0 سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 
 856 100.0 0.2 1.5 17.2 2.6 7.8 2.5 3.8 3.1 4.5 3.1 2.6 1.7 19.5 6.5 9.0 1.8 2.7 2.1 4.9 3.0 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 15,684 100.0 0.1 1.7 10.2 3.3 8.8 3.9 2.6 3.3 3.3 4.1 2.4 5.8 23.6 4.0 4.8 2.4 4.7 1.1 9.1 0.6 ال تعاني  من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
 3,707 100.0 0.0 0.3 19.9 6.2 10.6 4.5 3.0 4.7 2.3 5.9 3.8 6.8 9.4 8.4 3.8 2.2 3.0 1.0 3.8 0.4 مؤشر الثروة
 3,707 100.0 0.0 0.3 19.9 6.2 10.6 4.5 3.0 4.7 2.3 5.9 3.8 6.8 9.4 8.4 3.8 2.2 3.0 1.0 3.8 0.4 األشد فقراً 

 4,182 100.0 0.0 0.5 14.2 5.9 15.2 5.3 3.2 3.7 3.3 4.5 2.8 5.5 15.8 3.5 6.2 1.9 2.6 1.0 3.9 1.0 فقیر
 4,127 100.0 0.1 0.7 11.2 1.8 8.4 5.5 3.0 2.8 3.7 4.7 2.4 4.7 26.1 3.7 6.8 2.8 3.3 1.1 7.2 0.2 متوسط

 3,872 100.0 0.1 1.5 3.3 1.0 4.2 1.2 2.0 2.7 4.1 2.9 1.8 6.6 37.3 2.4 4.7 2.3 6.9 1.1 13.1 0.8 ثري
 2,307 100.0 0.4 8.0 0.7 0.5 1.7 0.5 1.3 2.2 3.7 0.8 1.3 3.3 29.8 3.3 2.5 3.7 8.9 2.3 23.9 1.1 األكثر ثراءً 
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 الصع��ات الوظ�ف�ة للبالغين 

 (WG) �عتمد نموذج الصع��ات الوظ�ف�ة للبالغين على "المجموعة القصيرة" من األسئلة التي طورها ف��ق واشنطن المعني ب�حصاءات اإلعاقة
المتحدة تم إ�شاؤها في إطار اللجنة اإلحصائ�ة لألمم المتحدة. تعكس هذە األسئلة ستة نطاقات لق�اس اإلعاقة: وهي مجموعة تابعة لألمم  -

  SDGالتنم�ة المستدامة  الرؤ�ة والسمع والمشي واإلدراك والرعا�ة الذات�ة والتواصل. يوصى باستخدام هذا النموذج لتصن�ف مؤشرات
 .35للبالغين

. للنساء من سن  MICS6 س�ةو�شمل االستب�انات الق�ا
�
، يتم الحصول  49إلى  18هذە األسئلة في االستب�انات الفرد�ة على النحو المحدد سابقا

 .36على الب�انات مباشرة من المستجيبات أنفسهن

تب�ان األسر في اسكما �مكن الحصول على المعلومات على المستوى الفردي من خالل مستج�ب بالوكالة باستخدام نهج قائم على هذە األسئلة 
ا �ج�ب ن�ابة عن جميع أفراد األسرة البالغين. �مكن للمستج�ب بالوكالة أن �حدد  ا وك�ً� فرد�� سبة كبيرة � المع�ش�ة. هذا من شأنه أن �ستلزم مجيب�

 .37غير قصد من الصع��ات ، ول�نه �م�ل اح�انا الى عدم تحد�د األشخاص الذين �عانون من صع��ات وظ�ف�ة ، إما عن قصد أو عن

ز العينة ا ا أن ُ�َحوِّ جمال�ة ، إل كما �مكن أن �كون لإلبالغ الذاتي مشكالت منهج�ة. وعلى وجه التحد�د ، �مكن للنهج الذي يتم اإلبالغ عنه ذات��
من ِقبل  الفرد�ةح�ث ال �مكن إجراء مقابلة مع بعض األفراد �سبب إعاقتهم (ُ�شار إليهم على أنهم "عاجزون" في رمز نتائج االستب�انات 

المحاور�ن). إن عدد األشخاص "العاج��ن" الذين تم تحد�دهم في الدراسات االستقصائ�ة لألسر المع�ش�ة منخفض �شكل عام (عادة حوالي 
 .) و�متلك كل من األشخاص العاج��ن عن العمل ألسباب العجز والعجز ألي سبب (على سب�ل المثال ، المرضى في السر�ر)0.5٪

ر عن ذلك ، لتجنب هذا التحيز المحتمل ، ال ينبغي استخدام ب�انات "البالغين العاملين" في المسح العنقودي متعدد المؤشرات بغض النظ
سنة. غير أن هذە الب�انات هي المنهج�ة الموصى بها للسماح للبلدان  49-18لتقدير معدل انتشار اإلعاقة في السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 

ن سکال تمثت لبیانار: االعتباز بنظر التحیاخذ امع ل لتفصیر اتفسیم لمھن امرات أهداف التنم�ة المستدامة حسب حالة اإلعاقة. بتقس�م مؤش
 .مکتملةر غیت ستبیاناب وراء السباي ن ھألحیاض ایفیة في بعوظلابة ولصع، وامقابلة معھا راء جن إمء النتھام التي تاسنة  49لی إ 18ن مر ألسا

موعة العمل هي استخدام مستج�ب بالوكالة لألفراد الذين ال �ستط�عون االستجابة ألنفسهم ، ألن ذلك س�سمح بتقدير االنتشار إن توص�ة مج
سنة. ال �سعى المسح العنقودي المتعددة المؤشرات إلى هذا النهج في الوقت الحالي ، ح�ث إن  49-18في السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 

التي يتم التقاطها في االستب�انات الفرد�ة ال �مكن جمعها من خالل المستجيبين بالوكالة (مثل مؤشرات أهداف التنم�ة المستدامة غالب�ة الب�انات 
�ة لالمتعلقة بالخص��ة ، ووف�ات األطفال ، وتنظ�م األسرة ، وحضور الوالدات ، ووف�ات األمهات ، والزواج المبكر ، و�ش��ه األعضاء التناس

 .، إلخ.) األنث��ة

سنة من ذوي الصع��ات الوظ�ف�ة ، حسب المجال ،  49و  18�عرض النسبة المئ��ة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  SR.8.1W الجدول
ل صوالنسبة المئ��ة اللواتي �ستخدمن أجهزة مساعدة ولديهن صع��ة وظ�ف�ة داخل كل مجال (المشاهدة والسمع والمشي والرعا�ة الذات�ة والتوا

 .والتذكر)
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 .سنة ممن هم أ�ثر عرضة لخطر التعرض للصع��ات الوظ�ف�ة �سبب العمر 49تغطي البالغين فوق سن الحظ أن نموذج عالج البالغين ال 36 

 time/-first-the-for-questions-wg-the-questions/using-asked-om/frequentlydisability.c-http://www.washingtongroup 37 

 

http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/01/Joint-statement-on-disaggregation-of-data-by-disability-Final.pdf
http://www.washingtongroup-disability.com/frequently-asked-questions/using-the-wg-questions-for-the-first-time/
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 سنة) 49-18: القدرات الوظ�ف�ة للبالغين (النساء في الفئة العم��ة SR.8.1Wالجدول 

 2018 ،القدرات الوظیفیة ضمن مجال األجھزة، العراقسنة ممن لدیھن صعوبات في القدرات الوظیفیة حسب المجال، ونسبة من یستخدمن األجھزة المساندة ولدیھن صعوبة في  49-18نسبة النساء في الفئة العمریة 

 

  نسبة النساء اللواتي:
سنة ممن لدیھن صعوبات في القدرات  49-18نسبة النساء في الفئة العمریة 

 الوظیفیة في مجال:

نسبة النساء في الفئة 
سنة  49-18العمریة 

ممن یعانین من 
صعوبة في القدرات 
الوظیفیة في مجال 

 أاألقلواحد على 

عدد 
النساء في 

الفئة 
العمریة 

18-49 
 سنة

نسبة النساء اللواتي 
یعانین من صعوبات 

في الرؤیة عند 
استخدام 

النظارات/العدسات 
 الالصقة

عدد النساء في 
الفئة العمریة 

سنة ممن  18-49
یستخدمن 

النظارات/العدسات 
 الالصقة

نسبة النساء اللواتي 
یعانین من 

صعوبات في 
السمع عند استخدام 

 المعینات السمعیة

نسبة 
النساء في 

الفئة 
العمریة 

18-49 
سنة 

اللواتي 
یستخدمن 
المعینات 
 السمعیة

یستخدمن 
النظارات/ 

 العدسات الالصقة
یستخدمن 

 المشي السمع الرؤیة  معینات سمعیة
العنایة 
 التذّكر االتصال بالذات

                  
 148 8.2 2,886 3.0 26,776 4.9 1.7 0.3 0.4 2.3 0.4 1.3  0.6 10.8 المجموع اإلجمالي (العراق)

                 
                المنطقة

 106 8.0 2,333 3.0 18,750 4.6 1.5 0.3 0.3 2.2 0.4 1.3  0.6 12.4 منطقة حضریة
 42 8.6 554 3.4 8,026 5.5 2.1 0.2 0.5 2.4 0.3 1.4  0.5 6.9 منطقة ریفیة

                المحافظة
 6 (*) 93 3.8 1,011 9.9 5.5 0.2 0.4 3.7 0.4 1.7  0.6 9.2 دھوك
 15 (*) 252 1.6 2,491 2.4 0.3 0.1 0.3 0.7 0.2 1.3  0.6 10.1 نینوى

 15 (*) 230 0.0 1,613 1.6 0.7 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0  0.9 14.2 سلیمانیة
 3 (*) 97 0.0 1,087 0.9 0.5 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0  0.3 8.9 كركوك

 8 (*) 317 0.0 2,469 6.7 4.9 0.1 0.1 1.2 0.1 0.6  0.3 12.8 اربیل
 21 (*) 162 19.9 1,457 9.3 2.9 0.2 1.1 5.6 1.1 3.2  1.4 11.1 دیالى
 7 (*) 93 8.2 1,133 6.5 0.6 0.2 2.9 4.4 0.5 2.0  0.6 8.2 انبار
 26 (*) 568 2.2 4,426 3.5 0.4 0.1 0.2 2.2 0.2 1.3  0.6 12.8 بغداد

 19 (*) 470 2.1 3,249 3.5 0.4 0.1 0.2 2.2 0.2 1.4  0.6 14.5 مركز   
 7 (*) 98 2.6 1,177 3.5 0.5 0.2 0.2 2.2 0.3 1.1  0.6 8.3 اطراف   

 6 (*) 86 0.7 1,206 1.8 0.8 0.3 0.2 0.9 0.0 0.2  0.5 7.2 بابل
 6 (*) 91 3.6 751 4.4 1.5 0.5 0.3 1.0 0.4 1.6  0.8 12.1 كربالء
 4 (*) 121 0.4 885 3.6 0.7 0.3 0.3 2.8 0.3 0.6  0.5 13.7 واسط

 2 (*) 80 1.4 835 6.7 1.3 0.1 0.3 5.0 0.3 1.0  0.3 9.5 صالح الدین
 3 (*) 109 10.8 999 5.8 1.7 0.8 0.4 1.9 0.2 2.0  0.3 10.9 نجف

 3 (*) 56 2.8 785 6.2 1.5 0.1 0.3 3.1 1.0 2.2  0.4 7.1 قادسیة
 2 (*) 57 1.6 855 3.1 1.0 0.0 0.1 1.4 0.2 1.6  0.2 6.7 مثنى

 9 (*) 131 1.0 1,705 3.9 1.8 1.7 0.1 1.9 1.5 0.4  0.5 7.7 ذي قار
 4 (*) 79 3.1 1,031 6.7 1.7 0.1 0.1 2.1 0.2 4.0  0.4 7.7 میسان
 9 (*) 266 1.7 2,037 8.1 3.1 0.4 0.5 4.2 0.5 2.0  0.4 13.1 بصرة
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 سنة) 49-18: القدرات الوظ�ف�ة للبالغين (النساء في الفئة العم��ة SR.8.1Wالجدول 

 2018 ،القدرات الوظیفیة ضمن مجال األجھزة، العراقسنة ممن لدیھن صعوبات في القدرات الوظیفیة حسب المجال، ونسبة من یستخدمن األجھزة المساندة ولدیھن صعوبة في  49-18نسبة النساء في الفئة العمریة 

 

  نسبة النساء اللواتي:
سنة ممن لدیھن صعوبات في القدرات  49-18نسبة النساء في الفئة العمریة 

 الوظیفیة في مجال:

نسبة النساء في الفئة 
سنة  49-18العمریة 

ممن یعانین من 
صعوبة في القدرات 
الوظیفیة في مجال 

 أاألقلواحد على 

عدد 
النساء في 

الفئة 
العمریة 

18-49 
 سنة

نسبة النساء اللواتي 
یعانین من صعوبات 

في الرؤیة عند 
استخدام 

النظارات/العدسات 
 الالصقة

عدد النساء في 
الفئة العمریة 

سنة ممن  18-49
یستخدمن 

النظارات/العدسات 
 الالصقة

نسبة النساء اللواتي 
یعانین من 

صعوبات في 
السمع عند استخدام 

 المعینات السمعیة

نسبة 
النساء في 

الفئة 
العمریة 

18-49 
سنة 

اللواتي 
یستخدمن 
المعینات 
 السمعیة

یستخدمن 
النظارات/ 

 العدسات الالصقة
یستخدمن 

 المشي السمع الرؤیة  معینات سمعیة
العنایة 
 التذّكر االتصال بالذات

                  
                االقلیم

 28 (*) 639 0.5 5,093 5.7 3.7 0.1 0.1 1.6 0.2 0.6  0.6 12.5 كردستان العراق
 120 8.4 2,247 3.8 21,683 4.7 1.2 0.3 0.5 2.4 0.4 1.5  0.6 10.4 وسط وجنوب العراق

                العمر
18-19 7.4 0.4  0.4 0.2 0.6 0.2 0.2 0.7 1.8 2,567 1.0 189 (*) 9 
20-24 7.8 0.5  0.5 0.2 0.4 0.2 0.3 0.8 1.7 5,475 1.5 428 (*) 27 
25-29 5.9 0.5  0.7 0.2 1.1 0.2 0.3 1.0 2.7 4,615 2.6 272 (12.6) 23 
30-34 7.7 0.3  0.9 0.4 2.0 0.6 0.1 1.5 3.5 4,174 4.9 322 (*) 11 
35-39 7.7 0.7  1.3 0.8 2.8 0.6 0.8 2.9 6.3 3,937 0.6 303 (11) 26 
40-44 16.2 0.7  2.4 0.4 4.9 0.7 0.2 2.8 9.5 3,294 2.3 532 (*) 24 
45-49 31.0 1.1  4.7 0.6 6.1 0.4 0.1 2.8 12.0 2,715 5.0 840 (*) 29 
                التعلیم

 31 (9.6) 219 7.7 3,949 7.0 3.6 1.4 1.0 2.8 1.5 1.7  0.8 5.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 64 8.7 778 4.3 10,454 5.6 1.8 0.1 0.3 2.7 0.2 1.7  0.6 7.4 االبتدائیھ

 21 (*) 632 3.7 4,582 5.2 1.3 0.1 0.7 2.9 0.2 1.4  0.5 13.8 المتوسطھ
 33 (6.8) 1,257 1.1 7,792 2.5 0.8 0.0 0.1 1.1 0.1 0.7  0.4 16.1 االعدادیھ +
                مؤشر الثروة
 18 (*) 229 6.3 4,858 6.1 2.0 0.8 0.8 2.9 0.9 1.8  0.4 4.7 األشد فقراً 

 23 (10.2) 448 6.2 5,129 5.7 1.8 0.2 0.5 2.9 0.5 2.3  0.4 8.7 فقیر
 41 (10.1) 580 4.3 5,306 4.5 1.2 0.3 0.3 2.3 0.3 1.3  0.8 10.9 متوسط

 29 (1.7) 740 1.4 5,571 4.1 1.3 0.2 0.2 2.0 0.1 0.9  0.5 13.3 ثري
 37 (11.5) 889 1.2 5,912 4.2 2.3 0.1 0.3 1.4 0.2 0.6  0.6 15.0 األكثر ثراءً 

متوقع أن ال سنة بغرض التصنیف. وال یتم جمع معلومات حول أفراد األسرة المعیشیة المؤھلین الذین، ألي سبب كان، لم یتسطیعوا استكمال المقابلة. من 49-18في المسح العنقودي متعدد المؤشرات، یتم توجیھ أسئلة نموذج القدرات الوظیفیة للبالغین للمستجیبین الفردیین في الفئة العمریة  أ
صعوبات في القدرات  نللمقابلة الفردیة وھن فعالً فاقدات لألھلیة بسبب صعوبات في القدرات الوظیفیة. وبالتالي، نسبة النساء اللواتي لدیھ” فاقدة لألھلیة“یكون ھناك نسبة كبیرة من الحاالت أدخل/ي عدد الحاالت من جدول العمل  الخاصة بالمستجیبات اللواتي یتم تحدید رمز اإلجابة لھن كـ 

 الوظیفیة والمعروضة ھنا ال تمثل قیاساً كامالً ویجب عدم استخدامھا لتحدید نسبة االنتشار بین ھذه الفئة.
  49-25للفئة  في الحاالت غیر المرجحةاألرقام ( ) 

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 كنولوج�ا المعلومات واالتصاالت وسائط اإلعالم وت 

تم ذلك كمتعدد المؤشرات في العراق معلومات عن التعرض لوسائط اإلعالم واستخدام أجهزة ال�مبيوتر واإلنترنت.  المسح العنقودي وقد جمع 
 .سنة 49-15جمع المعلومات عن التعرض للصحف / المجالت واإلذاعة والتلف��ون بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

معلومات عن مل��ة األسرة لمعدات تكنولوج�ا المعلومات  SR.9.2 تعرض وسائل اإلعالم للنساء. �قدم الجدول رقم SR.9.1W �عرض الجدول
 .وال�مبيوتر) والوصول إلى اإلنترنت 38واالتصاالت (التلف��ون أو الهاتف المحمول

استنادا� إلى المعلومات حول ما  49-15واالتصاالت من قبل النساء في الفئة العم��ة تعرض استخدام تكنولوج�ا المعلومات  SR.9.3W الجداول
مهارات  SR.9.4W   إذا كانوا قد استخدموا أجهزة ال�مبيوتر أو الهواتف المحمولة أو اإلنترنت خالل األشهر الثالثة األخيرة ، بينما �عرض الجدول

بناًء على المعلومات المتعلقة بما إذا كانوا قد نفذوا أ�شطة متعلقة بال�مبيوتر في  49إلى  15 تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت للمرأة من سن
 .األشهر الثالثة األخيرة

 : التعّرض لوسائل اإلعالم الجماهيري (للنساء)SR.9.1Wالجدول 

 2018 ،بشكل أسبوعي، العراقسنة اللواتي یتعرضن لوسیلة إعالم جماھیري معینة  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

یستخدمن  سنة اللواتي: 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
جمیع 
وسائل 
اإلعالم 

الثالثة مرة 
واحدة في 
األسبوع 
 1على األقل

أیة وسیلة 
إعالم مرة 
واحدة في 
األسبوع 
 على األقل

عدد 
النساء في 

الفئة 
العمریة 

15-49 
 سنة

یقرأن صحیفة مرة 
في األسبوع واحدة 

 على األقل

یستمعن إلى المذیاع 
مرة واحدة في 

 األسبوع على األقل

یشاھدن التلفاز مرة 
واحدة في األسبوع 

 على األقل
              

 30,660 91.5 0.9 91.0 5.0 3.6 المجموع اإلجمالي (العراق)
        

       المنطقة
 21,436 92.0 1.1 91.4 5.0 4.3 منطقة حضریة

 9,224 90.4 0.6 90.1 4.8 2.0 منطقة ریفیة
       المحافظة
 1,163 88.4 1.2 86.2 7.9 5.4 دھوك
 2,851 95.4 0.3 95.1 4.4 1.5 نینوى

 1,833 96.0 2.2 94.8 10.7 11.5 سلیمانیة
 1,234 91.4 0.6 91.1 4.3 2.1 كركوك

 2,783 89.6 2.1 88.8 14.4 4.5 اربیل
 1,698 94.6 0.4 94.5 1.3 2.0 دیالى
 1,299 88.5 0.6 88.5 2.1 1.6 انبار
 5,047 95.8 0.6 95.7 4.3 3.0 بغداد

 3,691 96.1 0.7 95.9 4.3 3.4 مركز   
 1,356 95.1 0.5 95.0 4.3 1.7 اطراف   

 1,389 89.5 0.7 89.5 2.3 3.4 بابل
 864 95.0 1.8 94.9 3.9 4.5 كربالء
 1,015 85.8 3.3 85.0 5.6 6.8 واسط

 954 91.2 0.8 90.7 4.2 3.1 صالح الدین
 1,145 86.1 0.4 85.7 3.9 1.5 نجف

 899 83.1 0.5 82.6 2.6 3.1 قادسیة
 967 93.9 0.1 93.8 0.8 0.6 مثنى

 1,968 83.1 0.6 82.7 2.2 3.9 ذي قار

                                                                 

 

مال�ة لهاتف  عتبر باإلضافة إلى السؤال المحدد في استب�ان األسرة المع�ش�ة حول ما إذا كان ألي فرد في هذە األسرة هاتفا محموال، فإن األسر المع�ش�ة ت38 
سنة قد ردت بنعم على السؤال حول مل��ة الهاتف المحمول في االستب�انات الفرد�ة  49-15تراوح أعمارهن بين محمول إذا أجابت أي امرأة من اللواتي ت

 سنة.  49-15للنساء في الفئة العم��ة 

 



 51 صفحة | العینة وخصائص المستجیبین تغط�ة

 : التعّرض لوسائل اإلعالم الجماهيري (للنساء)SR.9.1Wالجدول 

 2018 ،بشكل أسبوعي، العراقسنة اللواتي یتعرضن لوسیلة إعالم جماھیري معینة  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

یستخدمن  سنة اللواتي: 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
جمیع 
وسائل 
اإلعالم 

الثالثة مرة 
واحدة في 
األسبوع 
 1على األقل

أیة وسیلة 
إعالم مرة 
واحدة في 
األسبوع 
 على األقل

عدد 
النساء في 

الفئة 
العمریة 

15-49 
 سنة

یقرأن صحیفة مرة 
في األسبوع واحدة 

 على األقل

یستمعن إلى المذیاع 
مرة واحدة في 

 األسبوع على األقل

یشاھدن التلفاز مرة 
واحدة في األسبوع 

 على األقل
              

 1,188 94.2 0.7 93.9 2.5 3.4 میسان
 2,363 90.5 0.6 89.7 3.1 3.2 بصرة

       االقلیم
 5,778 91.4 1.9 90.2 11.9 6.9 كردستان العراق

 24,882 91.5 0.7 91.2 3.3 2.8 وسط وجنوب العراق
       العمر

15-19 3.0 3.5 89.0 1.0 89.2 6,450 
15-17 2.9 3.2 90.0 0.9 90.2 3,884 
18-19 3.3 4.0 87.3 1.0 87.8 2,567 

20-24 3.9 5.2 91.9 0.9 92.6 5,475 
25-29 4.2 5.0 92.9 0.9 93.2 4,615 
30-34 3.2 5.6 91.7 0.8 92.0 4,174 
35-39 3.1 4.9 90.5 0.8 91.2 3,937 
40-44 3.9 5.9 91.6 1.1 92.5 3,294 
45-49 4.3 5.7 90.2 1.4 90.6 2,715 
       التعلیم

 4,172 85.9 0.1 85.7 1.9 0.2 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 11,467 93.1 0.5 92.9 3.8 1.8 االبتدائیھ

 5,982 93.4 0.8 92.9 5.3 3.8 المتوسطھ
 9,039 90.8 1.9 89.9 7.5 7.4 االعدادیھ +

       سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 
 1,301 90.5 0.7 90.2 4.0 3.5 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 25,475 91.8 0.9 91.2 5.3 3.7 تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیةال 
       مؤشر الثروة
 5,579 87.5 0.2 87.2 1.6 1.2 األشد فقراً 

 5,866 91.0 0.5 90.7 2.6 2.4 فقیر
 6,130 91.7 0.8 91.3 4.7 2.8 متوسط

 6,346 93.8 1.1 93.4 5.5 3.9 ثري
 6,739 93.1 1.8 92.0 9.5 7.0 األكثر ثراءً 

 التعّرض لوسائل اإلعالم الجماھیري - SR.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 

 

 : امتالك األسرة المع�ش�ة لوسائل تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت واستخدام اإلنترنتSR.9.2الجدول 

 2018 ،حاسوب، وتتصل باإلنترنت في المنزل، العراق، وجھاز نقال نسبة األسر المعیشیة التي لدیھا مذیاع، وتلفاز، وھاتف

  
نسبة األسر المعیشیة التي تتصل  نسبة األسر المعیشیة التي لدیھا:

 4جھاز حاسوب 3ھاتف نقّال 2تلفاز عدد األسر المعیشیة 5باإلنترنت في المنزل
            

 20,214 54.3 24.8 99.0 98.5 المجموع اإلجمالي (العراق)
       

      المنطقة
 14,484 60.1 28.8 99.3 98.8 منطقة حضریة

 5,730 39.5 14.5 98.3 97.7 منطقة ریفیة
      المحافظة
 693 75.9 38.8 99.6 98.6 دھوك
 1,825 47.1 21.9 99.0 96.0 نینوى
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 : امتالك األسرة المع�ش�ة لوسائل تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت واستخدام اإلنترنتSR.9.2الجدول 

 2018 ،حاسوب، وتتصل باإلنترنت في المنزل، العراق، وجھاز نقال نسبة األسر المعیشیة التي لدیھا مذیاع، وتلفاز، وھاتف

  
نسبة األسر المعیشیة التي تتصل  نسبة األسر المعیشیة التي لدیھا:

 4جھاز حاسوب 3ھاتف نقّال 2تلفاز عدد األسر المعیشیة 5باإلنترنت في المنزل
            

 1,454 64.9 45.2 99.1 99.2 سلیمانیة
 1,027 52.1 16.5 98.2 97.3 كركوك

 1,889 74.3 46.3 99.6 99.3 اربیل
 1,116 42.2 17.7 99.5 99.5 دیالى
 746 33.0 8.6 99.5 96.1 انبار
 3,352 66.3 23.3 99.4 98.9 بغداد

 2,470 72.0 27.0 99.4 99.5 مركز   
 882 50.4 13.0 99.4 97.1 اطراف   

 951 39.3 16.8 98.1 99.0 بابل
 601 51.5 21.8 98.7 98.8 كربالء
 672 41.3 16.6 97.8 99.2 واسط

 586 37.5 20.9 98.7 98.5 صالح الدین
 770 48.3 25.7 98.6 98.2 نجف

 536 46.6 19.4 97.5 98.8 قادسیة
 581 39.0 16.9 98.0 98.8 مثنى

 1,175 36.1 15.9 99.5 99.3 ذي قار
 760 42.0 11.8 98.9 99.5 میسان
 1,482 67.0 26.2 99.1 98.5 بصرة

      االقلیم
 4,035 71.2 44.6 99.4 99.1 كردستان العراق

 16,179 50.1 19.8 98.9 98.4 وسط وجنوب العراق
      مستوى تعلیم رّب األسرة

 3,031 39.9 14.3 96.6 96.9 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 6,778 43.2 14.4 99.2 98.5 االبتدائیھ

 4,316 54.5 20.2 99.5 98.6 المتوسطھ
 6,075 73.6 44.7 99.7 99.2 االعدادیھ +

 14 (*) (*) (*) (*) غیر مبین / الاعرف
      مؤشر الثروة
 3,798 14.5 1.5 96.9 95.2 األشد فقراً 

 3,893 39.8 8.6 99.0 98.6 فقیر
 3,867 53.8 17.0 99.3 99.4 متوسط

 4,196 71.0 29.0 99.6 99.2 ثري
 4,460 85.4 61.5 99.9 99.8 األكثر ثراءً 

 األسر المعیشیة التي لدیھا تلفاز - SR.5مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
 األسر المعیشیة التي لدیھا ھاتف - SR.6مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3

 األسر المعیشیة التي لدیھا جھاز حاسوب - SR.7مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4
 األسر المعیشیة التي تتصل باإلنترنت - SR.8مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  5

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 : استخدام تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت (للنساء)SR.9.3Wالجدول 

 2018 ،من استخدمنھا مرة واحدة في األسبوع على األقل خالل األشھر الثالثة األخیرة، العراق سنة اللواتي سبق لھن استخدام جھاز حاسوب، واإلنترنت، ومن لدیھن ھاتف نقّال، ونسبة من استخدمنھا خالل األشھر الثالثة الماضیة ونسبة 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 اللواتي:سنة  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

عدد النساء في 
الفئة العمریة 

 سنة 15-49

   استخدمن جھاز حاسوب
یمتلكن 
ھاتف 

 2نقّال

 استخدمن اإلنترنت   استخدمن ھاتف نقّال

سبق لھن 
 استخدامھ

خالل األشھر 
 1الثالثة األخیرة

مرة واحدة على األقل أسبوعیاً 
   خالل األشھر الثالثة األخیرة

خالل األشھر 
 3الثالثة األخیرة

مرة واحدة على األقل أسبوعیاً 
   خالل األشھر الثالثة األخیرة

سبق لھن 
 استخدامھ

خالل األشھر 
 4الثالثة األخیرة

مرة واحدة على األقل 
أسبوعیاً خالل األشھر 

 5الثالثة األخیرة
               

 30,660 37.4 41.2 43.3  72.1 84.6 67.2  4.6 7.0 16.0 وع اإلجمالي (العراق)المجم
              

             المنطقة
 21,436 43.3 47.7 49.9  77.4 88.6 72.4  5.5 8.4 19.1 منطقة حضریة

 9,224 23.7 26.3 27.8  59.9 75.5 55.2  2.4 3.6 8.7 منطقة ریفیة
             المحافظة
 1,163 46.0 51.9 53.4  79.7 91.9 78.2  6.7 9.3 21.5 دھوك
 2,851 29.9 31.9 32.9  71.9 81.5 59.6  5.3 7.3 10.5 نینوى

 1,833 42.8 49.2 54.1  85.0 94.1 81.7  10.4 14.4 41.7 سلیمانیة
 1,234 37.2 39.9 43.0  82.0 96.3 76.1  2.6 4.2 20.1 كركوك

 2,783 47.4 51.2 54.9  87.9 95.3 83.4  7.7 11.0 28.7 اربیل
 1,698 37.2 42.5 44.1  74.4 84.3 65.8  3.9 5.6 12.1 دیالى
 1,299 20.7 23.8 25.9  58.4 71.3 54.3  1.2 1.9 6.1 انبار
 5,047 49.6 52.6 53.6  80.0 91.5 68.8  4.2 6.9 15.4 بغداد

 3,691 56.1 59.2 60.4  85.2 94.4 73.8  5.1 8.4 18.7 مركز   
 1,356 31.6 34.7 35.3  65.7 83.6 55.0  1.8 2.8 6.2 اطراف   

 1,389 21.9 32.1 35.8  59.7 78.9 61.8  2.7 5.9 13.7 بابل
 864 39.5 43.4 45.9  77.0 86.6 67.7  4.8 7.8 14.6 كربالء
 1,015 22.8 26.7 28.8  61.2 74.7 61.1  2.7 5.9 11.9 واسط

 954 32.9 37.4 39.3  60.1 72.3 60.0  3.2 5.4 13.0 صالح الدین
 1,145 33.5 39.5 41.1  60.1 77.4 68.9  6.3 8.8 12.2 نجف

 899 29.3 31.7 33.2  60.6 77.9 59.0  4.6 6.7 9.0 قادسیة
 967 18.2 20.9 21.5  54.5 76.9 60.1  2.3 3.9 6.0 مثنى

 1,968 24.1 26.7 28.1  57.1 78.2 58.7  1.0 2.7 5.9 ذي قار
 1,188 20.5 21.7 23.1  60.1 76.2 55.1  2.3 3.7 8.4 میسان
 2,363 58.5 61.6 63.7  75.0 82.7 68.0  5.0 7.3 17.8 بصرة

             االقلیم
 5,778 45.7 50.7 54.3  85.3 94.3 81.8  8.4 11.7 31.4 كردستان العراق
 24,882 35.5 39.0 40.7  69.0 82.4 63.8  3.7 5.9 12.4 لعراقوسط وجنوب ا
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 : استخدام تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت (للنساء)SR.9.3Wالجدول 

 2018 ،من استخدمنھا مرة واحدة في األسبوع على األقل خالل األشھر الثالثة األخیرة، العراق سنة اللواتي سبق لھن استخدام جھاز حاسوب، واإلنترنت، ومن لدیھن ھاتف نقّال، ونسبة من استخدمنھا خالل األشھر الثالثة الماضیة ونسبة 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 اللواتي:سنة  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

عدد النساء في 
الفئة العمریة 

 سنة 15-49

   استخدمن جھاز حاسوب
یمتلكن 
ھاتف 

 2نقّال

 استخدمن اإلنترنت   استخدمن ھاتف نقّال

سبق لھن 
 استخدامھ

خالل األشھر 
 1الثالثة األخیرة

مرة واحدة على األقل أسبوعیاً 
   خالل األشھر الثالثة األخیرة

خالل األشھر 
 3الثالثة األخیرة

مرة واحدة على األقل أسبوعیاً 
   خالل األشھر الثالثة األخیرة

سبق لھن 
 استخدامھ

خالل األشھر 
 4الثالثة األخیرة

مرة واحدة على األقل 
أسبوعیاً خالل األشھر 

 5الثالثة األخیرة
             العمر

15-19 19.2 8.4 5.2  40.0 70.6 52.8  42.8 39.9 34.7 6,450 
15-17 17.7 7.2 4.3  31.8 66.9 46.8  39.6 36.2 30.8 3,884 
18-19 21.4 10.3 6.6  52.4 76.1 61.9  47.8 45.3 40.6 2,567 

20-24 24.2 11.4 7.8  70.5 87.5 75.6  53.6 51.6 47.7 5,475 
25-29 18.0 7.2 4.6  74.4 88.7 78.0  48.9 47.4 43.5 4,615 
30-34 14.0 6.2 3.9  76.7 88.8 77.7  43.5 41.5 37.8 4,174 
35-39 9.7 3.9 2.5  75.7 89.4 78.7  36.9 35.1 31.4 3,937 
40-44 9.8 4.2 2.9  76.1 88.4 77.5  33.8 32.1 29.5 3,294 
45-49 8.0 3.2 2.2  75.5 87.5 76.1  34.3 32.5 30.0 2,715 
             التعلیم
 4,172 5.9 6.9 7.5  49.1 67.8 46.8  0.0 0.0 0.5 قبل االبتدائي أو ال تعلیم ما

 11,467 23.1 26.0 27.5  69.0 82.7 63.1  0.4 0.7 2.5 االبتدائیھ
 5,982 42.2 46.9 49.6  73.5 86.4 67.3  2.3 3.5 10.5 المتوسطھ

 9,039 66.8 72.6 75.7  85.8 93.7 81.8  13.5 20.4 43.8 االعدادیھ +
           سنة 49-18رات الوظیفیة (العمر صعوبات القد

 1,301 26.3 29.6 31.2  71.5 83.0 70.1  1.1 2.1 7.4 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
أیة صعوبة في القدرات  ال تعاني من

 25,475 38.9 42.6 44.5  76.0 87.4 72.5  4.8 7.2 16.1 الوظیفیة

             مؤشر الثروة
 5,579 12.0 13.9 15.2  47.8 66.5 44.9  0.5 0.9 2.9 األشد فقراً 

 5,866 25.7 29.2 31.2  64.6 80.6 59.4  1.4 2.6 7.0 فقیر
 6,130 35.4 39.3 41.3  71.6 85.4 65.7  2.6 4.5 11.5 متوسط

 6,346 50.2 54.8 56.7  83.4 92.4 76.2  5.3 8.3 19.5 ثري
 6,739 58.3 63.3 66.2  88.5 95.2 85.4  11.7 16.7 35.4 األكثر ثراءً 

 استخدام جھاز الحاسوب - SR.9ح العنقودي متعدد المؤشرات مؤشر المس 1
 b.1.5امتالك ھاتف نقّال؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - SR.10مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 استخدام نقّال - SR.11مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3
 17.8.1استخدام اإلنترنت (خالل األشھر الثالثة األخیرة)؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - SR.12aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4

 استخدام اإلنترنت (مرة واحدة على األقل خالل األشھر الثالثة األخیرة) - bSR.12مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  5



 55 صفحة | العینة وخصائص المستجیبین تغط�ة

 (للنساء)�ا المعلومات واالتصاالت : مهارات تكنولوجSR.9.4Wالجدول 

 2018 ،سنة اللواتي قمن في األشھر الثالثة األخیرة بتنفیذ أنشطة ذات عالقة بالحاسوب، العراق 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 سنة اللواتي قمن في األشھر الثالثة األخیرة: 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

عدد النساء في 
-15الفئة العمریة 

 سنة 49
بنسخ أو نقل 
 ملف أو مجلد

باستخدام أداة 
النسخ واللصق 
لتكرار أو نقل 

معلومات ضمن 
 وثیقة ما

بإرسال رسالة برید 
إلكتروني مع ملف 
مرفق، مثل وثیقة 

أو صورة أو 
 وصلة فیدیو

باستخدام 
معادلة حسابیة 

أساسیة في 
صفحة جدول 

 حسابي

بتوصیل 
وتركیب جھاز 

جدید، مثل 
مودم أو كامیرا 

 أو طابعة

بالبحث عن 
وتنزیل 
وتركیب 

وإعداد برنامج 
 محوسب

بإنشاء عرض تقدیمي 
إلكتروني باستخدام برنامج 
عروض تقدیمیة، یشمل 
نص أو صور أو صوت 

 أو مخططات بیانیة

بنقل ملف 
بین 

حاسوب 
 وجھاز آخر

كتابة برنامج 
محوسب 

باستخدام أیة 
 لغة برمجة

واحد على األقل  بإجراء نشاط
من األنشطة التسعة المدرجة 

 1ذات العالقة بالحاسوب
                        

 30,660 5.6 1.2 3.7 2.2 2.2 2.8 2.1 3.0 4.6 4.6 المجموع اإلجمالي (العراق)
             

            المنطقة
 21,436 6.8 1.6 4.6 2.5 2.6 3.3 2.4 3.9 5.6 5.6 منطقة حضریة

 9,224 2.8 0.3 1.9 1.5 1.0 1.7 1.5 0.9 2.3 2.3 منطقة ریفیة
            المحافظة
 1,163 7.6 2.9 5.3 3.7 2.3 3.8 4.2 4.3 6.9 6.6 دھوك
 2,851 5.4 1.8 3.9 1.9 2.4 3.6 1.7 3.2 4.3 4.4 نینوى

 1,833 10.6 0.9 5.9 2.9 4.9 2.2 3.3 4.6 9.4 8.1 سلیمانیة
 1,234 3.1 0.2 2.2 1.4 1.3 1.7 0.5 1.6 1.5 1.9 كركوك

 2,783 10.6 2.7 9.1 5.2 5.6 8.3 6.1 5.0 9.9 9.4 اربیل
 1,698 4.4 0.8 1.7 1.3 1.0 2.3 1.1 2.0 3.3 3.7 دیالى
 1,299 1.6 0.2 1.4 0.3 0.8 1.1 0.5 1.2 1.3 1.5 انبار
 5,047 6.4 1.4 4.1 2.6 1.7 3.3 2.5 4.2 5.3 5.4 بغداد

 3,691 7.9 1.7 5.1 3.3 2.0 4.0 2.8 5.1 6.6 6.6 مركز   
 1,356 2.3 0.4 1.4 0.7 0.9 1.6 1.4 1.5 1.7 2.3 اطراف   

 1,389 4.5 0.8 2.4 2.6 0.9 1.9 1.0 2.8 3.6 3.4 بابل
 864 6.2 0.5 4.8 2.4 1.9 1.1 1.4 3.6 5.7 5.5 كربالء
 1,015 4.2 1.7 2.2 2.3 1.9 2.1 1.9 1.9 3.4 2.8 واسط

 954 4.3 0.7 2.2 1.0 1.2 1.9 0.5 1.8 2.7 2.9 صالح الدین
 1,145 4.8 1.4 3.4 2.5 2.0 2.7 1.2 2.9 3.5 4.2 نجف

 899 5.0 0.6 4.0 2.1 1.5 1.5 2.0 3.5 3.5 4.2 قادسیة
 967 3.3 0.5 1.8 0.8 0.7 1.5 0.7 2.3 2.8 2.8 مثنى

 1,968 2.2 0.4 1.7 1.2 0.5 0.9 0.8 1.2 1.8 1.9 ذي قار
 1,188 2.5 0.9 1.5 1.1 1.1 0.8 0.9 1.0 1.9 2.0 میسان
 2,363 5.2 1.1 2.9 1.1 2.5 1.8 2.0 2.1 4.0 3.8 بصرة

            االقلیم
 5,778 10.0 2.2 7.3 4.2 4.7 5.5 4.8 4.7 9.2 8.4 كردستان العراق

 24,882 4.6 1.0 2.9 1.8 1.5 2.2 1.5 2.6 3.6 3.7 وسط وجنوب العراق



 56 صفحة | العینة وخصائص المستجیبین تغط�ة

 (للنساء)�ا المعلومات واالتصاالت : مهارات تكنولوجSR.9.4Wالجدول 

 2018 ،سنة اللواتي قمن في األشھر الثالثة األخیرة بتنفیذ أنشطة ذات عالقة بالحاسوب، العراق 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 سنة اللواتي قمن في األشھر الثالثة األخیرة: 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

عدد النساء في 
-15الفئة العمریة 

 سنة 49
بنسخ أو نقل 
 ملف أو مجلد

باستخدام أداة 
النسخ واللصق 
لتكرار أو نقل 

معلومات ضمن 
 وثیقة ما

بإرسال رسالة برید 
إلكتروني مع ملف 
مرفق، مثل وثیقة 

أو صورة أو 
 وصلة فیدیو

باستخدام 
معادلة حسابیة 

أساسیة في 
صفحة جدول 

 حسابي

بتوصیل 
وتركیب جھاز 

جدید، مثل 
مودم أو كامیرا 

 أو طابعة

بالبحث عن 
وتنزیل 
وتركیب 

وإعداد برنامج 
 محوسب

بإنشاء عرض تقدیمي 
إلكتروني باستخدام برنامج 
عروض تقدیمیة، یشمل 
نص أو صور أو صوت 

 أو مخططات بیانیة

بنقل ملف 
بین 

حاسوب 
 وجھاز آخر

كتابة برنامج 
محوسب 

باستخدام أیة 
 لغة برمجة

واحد على األقل  بإجراء نشاط
من األنشطة التسعة المدرجة 

 1ذات العالقة بالحاسوب
                        

            العمر
15-19 4.8 5.1 2.6 2.0 2.7 1.6 2.0 3.6 0.9 6.3 6,450 

15-17 3.5 3.7 2.5 1.0 1.8 1.3 1.0 2.5 0.8 5.0 3,884 
18-19 6.9 7.2 2.9 3.6 4.1 2.0 3.5 5.4 1.0 8.4 2,567 

20-24 8.1 7.8 5.2 4.2 4.7 4.6 4.7 6.8 2.1 9.6 5,475 
25-29 4.7 4.8 3.0 2.0 2.8 2.5 2.1 3.9 1.4 5.7 4,615 
30-34 4.1 4.4 3.3 2.0 2.8 1.9 1.6 3.7 1.5 5.1 4,174 
35-39 2.7 2.7 2.0 1.1 2.0 1.4 1.4 2.0 1.0 3.2 3,937 
40-44 3.2 3.1 1.9 1.2 2.2 1.1 1.5 2.6 1.0 3.6 3,294 
45-49 1.8 2.0 1.6 1.0 1.3 0.7 1.0 1.6 0.4 2.3 2,715 
            التعلیم

ما قبل االبتدائي أو ال 
 4,172 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 تعلیم

 11,467 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 االبتدائیھ
 5,982 2.1 0.3 1.0 0.3 0.6 0.9 0.4 0.8 1.6 1.5 المتوسطھ

 9,039 17.3 3.9 12.0 7.4 6.9 8.9 6.9 9.5 14.5 14.4 االعدادیھ +

سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر            
یعاني من صعوبة في 

 1,301 1.6 0.5 0.9 0.7 0.5 0.8 0.4 0.5 1.6 1.5 القدرات الوظیفیة

ال یعاني من أیة صعوبة 
 25,475 5.9 1.3 4.1 2.5 2.4 3.1 2.4 3.2 4.9 4.9 في القدرات الوظیفیة

            مؤشر الثروة
 5,579 0.6 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.4 األشد فقراً 

 5,866 1.8 0.4 1.2 0.6 0.8 0.7 0.6 1.0 1.3 1.4 فقیر
 6,130 3.3 0.6 2.1 1.2 1.0 1.3 1.0 1.7 2.6 2.9 متوسط

 6,346 6.7 1.4 4.0 2.4 2.2 3.2 2.4 3.8 5.2 5.1 ثري
 6,739 14.2 3.3 10.1 6.1 6.0 7.8 5.7 7.4 12.3 11.9 األكثر ثراءً 

 4.4.1مھارات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - SR.13مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات 1



 57 صفحة | العینة وخصائص المستجیبین تغط�ة

 استخدام التبغ 

وي تمنتجات التبغ هي منتجات مصنوعة كل�ا أو جزئ�ا من أوراق التبغ كمواد خام ، والتي �قصد منها أن تدخن أو تمسك أو تمضغ أو تنقع. كل تح
راض مشد�دة اإلدمان ، والن�كوتين. �عد استخدام التبغ أحد عوامل الخطر الرئ�س�ة لعدد من األمراض المزمنة ، بما في ذلك السرطان وأمواد على 

. إذا تم ذكرە ، يتم تضمين السجائر اإلل�ترون�ة في فئة االستجابة األخرى من استخدام منتجات التبغ 39الرئة وأمراض القلب واألوع�ة الدم��ة
 .الذي ال �دخن

نساء اللواتي م بين الاالستخداو�سبة متعددة المؤشرات في العراق معلومات عن االستخدام المتواصل والحالي للتبغ المسح العتقودي  وقد جمع
 .سنة. �قدم هذا القسم النتائج الرئ�س�ة 49و  15تتراوح أعمارهن بين 

 

 .سنة 49-15االستهالك الحالي والمستد�م لمنتجات التبغ من قبل النساء في الفئة العم��ة  SRW.10.1 �عرض الجدول

 .ذلك معدل االستخدام للنساء�قدم النتائج عن العمر عند أول استخدام للسجائر ، وك  SRW.10.2جدول 

 : االستخدام الحالي والسابق للتبغ (للنساء)SR.10.1Wالجدول 

 2018 ،سنة حسب نمط استخدام التبغ، العراق 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

لم یسبق 
لھن 

تدخین 
السجائر 

أو 
استخدام 
منتجات 
التبغ 
 األخرى

  اللواتي سبق لھن تدخین
منتجات التبغ في أي وقت من استخدمن 

 خالل الشھر األخیر
نسبة النساء 
الالتي لم 

یستخدمن اي 
منتج تبغ 

خالل الشھر 
 2االخیر

عدد النساء 
في الفئة 

-15العمریة 
 سنة 49

قط
ر ف

جائ
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المجموع اإلجمالي 

 30,660 98.5 1.3 0.5 0.1 0.7  5.2 0.8 0.9 3.5 94.6 (العراق)

              
             المنطقة

 21,436 98.6 1.1 0.3 0.1 0.8  5.1 0.7 0.6 3.8 94.7 منطقة حضریة
 9,224 98.3 1.6 1.1 0.0 0.5  5.5 1.0 1.7 2.8 94.4 منطقة ریفیة

             المحافظة
 1,163 97.1 2.8 0.3 0.1 2.4  8.8 0.8 0.6 7.4 91.1 دھوك
 2,851 99.3 0.6 0.1 0.0 0.5  1.2 0.1 0.1 1.0 98.7 نینوى

 1,833 98.5 1.3 0.4 0.0 0.9  7.4 1.0 0.7 5.6 92.4 سلیمانیة
 1,234 99.0 0.5 0.0 0.2 0.4  4.0 0.5 0.3 3.2 95.5 كركوك

 2,783 93.5 5.4 3.6 0.1 1.8  24.8 2.4 6.0 16.4 74.2 اربیل
 1,698 99.6 0.4 0.1 0.0 0.3  4.4 0.8 0.7 3.0 95.6 دیالى
 1,299 99.6 0.4 0.1 0.0 0.3  2.5 0.3 0.4 1.8 97.5 انبار
 5,047 99.2 0.8 0.2 0.1 0.5  1.6 0.5 0.2 0.9 98.3 بغداد

 3,691 99.0 1.0 0.3 0.1 0.6  1.8 0.6 0.2 1.0 98.2 مركز   
 1,356 99.8 0.1 0.1 0.0 0.0  1.2 0.2 0.2 0.9 98.6 اطراف   

 1,389 99.9 0.1 0.1 0.0 0.1  0.4 0.2 0.1 0.1 99.6 بابل
 864 98.8 0.8 0.1 0.0 0.7  0.9 0.1 0.0 0.8 98.6 كربالء
 1,015 99.1 0.8 0.6 0.0 0.1  5.3 2.5 1.3 1.5 94.5 واسط

 954 97.9 2.1 0.9 0.0 1.2  4.4 1.3 0.2 3.0 95.6 صالح الدین
 1,145 98.4 1.6 0.0 0.0 1.6  6.1 0.2 0.6 5.3 93.9 نجف

 899 99.2 0.7 0.1 0.0 0.6  3.3 0.5 0.3 2.5 96.6 قادسیة
 967 99.9 0.1 0.0 0.0 0.1  1.0 0.1 0.0 0.8 99.0 مثنى

 1,968 99.4 0.5 0.1 0.1 0.3  2.5 0.2 0.4 1.9 97.5 ذي قار

                                                                 

 

 /http://www.who.int/topics/tobacco/en. منظمة الصحة العالم�ة 39 

http://www.who.int/topics/tobacco/en/


 58 صفحة | العینة وخصائص المستجیبین تغط�ة

 : االستخدام الحالي والسابق للتبغ (للنساء)SR.10.1Wالجدول 

 2018 ،سنة حسب نمط استخدام التبغ، العراق 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

لم یسبق 
لھن 

تدخین 
السجائر 

أو 
استخدام 
منتجات 
التبغ 
 األخرى

  اللواتي سبق لھن تدخین
منتجات التبغ في أي وقت من استخدمن 

 خالل الشھر األخیر
نسبة النساء 
الالتي لم 

یستخدمن اي 
منتج تبغ 

خالل الشھر 
 2االخیر

عدد النساء 
في الفئة 

-15العمریة 
 سنة 49

قط
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جائ
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 1,188 98.1 1.8 1.1 0.1 0.7  5.3 2.1 0.3 2.8 94.7 میسان
 2,363 99.3 0.7 0.2 0.1 0.4  2.8 1.2 0.8 0.9 97.2 بصرة

             االقلیم
 5,778 95.8 3.6 1.9 0.1 1.6  16.0 1.6 3.2 11.2 83.4 كردستان العراق

 24,882 99.2 0.7 0.2 0.1 0.5  2.7 0.6 0.4 1.7 97.2 العراقوسط وجنوب 
             العمر

15-19 95.1 2.4 1.7 0.6 4.8  0.1 0.0 1.4 1.6 98.3 6,450 
15-17 95.6 2.2 1.4 0.5 4.1  0.1 0.0 1.2 1.3 98.4 3,884 
18-19 94.3 2.6 2.3 0.9 5.7  0.2 0.0 1.8 2.0 98.0 2,567 

20-24 94.0 3.0 0.7 2.1 5.8  0.3 0.1 0.4 0.9 98.9 5,475 
25-29 95.3 3.0 0.7 0.8 4.5  0.3 0.0 0.4 0.7 99.1 4,615 
30-34 94.1 3.7 1.5 0.6 5.8  0.6 0.1 0.3 0.9 99.0 4,174 
35-39 95.9 3.3 0.3 0.4 4.0  0.7 0.0 0.2 1.0 98.9 3,937 
40-44 94.2 5.2 0.3 0.2 5.7  2.1 0.1 0.1 2.3 97.5 3,294 
45-49 93.0 5.9 0.3 0.4 6.6  1.9 0.2 0.1 2.2 97.4 2,715 
             التعلیم

ما قبل االبتدائي أو ال 
 4,172 98.1 1.6 0.1 0.0 1.5  5.1 0.4 0.2 4.5 94.6 تعلیم

 11,467 98.7 1.1 0.3 0.1 0.7  4.8 0.6 0.8 3.4 95.1 االبتدائیھ
 5,982 98.5 1.4 0.8 0.0 0.5  5.3 0.7 1.1 3.5 94.6 المتوسطھ

 9,039 98.5 1.3 0.8 0.0 0.4  5.8 1.4 1.3 3.1 94.0 االعدادیھ +
األطفال دون سّن الخامسة 
             في نفس األسرة المعیشیة

طفل/ة واحد/ة على 
 16,940 98.7 1.1 0.5 0.0 0.5  4.8 0.8 1.0 3.0 95.1 األقل

 13,720 98.3 1.5 0.5 0.1 0.9  5.8 0.9 0.8 4.1 94.0 ال یوجد
صعوبات القدرات 
 49-18الوظیفیة (العمر 

 سنة)
            

تعاني من صعوبة في 
 1,301 96.6 3.1 0.2 0.2 2.6  9.4 0.4 0.9 8.2 90.2 القدرات الوظیفیة

ال تعاني من أیة 
صعوبة في القدرات 

 الوظیفیة
94.7 3.5 0.8 0.9 5.2  0.7 0.1 0.4 1.2 98.7 25,475 

             مؤشر الثروة
 5,579 99.0 0.9 0.3 0.1 0.5  2.8 0.6 0.3 1.9 97.0 األشد فقراً 

 5,866 98.4 1.5 0.8 0.0 0.7  3.8 0.6 0.9 2.2 96.1 فقیر
 6,130 99.2 0.7 0.2 0.0 0.5  3.1 0.5 0.3 2.3 96.8 متوسط

 6,346 98.2 1.7 0.9 0.1 0.7  6.4 1.2 1.3 3.8 93.5 ثري
 6,739 98.1 1.5 0.4 0.1 1.0  9.2 1.0 1.5 6.7 90.4 األكثر ثراءً 

 استخدام التبغ - a.1.3؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة aSR.14مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 غیر المدخنین – 3.8.1؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة bSR.14مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 



 59 صفحة | العینة وخصائص المستجیبین تغط�ة

 : العمر وقت أول استخدام للسجائر ووتيرة االستخدام (النساء)SR.10.2Wالجدول 

المّدخنات الحالیات حسب عدد السجائر التي قمن بتدخینھا سنة، وتوزیع نسبة  15سنة اللواتي قمن بتدخین سیجارة كاملة قبل بلوغھن سّن  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
 2018 ،ساعة الماضیة، العراق 24في الـ 

نسبة النساء اللواتي   
قمن بتدخین 

سیجارة كاملة قبل 
 15بلوغھن سّن 

 1سنة

عدد 
النساء في 

الفئة 
العمریة 

15-49 
 سنة

 الماضیة 24عدد السجائر في الساعات الـ   

المجموع 
 اإلجمالي

عدد 
النساء 

في الفئة 
العمریة 

15-49 
سنة 

اللواتي 
یدخّن 

السجائر 
 ً    حالیا

أقل من 
5 5-9 10-19 

20 
 فأكثر

            
 286 100.0 21.0 12.0 9.0 58.0  30,660 1.2 المجموع اإلجمالي (العراق)

           
          المنطقة

 192 100 25.5 12.2 10.6 51.7  21,436 1.1 منطقة حضریة
 94 100 11.6 11.7 5.8 70.9  9,224 1.2 منطقة ریفیة

          المحافظة
 32 100 9.3 16.5 7.7 66.5  1,163 1.6 دھوك
 16 100 (*) (*) (*) (*)  2,851 0.6 نینوى

 17 100 (*) (*) (*) (*)  1,833 1.5 سلیمانیة
 7 100 (*) (*) (*) (*)  1,234 0.2 كركوك

 102 100 (5.0) (9.9) (9.7) (75.5)  2,783 6.3 اربیل
 4 100 (*) (*) (*) (*)  1,698 1.7 دیالى
 4 100 (*) (*) (*) (*)  1,299 0.7 انبار
 28 100 (*) (*) (*) (*)  5,047 0.1 بغداد

 28 100 (*) (*) (*) (*)  3,691 0.1 مركز   
 0 100 (*) (*) (*) (*)  1,356 0.0 اطراف   

 1 100 (*) (*) (*) (*)  1,389 0.1 بابل
 6 100 (*) (*) (*) (*)  864 0.1 كربالء
 3 100 (*) (*) (*) (*)  1,015 1.0 واسط

 12 100 (*) (*) (*) (*)  954 0.4 صالح الدین
 19 100 (*) (*) (*) (*)  1,145 1.8 نجف

 6 100 (*) (*) (*) (*)  899 0.7 قادسیة
 1 100 (*) (*) (*) (*)  967 0.1 مثنى

 8 100 (*) (*) (*) (*)  1,968 0.7 ذي قار
 9 100 (*) (*) (*) (*)  1,188 0.8 میسان
 13 100 (*) (*) (*) (*)  2,363 0.3 بصرة

          االقلیم
 151 100 7.1 13.4 8.2 71.3  5,778 3.8 كردستان العراق

 135 100 36.4 10.4 9.9 43.2  24,882 0.5 وسط وجنوب العراق
          العمر

15-19 2.2 6,450  (*) (*) (*) (*) 100 51 
15-17 2.7 3,884  (*) (*) (*) (*) 100 5 
18-19 1.4 2,567  (*) (*) (*) (*) 100 46 

20-24 0.9 5,475  (*) (*) (*) (*) 100 23 
25-29 0.8 4,615  (*) (*) (*) (*) 100 13 
30-34 0.7 4,174  (50.8) (25.9) (9.5) (13.9) 100 29 
35-39 0.8 3,937  (60.4) (10.6) (11.7) (17.3) 100 36 
40-44 1.1 3,294  38.9 13.6 16.4 31.2 100 74 
45-49 1.2 2,715  37.2 5.5 14.5 42.7 100 59 
          التعلیم

 69 100 32.7 8.0 8.9 50.4  4,172 1.2 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 100 100 20.5 13.2 14.9 51.4  11,467 0.9 االبتدائیھ

 75 100 (9.7) (15.8) (1.6) (72.9)  5,982 0.8 المتوسطھ
 42 100 (22.9) (8.8) (8.5) (59.9)  9,039 1.7 االعدادیھ +

          األطفال دون سّن الخامسة في نفس األسرة المعیشیة



 60 صفحة | العینة وخصائص المستجیبین تغط�ة

 : العمر وقت أول استخدام للسجائر ووتيرة االستخدام (النساء)SR.10.2Wالجدول 

المّدخنات الحالیات حسب عدد السجائر التي قمن بتدخینھا سنة، وتوزیع نسبة  15سنة اللواتي قمن بتدخین سیجارة كاملة قبل بلوغھن سّن  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
 2018 ،ساعة الماضیة، العراق 24في الـ 

نسبة النساء اللواتي   
قمن بتدخین 

سیجارة كاملة قبل 
 15بلوغھن سّن 

 1سنة

عدد 
النساء في 

الفئة 
العمریة 

15-49 
 سنة

 الماضیة 24عدد السجائر في الساعات الـ   

المجموع 
 اإلجمالي

عدد 
النساء 

في الفئة 
العمریة 

15-49 
سنة 

اللواتي 
یدخّن 

السجائر 
 ً    حالیا

أقل من 
5 5-9 10-19 

20 
 فأكثر

            
 145 100 11.7 9.9 8.2 70.2  16,940 1.0 على األقلطفل/ة واحد/ة 

 141 100 30.5 14.1 9.9 45.6  13,720 1.4 ال یوجد
          سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 

 43 100 (24.7) (4.2) (10.5) (60.7)  1,301 1.7 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 238 100 20.7 13.7 8.9 56.7  25,475 0.9 القدرات الوظیفیة ال تعاني من أیة صعوبة في

          مؤشر الثروة
 37 100 (27.5) (8.1) (6.0) (58.4)  5,579 0.6 األشد فقراً 

 82 100 (10.9) (3.6) (12.8) (72.7)  5,866 0.8 فقیر
 33 100 (54.1) (8.8) (9.2) (28.0)  6,130 0.8 متوسط

 56 100 (24.3) (24.9) (10.3) (40.4)  6,346 1.5 ثري
 78 100 11.9 14.8 5.3 68.0  6,739 1.9 األكثر ثراءً 

 سنة 15التدخین قبل بلوغ سّن  - SR.15مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 حالة غیر مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى( ) 

 مرجحةحالة غیر  25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

 
 
 
 

   الترتيبات المع�ش�ة لالطفال 

بأن "الطفل ، من أجل التط��ر ال�امل والمتناغم لشخصيته ، �جب أن ينشأ في بيئة عائل�ة ، في جو من  (CRC) تعترف اتفاق�ة حقوق الطفل
تهم في ذلك الوفاة المبكرة للوالدين أو هجر السعادة والحب والتفاهم". �كبر ماليين األطفال حول العالم بدون رعا�ة آبائهم ألسباب عدة ، بما 

سر أ للعمل. في معظم الحاالت ، يتم رعا�ة هؤالء األطفال من قبل أفراد أسرهم الممتدة ، بينما في حاالت أخرى ، قد �كون األطفال �ع�شون في
�ع�شون فيها  ل ، بما في ذلك تك��ن األسر التيغير أسرهم ، كعاملين في المنازل �ع�شون على سب�ل المثال. �عتبر فهم ترتيبات مع�شة األطفا

 في تصم�م التدخالت الهادفة إلى تع��ز رعا�ة الطفل ورفاهه
�
 .والعالقات مع مقدمي الرعا�ة األساسيين لهم ، عنصرا� أساس�ا

 .سنة 18معلومات عن ترتيبات المع�شة ووضع اليتم لألطفال دون سن  SR.11.1�قدم الجدول 

ا لجانب معين من جوانب الهجرة يتعلق بما �سمى "األطفال الذين تركوا شمل المسح العنقود ا �س�ط� ي متعدد المؤشرات في العراق مق�اس�
مقابل اآلثار  توراءهم" ، أي الذين انتقل أحد الوالدين أو كليهما للخارج. و�ينما يتزا�د حجم األدب�ات ، فإن اآلثار الط��لة األجل لفوائد التح��ال 

جتماع�ة السلب�ة المحتملة ل�ست قاطعة بعد ، ح�ث توجد أدلة متضار�ة إلى حد ما على اآلثار المترتبة على األطفال. �قدم الجدول اال -النفس�ة
 .18معلومات عن ترتيبات المع�شة والمشاركة في اإلقامة مع آباء األطفال دون سن  SR.11.2 رقم

 ئيسر مع لعالقةا حسب يينلبيولوجا لدينالوا حدأ مع نيعيشو ال لذينا عاماً 18 سندون  لألطفاا عن تمعلوما (SR.11.3) وللجدا يوضح
 .ةألسرا اد فرأ حدأ سهاأير لتيا ألسرا في لمقيمينوا ةألسرا

 



 61 صفحة | العینة وخصائص المستجیبین تغط�ة

 

 : الترتيبات المع�ش�ة لألطفال والتيتمSR.11.1الجدول 

 2018 ،سنة الذین ال یعیشون مع والدیھم الحقیقیین، ونسبة الأطفال الذین أحد والدیھم متوفى، العراق 17-0المعیشیة، ونسبة األطفال في الفئة العمریة سنة وفقاً للترتیبات  17-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

یعیشون 
مع كال 
 والدیھم

 یعیشون مع أحد األبوین الحقیقیین

  

یعیشون مع األم 
 فقط

  

یعیشون مع األب 
 فقط

معلومات 
حول ناقصة 

 األب/األم
المجموع 
 اإلجمالي

ال یعیشون 
مع األم 
 الحقیقیة

ال یعیشون 
مع أي من 
األبوین 
 1الحقیقیین

أحد 
الوالدین 

أو 
كالھما 
 2متوفیین

احد 
الوالدین 
 متوفي

عدد األطفال 
في الفئة 
العمریة 

 سنة 0-17

األب 
فقط على 

قید 
 الحیاة

األم فقط 
على قید 

 الحیاة

كال 
الوالدین 
على قید 

 الحیاة

كال 
الوالدین 
 متوفیین

األب 
على 
قید 
 الحیاة

األب 
 متوفى

األم 
على 
قید 
 الحیاة

األم 
 متوفاة

                     
 60,056 4.2 4.3 1.3 2.7 100 0.1 0.1 0.7  3.3 1.3  0.1 0.9 0.2 0.1 92.6 المجموع اإلجمالي (العراق)

                    
                   الجنس
 30,946 4.2 4.3 0.6 2.0 100 0.1 0.1 0.6  3.3 1.3  0.1 0.3 0.1 0.1 93.2 ذكر
 29,110 4.3 4.4 2.1 3.5 100 0.1 0.1 0.8  3.2 1.2  0.1 1.6 0.2 0.1 91.9 أنثى
                   المنطقة

 40,705 4.3 4.4 1.4 2.9 100 0.1 0.1 0.7  3.4 1.4  0.1 1.0 0.2 0.1 92.2 منطقة حضریة
 19,351 4.0 4.1 1.3 2.5 100 0.2 0.2 0.7  3.0 1.0  0.1 0.8 0.2 0.2 93.4 منطقة ریفیة

                   المحافظة
 2,034 1.8 1.8 0.4 1.4 100 0.0 0.0 0.8  1.0 0.7  0.0 0.3 0.0 0.0 96.9 دھوك
 5,923 7.0 7.1 1.0 2.3 100 0.7 0.7 0.5  6.1 2.1  0.1 0.6 0.3 0.0 88.7 نینوى

 2,804 3.2 3.5 1.1 2.5 100 0.0 0.0 0.3  2.9 0.9  0.2 0.9 0.0 0.0 93.7 سلیمانیة
 2,254 3.0 3.1 0.9 2.1 100 0.0 0.0 1.0  1.7 1.0  0.2 0.6 0.2 0.1 95.2 كركوك

 4,680 3.2 3.2 1.1 3.7 100 0.0 0.0 1.1  1.7 0.4  0.0 0.6 0.0 0.4 94.2 اربیل
 3,376 4.1 4.4 1.9 2.9 100 0.0 0.0 0.6  3.2 1.0  0.3 1.3 0.3 0.1 92.9 دیالى
 2,328 7.4 7.5 1.0 2.0 100 0.4 0.4 0.5  6.5 0.6  0.1 0.6 0.3 0.0 90.5 انبار
 9,735 4.8 4.9 1.5 3.4 100 0.1 0.1 0.9  3.5 1.5  0.2 1.0 0.3 0.0 91.6 بغداد

 6,811 4.8 4.9 1.6 3.7 100 0.1 0.1 1.1  3.4 1.4  0.1 1.1 0.3 0.1 91.4 مركز   
 2,923 4.7 5.0 1.4 2.5 100 0.1 0.1 0.6  3.8 1.7  0.3 0.9 0.3 0.0 91.9 اطراف   

 2,888 3.5 3.5 1.4 2.5 100 0.0 0.0 0.6  2.6 1.4  0.1 1.1 0.2 0.1 93.6 بابل
 1,777 4.0 4.1 1.5 2.2 100 0.0 0.0 0.4  3.3 1.3  0.1 1.0 0.2 0.1 93.3 كربالء
 2,043 3.2 3.3 1.6 3.8 100 0.0 0.0 1.0  1.8 2.2  0.1 1.1 0.1 0.3 92.2 واسط

 1,725 6.4 6.5 1.6 2.8 100 0.4 0.4 0.8  5.0 1.9  0.1 0.9 0.5 0.1 90.0 صالح الدین
 2,412 3.6 3.6 1.9 3.2 100 0.0 0.0 0.4  2.9 1.4  0.0 1.6 0.1 0.1 92.4 نجف

 1,769 2.6 2.7 1.1 2.1 100 0.0 0.0 0.8  1.5 0.7  0.1 0.7 0.2 0.1 95.7 قادسیة



 62 صفحة | العینة وخصائص المستجیبین تغط�ة

 : الترتيبات المع�ش�ة لألطفال والتيتمSR.11.1الجدول 

 2018 ،سنة الذین ال یعیشون مع والدیھم الحقیقیین، ونسبة الأطفال الذین أحد والدیھم متوفى، العراق 17-0المعیشیة، ونسبة األطفال في الفئة العمریة سنة وفقاً للترتیبات  17-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

یعیشون 
مع كال 
 والدیھم

 یعیشون مع أحد األبوین الحقیقیین

  

یعیشون مع األم 
 فقط

  

یعیشون مع األب 
 فقط

معلومات 
حول ناقصة 

 األب/األم
المجموع 
 اإلجمالي

ال یعیشون 
مع األم 
 الحقیقیة

ال یعیشون 
مع أي من 
األبوین 
 1الحقیقیین

أحد 
الوالدین 

أو 
كالھما 
 2متوفیین

احد 
الوالدین 
 متوفي

عدد األطفال 
في الفئة 
العمریة 

 سنة 0-17

األب 
فقط على 

قید 
 الحیاة

األم فقط 
على قید 

 الحیاة

كال 
الوالدین 
على قید 

 الحیاة

كال 
الوالدین 
 متوفیین

األب 
على 
قید 
 الحیاة

األب 
 متوفى

األم 
على 
قید 
 الحیاة

األم 
 متوفاة

                     
 2,140 2.6 2.8 0.9 1.5 100 0.0 0.0 0.3  2.3 1.3  0.1 0.7 0.1 0.0 95.0 مثنى

 4,274 2.2 2.3 1.6 2.1 100 0.0 0.0 0.3  1.7 0.9  0.1 1.4 0.1 0.1 95.3 ذي قار
 2,783 5.2 5.3 1.3 3.3 100 0.0 0.0 0.7  4.3 1.0  0.0 1.1 0.1 0.1 91.3 میسان
 5,109 4.6 4.6 1.5 3.2 100 0.0 0.0 0.8  3.5 1.6  0.0 1.3 0.2 0.1 91.7 بصرة

                   االقلیم
 9,518 2.9 3.0 0.9 2.8 100 0.0 0.0 0.8  1.9 0.6  0.1 0.6 0.0 0.2 94.6 كردستان العراق

 50,538 4.5 4.6 1.4 2.7 100 0.1 0.1 0.7  3.5 1.4  0.1 1.0 0.2 0.1 92.2 وسط وجنوب العراق
                   العمر
0-4 97.2 0.0 0.0 0.1 0.0  1.0 1.1  0.2 0.1 0.1 100 0.6 0.2 1.3 1.3 16,565 
5-9 94.2 0.1 0.1 0.2 0.0  1.2 2.5  0.7 0.1 0.1 100 2.0 0.5 3.4 3.4 18,798 

10-14 90.9 0.1 0.2 0.6 0.1  1.4 4.7  1.0 0.2 0.2 100 2.8 1.0 6.1 6.0 16,465 
15-17 83.0 0.3 0.5 5.1 0.4  1.5 6.6  1.2 0.1 0.1 100 8.7 6.3 9.0 8.6 8,228 

                   مؤشر الثروة
 13,675 4.8 4.9 1.0 2.3 100 0.1 0.1 1.0  3.7 1.6  0.1 0.8 0.1 0.1 92.2 األشد فقراً 

 12,840 4.6 4.7 1.9 3.2 100 0.2 0.2 0.6  3.5 1.0  0.2 1.2 0.4 0.1 92.1 فقیر
 12,024 4.5 4.6 1.6 2.7 100 0.1 0.1 0.4  3.7 1.7  0.1 1.1 0.1 0.3 91.7 متوسط

 11,178 4.1 4.2 1.4 3.0 100 0.1 0.1 0.7  3.1 1.1  0.1 1.0 0.3 0.0 92.7 ثري
 10,340 2.9 2.9 0.7 2.5 100 0.1 0.1 0.8  2.0 0.8  0.0 0.6 0.0 0.1 94.7 األكثر ثراءً 

 الترتیبات المعیشیة لألطفال - SR.18مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 إنتشار ظاھرة األطفال المتوفّى أحد والدیھما أو كالھما - SR.19مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
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 الوالدين : الترتيبات المع�ش�ة لألطفال واإلقامة المشتركة معSR.11.2الجدول 
 2018 ،حسب اإلقامة المشتركة مع الوالدین، العراق 17-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

 سنة ممن: 17-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

 سنة 0-17
تعیش األم فقط 
 أفي مكان آخر

یعیش األب فقط في 
 أمكان آخر

األب تعیش األم وكذلك 
 1في مكان آخر

یعیش أحد الوالدین 
على األقل في مكان 

 أآخر
تعیش األم فقط 

 خارج الدولة
یعیش األب فقط 

 خارج الدولة
تعیش األم وكذلك 
 األب خارج الدولة

یعیش أحد الوالدین على 
 1األقل خارج الدولة

            
 60,056 0.1 0.0 0.1 0.0 2.8 0.9 1.2 0.7 المجموع اإلجمالي (العراق)

           
          الجنس
 30,946 0.1 0.0 0.1 0.0 2.3 0.3 1.2 0.8 ذكر
 29,110 0.1 0.0 0.1 0.0 3.4 1.6 1.1 0.6 أنثى
          المنطقة

 40,705 0.1 0.0 0.1 0.0 3.1 1.0 1.3 0.8 منطقة حضریة
 19,351 0.1 0.0 0.0 0.0 2.3 0.8 1.0 0.5 منطقة ریفیة

          المحافظة
 2,034 0.1 0.0 0.1 0.0 1.2 0.3 0.7 0.2 دھوك
 5,923 0.3 0.0 0.3 0.0 2.8 0.6 1.5 0.8 نینوى

 2,804 0.2 0.0 0.2 0.0 2.8 0.9 0.9 0.9 سلیمانیة
 2,254 0.1 0.0 0.1 0.0 1.6 0.6 1.0 0.1 كركوك

 4,680 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.6 0.4 1.5 اربیل
 3,376 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 1.3 1.0 0.3 دیالى
 2,328 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.6 0.5 0.4 انبار
 9,735 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 1.5 0.9 بغداد

 6,811 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 1.1 1.4 1.1 مركز   
 2,923 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.9 1.7 0.4 اطراف   

 2,888 0.2 0.0 0.1 0.0 2.9 1.1 1.4 0.5 بابل
 1,777 0.1 0.0 0.1 0.0 2.6 1.0 1.3 0.3 كربالء
 2,043 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 1.1 2.2 1.1 واسط

 1,725 0.3 0.0 0.3 0.0 3.1 0.9 1.9 0.4 صالح الدین
 2,412 0.3 0.0 0.3 0.0 3.9 1.6 1.4 0.9 نجف

 1,769 0.2 0.1 0.0 0.1 1.6 0.7 0.7 0.3 قادسیة
 2,140 0.1 0.0 0.1 0.0 2.3 0.7 1.3 0.3 مثنى

 4,274 0.1 0.0 0.0 0.1 2.3 1.4 0.8 0.2 ذي قار
 2,783 0.1 0.0 0.0 0.1 3.4 1.1 1.0 1.3 میسان
 5,109 0.1 0.0 0.0 0.1 3.7 1.3 1.6 0.8 بصرة
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 الوالدين : الترتيبات المع�ش�ة لألطفال واإلقامة المشتركة معSR.11.2الجدول 
 2018 ،حسب اإلقامة المشتركة مع الوالدین، العراق 17-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

 سنة ممن: 17-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

 سنة 0-17
تعیش األم فقط 
 أفي مكان آخر

یعیش األب فقط في 
 أمكان آخر

األب تعیش األم وكذلك 
 1في مكان آخر

یعیش أحد الوالدین 
على األقل في مكان 

 أآخر
تعیش األم فقط 

 خارج الدولة
یعیش األب فقط 

 خارج الدولة
تعیش األم وكذلك 
 األب خارج الدولة

یعیش أحد الوالدین على 
 1األقل خارج الدولة

            
          االقلیم

 9,518 0.1 0.0 0.1 0.0 2.3 0.6 0.6 1.1 كردستان العراق
 50,538 0.1 0.0 0.1 0.0 2.9 1.0 1.3 0.6 وسط وجنوب العراق

          العمر
0-4 0.2 0.9 0.1 1.3 0.0 0.1 0.0 0.1 16,565 
5-9 0.8 1.1 0.2 2.2 0.0 0.1 0.0 0.1 18,798 

10-14 0.8 1.4 0.5 2.7 0.0 0.1 0.0 0.2 16,465 
15-17 1.1 1.4 5.2 7.7 0.0 0.0 0.0 0.1 8,228 

          حالة الیُتم
 57,381 0.1 0.0 0.1 0.0 3.0 1.0 1.2 0.7 كال الوالدین على قید الحیاة

 2,071 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 األم فقط على قید الحیاة
 474 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 األب فقط على قید الحیاة

 61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 كال الوالدین متوفیین
 70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الوالدین متوفي احد

 2,544 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 غیر معروفة
          مؤشر الثروة
 13,675 0.1 0.0 0.1 0.0 2.7 0.8 1.6 0.4 األشد فقراً 

 12,840 0.1 0.0 0.0 0.0 2.8 1.2 0.8 0.8 فقیر
 12,024 0.1 0.0 0.1 0.0 3.4 1.1 1.6 0.7 متوسط

 11,178 0.1 0.0 0.1 0.0 3.0 1.0 1.1 0.8 ثري
 10,340 0.1 0.0 0.1 0.0 2.2 0.6 0.8 0.9 األكثر ثراءً 

 األطفال الذین یعیش أحد والدیھما على األقل خارج الدولة - SR.20مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 تشمل الوالدین الذین یعیشون في الخارج وكذلك الذین یعیشیون في مكان آخر داخل الدولة أ
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 : األطفال غير الحاصلين على رعا�ة األهلSR.11.3الجدول 

 2018 ،ونسبة الذین یعیشون في األسر المعیشیة التي یرأسھا أحد أفراد األسرة، العراقسنة الذین ال یعیشون مع أحد والدیھم الحقیقیین وفقاً لعالقتھم برّب األسرة  17-0توزیع نسبة األطفال في الفئة العمریة 
  

نسبة األطفال الذین 
ال یعیشون مع أي 

من والدیھما 
 الحقیقیین

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

 سنة 0-17

 عالقة الطفل/ة برّب األسرة

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة األطفال الذین 
األسر یعیشون في 

المعیشیة التي یرأسھا 
 أأحد أفراد العائلة

عدد األطفال في الفئة 
سنة  17-0العمریة 

الذین ال یعیشون مع أي 
 من والدیھما الحقیقیین

رّب 
 حفید زوج(ة) األسرة

أخ / 
 أخت

قریب 
 آخر

ابن أو ابنة بالتبنى / ابن 
أو ابنة بالرعایة 

الحضانیة / ابن (بنت) 
 الزوجة أو الزوج

آخرون ال 
یوجد لھم 
 صلة قرابة

إجابة 
متعارضة/ال 
أعرف/إجابة 

 ناقصة
                

 800 98.3 100.0 0.9 0.4 1.5 63.1 7.7 19.8 6.2 0.4 60,056 1.3 المجموع اإلجمالي (العراق)
               

              الجنس
 187 95.5 100.0 2.1 1.2 4.9 30.6 19.1 40.9 0.0 1.3 30,946 0.6 ذكر
 613 99.2 100.0 0.6 0.2 0.5 73.1 4.2 13.4 8.1 0.1 29,110 2.1 أنثى
              المنطقة

 551 98.7 100.0 0.5 0.5 1.5 62.8 7.0 21.5 5.9 0.2 40,705 1.4 منطقة حضریة
 249 97.4 100.0 1.8 0.1 1.7 63.8 9.2 15.9 6.8 0.6 19,351 1.3 منطقة ریفیة

              المحافظة
 8 100.0 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 2,034 0.4 دھوك
 58 98.7 100.0 (0.0) (1.3) (3.9) (53.1) (2.7) (37.6) (1.3) (0.0) 5,923 1.0 نینوى

 32 96.2 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 2,804 1.1 سلیمانیة
 21 100.0 100.0 (0.0) (0.0) (0.0) (44.3) (0.0) (39.7) (16.0) (0.0) 2,254 0.9 كركوك

 49 100.0 100.0 (0.0) (0.0) (7.6) (41.2) (35.9) (2.8) (12.5) (0.0) 4,680 1.1 اربیل
 65 95.7 100.0 3.7 0.0 0.0 72.5 6.2 15.7 1.3 0.7 3,376 1.9 دیالى
 23 94.1 100.0 (5.9) (0.0) (4.0) (63.2) (2.9) (20.6) (3.4) (0.0) 2,328 1.0 انبار
 149 98.5 100.0 0.0 1.5 0.0 69.8 9.0 17.1 2.6 0.0 9,735 1.5 بغداد

 108 97.9 100.0 (0.0) (2.1) (0.0) (74.7) (5.6) (16.5) (1.1) (0.0) 6,811 1.6 مركز   
 42 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 57.1 17.7 18.7 6.6 0.0 2,923 1.4 اطراف   

 41 94.3 100.0 (5.7) (0.0) (0.0) (68.3) (3.6) (8.7) (13.7) (0.0) 2,888 1.4 بابل
 26 98.5 100.0 0.0 0.0 0.0 74.0 4.7 17.4 2.4 1.5 1,777 1.5 كربالء
 32 100.0 100.0 (0.0) (0.0) (2.8) (64.1) (0.0) (28.2) (4.9) (0.0) 2,043 1.6 واسط

 27 96.3 100.0 (0.0) (0.8) (0.0) (77.3) (3.2) (11.8) (4.0) (2.9) 1,725 1.6 صالح الدین
 45 98.7 100.0 1.3 0.0 0.0 56.5 16.9 19.0 6.3 0.0 2,412 1.9 نجف

 19 97.9 100.0 (2.1) (0.0) (2.2) (58.0) (9.7) (23.8) (4.1) (0.0) 1,769 1.1 قادسیة
 19 98.8 100.0 1.2 0.0 0.0 64.7 9.8 18.6 5.7 0.0 2,140 0.9 مثنى



 66 صفحة | العینة وخصائص المستجیبین تغط�ة

 : األطفال غير الحاصلين على رعا�ة األهلSR.11.3الجدول 

 2018 ،ونسبة الذین یعیشون في األسر المعیشیة التي یرأسھا أحد أفراد األسرة، العراقسنة الذین ال یعیشون مع أحد والدیھم الحقیقیین وفقاً لعالقتھم برّب األسرة  17-0توزیع نسبة األطفال في الفئة العمریة 
  

نسبة األطفال الذین 
ال یعیشون مع أي 

من والدیھما 
 الحقیقیین

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

 سنة 0-17

 عالقة الطفل/ة برّب األسرة

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة األطفال الذین 
األسر یعیشون في 

المعیشیة التي یرأسھا 
 أأحد أفراد العائلة

عدد األطفال في الفئة 
سنة  17-0العمریة 

الذین ال یعیشون مع أي 
 من والدیھما الحقیقیین

رّب 
 حفید زوج(ة) األسرة

أخ / 
 أخت

قریب 
 آخر

ابن أو ابنة بالتبنى / ابن 
أو ابنة بالرعایة 

الحضانیة / ابن (بنت) 
 الزوجة أو الزوج

آخرون ال 
یوجد لھم 
 صلة قرابة

إجابة 
متعارضة/ال 
أعرف/إجابة 

 ناقصة
                

 69 100.0 100.0 0.0 0.0 1.2 76.5 2.6 16.5 3.2 0.0 4,274 1.6 ذي قار
 37 100.0 100.0 0.0 0.0 0.9 74.5 0.0 20.0 4.6 0.0 2,783 1.3 میسان
 78 100.0 100.0 0.0 0.0 3.1 68.9 0.0 14.4 13.7 0.0 5,109 1.5 بصرة

              االقلیم
 89 98.6 100.0 0.0 0.0 4.8 29.9 28.1 22.9 13.0 1.4 9,518 0.9 كردستان العراق

 711 98.3 100.0 1.0 0.5 1.1 67.3 5.1 19.4 5.3 0.2 50,538 1.4 وسط وجنوب العراق
              العمر
0-4 0.2 16,565 (0.0) (0.0) (76.9) (0.0) (12.1) (7.9) (3.1) (0.0) 100.0 96.9 25 
5-9 0.5 18,798 0.0 0.0 69.7 9.8 15.5 3.7 0.3 1.0 100.0 98.7 85 

10-14 1.0 16,465 0.0 1.5 34.3 15.7 41.6 2.9 1.3 2.7 100.0 96.0 168 
15-17 6.3 8,228 0.5 9.0 4.2 5.1 80.3 0.4 0.0 0.4 100.0 99.1 521 

              حالة الیُتم
 566 99.5 100.0 0.4 0.0 0.8 73.8 2.0 14.5 8.4 0.1 57,381 1.0 كال الوالدین على قید الحیاة

 113 98.7 100.0 1.3 0.0 3.7 48.2 8.7 37.1 1.0 0.0 2,071 5.4 األم فقط على قید الحیاة
 60 99.6 100.0 0.0 0.4 4.1 35.4 31.8 26.7 1.7 0.0 474 12.7 األب فقط على قید الحیاة

 61 85.6 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 61 100.0 كال الوالدین متوفیین
 173 99.0 100.0 0.8 0.1 3.8 43.8 16.7 33.5 1.2 0.0 2,544 6.8 احد الوالدین متوفي

 173 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70 0.0 غیر معروفة
              مؤشر الثروة
 136 97.8 100.0 2.2 0.0 1.1 64.0 2.7 16.7 13.3 0.0 13,675 1.0 األشد فقراً 

 240 98.7 100.0 0.8 0.0 2.1 60.5 7.7 23.1 5.2 0.5 12,840 1.9 فقیر
 194 99.0 100.0 0.7 0.1 1.3 64.2 14.6 15.3 3.6 0.2 12,024 1.6 متوسط

 155 99.1 100.0 0.4 0.5 1.0 67.9 5.0 20.7 4.5 0.0 11,178 1.4 ثري
 75 94.8 100.0 0.6 3.0 2.1 57.5 4.4 24.4 6.4 1.6 10,340 0.7 األكثر ثراءً 

 تُستثنى األسر المعیشیة التي یرأسھا طفل/ة والخدم واألفراد اآلخرین من غیر األقارب أ
 حالة غیر مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى( ) 

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 الح�اةالبقاء على ق�د  5

) المتعلق بوف�ات األطفال، التي تهدف إلى إنهاء حالة الوفاة التي �مكن تجنبها بين الموال�د الجدد 3.2في ضوء غا�ة هدف التنم�ة المستدامة (
وقت الذي وفي ال واألطفال دون سّن الخامسة، ما زال المجتمع الدولي �سعى إلى تحقيق الهدف األسمى المتمثل في الحّد من وف�ات األطفال. 

والدة ح�اة و�سبة وف�ات األطفال دون  1000حالة وفاة على األقل ل�ل  12تدعو الغا�ة العالم�ة إلى الحّد من �سبة وف�ات حديثي الوالدة إلى 
أهم�ة في والدة ح�ة، ما زال الحّد من وف�ات األطفال �شكل واحدا� من أ�ثر األهداف  1000حالة وفاة على األقل ل�ل  25سّن الخامسة إلى 

  الخطط والبرامج الوطن�ة في كل دولة من الدول. 

وقد  يتم احتساب معدالت الوفاة الواردة في هذا الفصل بناًء على المعلومات التي يتم جمعها في سجالت تار�ــــخ الوالدات في استب�انات المرأة. 
 النساء اللواتي ُطلب منهن ذكر عدد األبناء والبنات الذين �ع�شونُسألت جميع النساء اللواتي تم مقابلتهن ما إذا كن قد أنجبن أطفال من قبل، و 

و�ضافة إلى ذلك، ُطلب من النساء ذكر معلومات إضاف�ة حول الموال�د األح�اء  معهن، وعدد الذين �ع�شون في مكان آخر، وعدد الذين توفوا. 
معلومات على ما إذا كانت الوالدة منفردة أم متعددة، وكذلك ذكر واشتملت هذە ال الذين أنجبنهن، بدءا� بأول مولود، وحسب �سلسلهم الزمني. 

و�ضافة إلى ذلك، وف�ما يتعلق باألطفال الذين كانوا  جنس وتار�ــــخ م�الد (الشهر والسنة) كل مولود حّي، وحالة بقائه أو بقائها على ق�د الح�اة. 
لن النساء عن العمر الحالي للطفل/ة؛ وف

�
لن عن عن العمر وقت الوفاة. أح�اء وقت تنف�ذ المسح، سأ

�
و�تم التعبير  �ما يتعلق باألطفال المتوفين، سأ

 عن معدالت وف�ات األطفال حسب الفئات العم��ة التقل�د�ة وهي محددة كما �لي: 

 40): احتمال الوفاة خالل الشهر األول من الح�اةNNوف�ات حديثي الوالدة (

 بين معدالت وف�ات الرّضع ومعدالت وف�ات حديثي الوالدة): الفرق PNNوف�ات األطفال ما بعد الوالدة (

 ): احتمال الوفاة خالل الفترة بين الوالدة و�ل�غ سنة من العمر1q0وف�ات الرّضع (

 ): احتمال الوفاة خالل الفترة بين السنة األولى من العمر و�ل�غ سّن الخامسة4q1وف�ات األطفال (

 احتمال الوفاة خالل الفترة بين الوالدة و�ل�غ سنة الخامسة ):5q0وف�ات األطفال دون سّن الخامسة (

و�تم التعبير عن معدالت  والدة حّ�ة.  1000و�تم التعبير عن معدالت وفاة حديثي الوالدة والرّضع واألطفال دون سّن الخامسة بعدد الوف�ات ل�ل 
يتم احتساب معدالت وف�ات ما بعد الوالدة بوصفها  سنة واحدة.  طفل يبقى على ق�د الح�اة حتى عمر  1000وف�ات األطفال بعدد الوف�ات ل�ل 

 الفرق بين معدالت وف�ات الرّضع ومعدالت وف�ات حديثي الوالدة. 

معدالت وف�ات حديثي الوالدة وما بعد الوالدة والرّضع واألطفال دون سّن الخامسة آلخر ثالث فترات خمس سنوات قبل  CS.1�عرض الجدول 
ل معدل من معدالت الوفاة الواردة في الجدول، من الممكن تقي�م التغيرات التي تحدث مع مرور الوقت، خالل السنوات الـ ول� إجراء المسح. 

 التي �سبق المسح.  15

معدالت التي يتم و�استخدام ال تقديرات وف�ات األطفال حسب المزا�ا االجتماع�ة االقتصاد�ة والد�مغراف�ة.  CS.3و   CS.2و�عرض الجدوالن 
احتسابها لفترة الخمس سنوات التي �سبق المسح مباشرة، يتم عرض الفوارق في معدالت الوفاة حسب المزا�ا االجتماع�ة االقتصاد�ة، مثل 

 اإلقل�م، ومستوى تعل�م األم، والثروة، وحسب المزا�ا الد�مغراف�ة مثل الجنس وعمر األم عند والدة الطفل. 

                                                                 

 

حسب معدالت وف�ات األطفال حديثي الوالدة على  28 اول في وف�ات األطفال حديثي الوالدة �شمل االطفال الذين توفيوا40 
ُ
ا من الح�اة ، ومع ذلك ، ت يوم�

ا 28أساس الشهر األول من العمر في المسوحات األسر�ة ، والتي تقارب عن كثب تع��ف الـ   .يوم�
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 الت الوف�ات في مرحلة الطفولة المبكرة: معد CS.1الجدول 

 2018 ،سبقت المسح، العراقمعدالت وفیات حدیثي الوالدة وما بعد حدیثي الوالدة والرّضع وصغار األطفال واألطفال دون سّن الخامسة لفترة الخمس سنوات التي 

  
معدل وفیات حدیثي 

 1الوالدة
معدل وفیات ما بعد حدیثي 

 3الرضع معدل وفیات ،أ2الوالدة
معدل وفیات 

 4األطفال
معدل وفیات األطفال 

 5دون سّن الخامسة
            

       عدد السنوات التي سبقت المسح
0-4 14 8 23 3 26 
5-9 11 9 20 3 23 

10-14 15 11 26 4 29 
 3.2.2معدل وفیات حدیثي الوالدة؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  CS.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 معدل وفیات ما بعد حدیثي الوالدة - CS.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
 معدل وفیات الرّضع - CS.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3
 األطفالمعدل وفیات  - CS.4مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4

 3.2.1معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  CS.5مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  5
 یتم احتساب معدالت وفیات ما بعد حدیثي الوالدة بوصفھا الفرق بین معدالت وفیات الرّضع ومعدالت وفیات حدیثي الوالدةأ 

 

 الوفاة في مرحلة الطفولة المبكرة حسب المزا�ا االجتماع�ة االقتصاد�ة: معدالت CS.2الجدول 

یة االجتماع صوات التي سبقت المسح، حسب الخصائات حدیثي الوالدة وما بعد حدیثي الوالدة والرّضع وصغار األطفال واألطفال دون سّن الخامسة لفترة الخمس سنمعدالت وفی
 2018 ،االقتصادیة، العراق

وفیات حدیثي معدل   
 1الوالدة

معدل وفیات ما بعد 
 4معدل وفیات األطفال 3معدل وفیات الرضع ،أ2حدیثي الوالدة

معدل وفیات األطفال 
 5دون سّن الخامسة

        
 26 3 23 8 14 المجموع اإلجمالي (العراق)

       
      المنطقة

 26 3 23 8 15 منطقة حضریة
 26 4 22 8 14 منطقة ریفیة

      المحافظة
 26 5 22 9 12 دھوك
 26 3 23 10 14 نینوى

 8 0 8 3 5 سلیمانیة
 40 8 32 4 28 كركوك

 18 2 15 3 12 أربیل
 44 10 35 13 22 دیالى
 31 6 25 13 12 أنبار
 23 1 22 10 12 بغداد

 26 1 25 11 13 مركز   
 17 1 15 5 10 أطراف   

 17 5 12 2 10 بابل
 32 7 26 8 18 كربالء
 28 1 27 7 20 واسط

 35 2 33 12 21 صالح الدین
 19 2 17 6 11 نجف

 20 2 19 4 15 قادسیة
 18 5 13 7 6 مثنى

 21 1 20 7 13 ذي قار
 38 4 34 12 22 میسان
 32 3 29 11 18 بصرة

      االقلیم
 17 2 15 4 10 كردستان

 28 4 24 9 15 وسط وجنوب العراق
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 الوفاة في مرحلة الطفولة المبكرة حسب المزا�ا االجتماع�ة االقتصاد�ة: معدالت CS.2الجدول 

یة االجتماع صوات التي سبقت المسح، حسب الخصائات حدیثي الوالدة وما بعد حدیثي الوالدة والرّضع وصغار األطفال واألطفال دون سّن الخامسة لفترة الخمس سنمعدالت وفی
 2018 ،االقتصادیة، العراق

وفیات حدیثي معدل   
 1الوالدة

معدل وفیات ما بعد 
 4معدل وفیات األطفال 3معدل وفیات الرضع ،أ2حدیثي الوالدة

معدل وفیات األطفال 
 5دون سّن الخامسة

      لألم المستوى التعلیمي
 27 4 23 9 14 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 27 3 24 9 15 االبتدائیھ
 24 2 22 7 15 المتوسطھ

 24 4 19 5 14 االعدادیھ +
      مؤشر الثروة
 32 5 27 9 18 األشد فقراً 

 26 4 22 9 13 فقیر
 25 2 23 10 13 متوسط

 28 3 25 7 18 ثري
 16 1 15 4 10 األكثر ثراءً 

 3.2.2معدل وفیات حدیثي الوالدة؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  CS.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 معدل وفیات ما بعد حدیثي الوالدة - CS.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 معدل وفیات الرّضع - CS.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3
 معدل وفیات األطفال - CS.4مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4

 3.2.1معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  CS.5مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  5
 الرّضع ومعدالت وفیات حدیثي الوالدةیتم احتساب معدالت وفیات ما بعد حدیثي الوالدة بوصفھا الفرق بین معدالت وفیات أ 
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 : معدالت الوفاة في مرحلة الطفولة المبكرة حسب المزا�ا الد�مغراف�ةCS.3الجدول 

لمسح، حسب الخصائض الدیمغرافیة، معدالت وفیات حدیثي الوالدة وما بعد حدیثي الوالدة والرّضع وصغار األطفال واألطفال دون سّن الخامسة لفترة الخمس سنوات التي سبقت ا
 2018 ،العراق

  
معدل وفیات حدیثي 

 1الوالدة
معدل وفیات ما بعد حدیثي 

 3معدل وفیات الرضع ،أ2الوالدة
وفیات معدل 

 4األطفال
معدل وفیات األطفال دون 

 5سّن الخامسة
        

 26 3 23 8 14 المجموع اإلجمالي (العراق)
       

      الجنس
 27 3 25 9 15 ذكر
 24 4 20 7 14 أنثى

      عمر األم عند الوالدة
 23 2 21 5 16 سنة 20أقل من 

 25 3 22 9 13 سنة 20-34
 34 8 26 8 18 سنة 35-49

      ترتیب الوالدات
1 12 6 17 2 19 

2-3 13 9 22 2 24 
4-6 17 8 24 6 30 
 36 4 33 11 22 سنوات فأكثر 7

      بالفاصل الزمني للوالدة السابقة
 33 3 30 14 17 سنة 2أقل من 

 25 5 20 6 14 سنة 2
 17 3 13 6 8 سنوات 3
 29 3 26 7 19 سنوات فأكثر 4

 3.2.2معدل وفیات حدیثي الوالدة؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  CS.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 معدل وفیات ما بعد حدیثي الوالدة - CS.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 معدل وفیات الرّضع - CS.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3
 معدل وفیات األطفال - CS.4مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4

 3.2.1معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  CS.5مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  5
 الرّضع ومعدالت وفیات حدیثي الوالدةیتم احتساب معدالت وفیات ما بعد حدیثي الوالدة بوصفھا الفرق بین معدالت وفیات أ 

 تُستثنى والدات الترتیب األولب 
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 العراق في الخامسة سن دون االطفال وف�ات معدالت  : CS.1 الشكل

 

�جدر  بين نتائج المسح حول معدالت وف�ات األطفال دون سّن الخامسة، و�ين المعدالت المأخوذة من مصادر ب�انات أخرى.  CS.1�قارن الشكل 
إجراء تحقق وتحل�ل إضافي حول مدى توافق واختالف نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات مع مصادر الب�انات األخرى، وذلك من خالل 

 تحل�ل أ�ثر تفص�ً� ومنفصل. 

 المسح) , ILC 2004( 2004ب�انات المصدر المستخدم في الرسم الب�اني أعالە مأخوذة من التقار�ر النهائ�ة لمسح احوال المع�شة  مالحظة: 
  MICS 2006  ,MICS 2011  ,MICS 2018  المؤشرات متعدد العنقودي

و�تم �شر الب�انات  ).UN IGME( األطفال وف�ات لتقدير الوكاالت  بين المشتركة المتحدة األمم مجموعة موقع بوابة من تحم�له يتم والذي
، وعلى بوابة موقع مجموعة األمم www.childmortality.orgالمصدر�ة الخاصة بوف�ات األطفال وتقديرات وف�ات األطفال على الموقع 

الف في الب�انات المأخوذة من المصدر ذاته بين وقد �كون هناك اخت ).UN IGMEالمتحدة المشتركة بين الوكاالت لتقدير وف�ات األطفال (
 أحد التقار�ر و�ين بوابة مجموعة األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت لتقدير وف�ات األطفال وذلك ألن المجموعة تع�د حساب التقديرات

 باستخدام فواصل زمن�ة و/أو سنوات تق��م أقصر (إن توفرت الب�انات). 
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 الصحة اإلنجاب�ة وصحة األمومة  –نمو لا 6

مؤشرات حول الصحة اإلنجاب�ة واألموم�ة ، بدءا� بمست��ات الخص��ة والمست��ات للمسح العنقودي متعدد ال�لخص هذا الفصل النتائج الرئ�س�ة 
الملباة لوسائل منع الحمل سلسلة من واالتجاهات في اإلنجاب المبكر. وتتبع الجداول المتعلقة باستخدام موانع الحمل والحاجة غير 

رعا�ة و  الموضوعات التي تصور المؤشرات الرئ�س�ة لصحة األمهات ، من الرعا�ة السابقة للوالدة إلى الرعا�ة بعد الوالدة ، بما في ذلك ال�زاز ،
بالغين. وف�ات األمهات ، بتقديرات الوف�ات بين الالوالدة ، ووزن الوالدة. كما �سمح نموذج وف�ات االمهات ، المصممة لتول�د ب�انات لتقدير معدل 

 ).FGMالجزء األخير من الفصل مكرس لفيروس نقص المناعة البشر�ة و�ش��ه األعضاء التناسل�ة األنث��ة (

 الخص��ة 

لحساب هذە  وقد تم اخت�ار فترة من ثالث سنوات ق�اسات الخص��ة الحال�ة للسنوات الثالث التي سبقت المسح.  TM.1.1�عرض الجدول 
المعدالت بهدف توفير أ�ثر المعلومات حداثة، وفي الوقت ذاته إتاحة حساب المعدالت لعدد كاٍف من الحاالت بح�ث ال يتم المساس بالدقة 

 وق�اسات الخص��ة الحال�ة، التي �عرضها الجدول حسب منطقة اإلقامة الحضر�ة وال��ف�ة، هي كما �لي:  اإلحصائ�ة للتقديرات. 

امرأة في فئة عم��ة محددة، والتي تظهر  1000معدالت الخص��ة الخاصة بعمر محدد، والتي يتم التعبير عنها بعدد الوالدات ل�ل  •
و�تم احتساب مقامات معدالت الخص��ة الخاصة بعمر محدد من خالل تحد�د الوالدات الحّ�ة التي حدثت  نمط العمر للخص��ة. 

 المسح، و�تم تصن�فها وفقا لعمر األم (في فئات عمر الخمس سنوات) وقت والدة الطفل.  في فترة الثالث سنوات التي سبقت
السنوات التي عاشتها جميع األمهات التي تم مقابلتهن (أو بمصطلح مبسط، متوسط عدد -وتعرض �سوط المقامات عدد النساء

  النساء) في كل فئة عم��ة من فئات عمر الخمس سنوات أثناء الفترة المحددة. 
معدل الخص��ة اإلجمالي هو عبارة عن ق�اس مصطنع �شير إلى عدد الوالدات الحّ�ة التي كان �مكن ألي امرأة إنجابها لو أنها كانت  •

  سنة).  49-15خاضعة لمعدالت الخص��ة الحال�ة الخاصة بعمر محدد طوال السنوات التي �مكنها اإلنجاب خاللها (
  سنة.  49-15امرأة في الفئة العم��ة  1000الحّ�ة التي تحدث خالل الفترة المحددة ل�ل  معدل الخص��ة العام هو عدد الوالدات •
 أسرة مع�ش�ة خالل الفترة المحددة.  1000معدل الموال�د الجدد هو عدد الوالدات الحّ�ة ل�ل  •

 : معدالت الخص��ةTM.1.1الجدول 

المحددة بسّن معینة، ومعدل الخصوبة العام، ومعدل الموالید اإلجمالي لفترة الثالث سنوات التي سبقت المسح، حسب معدل الوالدة عند الیافعات، ومعدالت الخصوبة اإلجمالیة 
 2018العراق،  ،المنطقة

 المجموع اإلجمالي منطقة ریفیة منطقة حضریة  
        

     أالعمر

   15-191 68 75 70 
   20-24 174 160 170 
   25-29 191 200 194 
   30-34 139 166 147 
   35-39 98 99 99 
   40-44 35 60 43 
   45-49 4 7 5 

     

 3.6 3.8 3.6 بسنة) 49-15معدل الخصوبة اإلجمالي (

 115.1 119.5 113.2 جمعدل الخصوبة العام
 26.6 27.2 26.3 دمعدل الموالید الجدد

 3.7.2سنة)؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  19-15معدل الوالدة عند الیافعات (الفئة العمریة  - TM.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
ة العمریة خالل الفترة ذاتھا، لكل معدالت الخصوبة المحددة بسّن معینة ھي عدد الوالدات الحیّة في السنوات الثالث الماضیة، مقسومة على متوسط عدد النساء في تلك الفئ أ

 سنة یُسّمى أیضاً معدل الوالدة عند الیافعات 19-15امرأة. معدل الخصوبة في سّن معینة عند النساء في الفئة العمریة  1000
سنة. معدل الخصوبة اإلجمالي یشیر إلى  49-15العمریة معدل الخصوبة اإلجمالي: معدل الخصوبة اإلجمالي ھو مجموع معدالت الخصوبة في سّن معینة للنساء في الفئة ب 

سنة) إذا ما بقیت معدالت الخصوبة الحالیة حالیاً على ما ھي علیھ. ویستخدم  50متوسط عدد األطفال الذین سوف تنجبھم امرأة ما مع نھایة سنوات اإلنجاب عندھا (ببلوغھا سّن 
 ة.سن 49-15ھذا المعدل للنساء في الفئة العمریة 

كل لفئة العمریة خالل الفترة ذاتھا، لمعدل الخصوبة العام: معدل الخصوبة العام ھو عدد الوالدات الحیّة في السنوات الثالث الماضیة، مقسومة على متوسط عدد النساء في تلك اج 
 سنة 49-15امرأة في الفئة العمریة  1000

 نسمة. 1000الوالدات في السنوات الثالث الماضیة، مقسومة على إجمالي عدد السكان خالل الفترة ذاتھا، لكل  معدل الموالید الجدد: معدل الموالید الجدد ھو عددد 
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 اإلنجاب في سّن مبكرة 

  نتائج المسح المتعلقة بمعدالت الوالدات عند ال�افعات و�صّنف كذلك معدل الخص��ة اإلجمالي.  TM.2.1�عرض الجدول 

سنة) بأنه عدد الوالدات التي تنجبها  19-15ُ�عّرف معدل الوالدات عند ال�افعات (معدل الخص��ة الخاص بعمر محدد للنساء في الفئة العم��ة 
سنة (عدد  19-15سنة خالل فترة الثالث سنوات التي �سبق المسح، مقسوم على عدد النساء في الفئة العم��ة  19-15النساء في الفئة العم��ة 

  امرأة.  1000سنة، فقط) أثناء الفترة ذاتها، و�تم التعبير عنه ل�ل  19سنة و  15السنوات التي عشنها بين عمر -النساء

معدل الوالدات عند ال�افعات هو أحد مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات العالمي والذي �ستخدم لضمان الوصول الشامل إلى خدمات 
 ).3.7الصحة الجنس�ة واإلنجاب�ة (الغا�ة 

و�عرض  سنة.  24-20ة و سن 19-15مجموعة من مؤشرات اإلنجاب المبكر للنساء الشابات في الفئات العم��ة  TM.2.2W�عرض الجدوالن 
و�عرض الجدول  سنة اللواتي سبق لهن إنجاب مولود حّي والحوامل بطفلهن األول.  19-15�سب النساء في الفئة العم��ة  TM.2.2Wالجدول 

 للفئة العم��ة ذاتها �سبة النساء اللواتي سبق لهن إنجاب مولود حّي قبل بلوغهن سّن 
�
يرات جم�عها من و�تم استقاء هذە التقد سنة.  15أ�ضا

 سجالت تار�ــــخ الوالدة التفص�ل�ة للنساء. 

يتم استخدام الب�انات القائمة  -حين كّن ما زلن طفالت  -سنة  18ولتقدير �سبة النساء اللواتي سبق لهّن إنجاب مولود حّي قبل بلوغهن سّن 
 41في التقديرات.  سنة وقت إجراء المسح وذلك لتفادي أي إغفال 24-20على النساء في الفئة العم��ة 

وذلك من خالل عرض �سب النساء الذين أصبحوا  لرصد االتجاهات السائدة في اإلنجاب المبكر للنساء، TM.2.3Wلقد تم تصم�م الجدول 
 اطقوقد تم تصم�م الجدول لرصد االتجاهات السائدة في المناطق الحضر�ة والمن سنة، لفئات عم��ة متعاقبة.  18و  15أمهات قبل بلوغهم سّن 

 ال��ف�ة كل على حدة. 

 

 : معدل الوالدة عند ال�افعات ومعدل الخص��ة اإلجماليTM.2.1الجدول 

 2018العراق، معدالت الوالدة عند الیافعات ومعدالت الخصوبة اإلجمالیة لفترة الثالث سنوات التي سبقت إجراء المسح، 

  

(معدل الخصوبة في سّن  1معدل الوالدات عند الیافعات
 أسنة) 19-15للنساء في الفئة العمریة  معینة

معدل الخصوبة اإلجمالي (النساء في الفئة 
 أسنة) 49-15العمریة 

     
 3.6 70 المجموع اإلجمالي (العراق)

    
   المنطقة

 3.6 68 حضر
 3.8 75 ریف

   المحافظة
 3.7 32 دھوك
 3.7 88 نینوى

 2.8 22 سلیمانیة
 2.1 27 كركوك

 3.1 55 أربیل
 4.5 79 دیالى
 2.5 42 أنبار
 3.7 85 بغداد

 3.6 86 مركز   

                                                                 

 

سنة أن يؤدي إلى إغفال في التقديرات، ح�ث  18سنة لتقدير �سبة اللواتي أنجبن قبل بلوغهن سّن  19-15من شأن االستناد إلى النساء في الفئة العم��ة  41
وُ�ستخدم  سنة.  18قبل سّن  ن التعّرض إلنجاب أطفالملسنة بعد، و�التالي لن �كن قد أ� 18أن غالب�ة النساء في هذە الفئة العم��ة لن �كونن قد أ�ملن سّن 

سنة، ح�ث إن جميع النساء في هذە الفئة العم��ة قد أ�ملن التعّرض  18سنة لتقدير �سبة النساء اللواتي أنجبن قبل بلوغهن سنذ  24-20الفئة العم��ة 
 .   إلنجاب األطفال في أعمار مبكرة جدا�
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 : معدل الوالدة عند ال�افعات ومعدل الخص��ة اإلجماليTM.2.1الجدول 

 2018العراق، معدالت الوالدة عند الیافعات ومعدالت الخصوبة اإلجمالیة لفترة الثالث سنوات التي سبقت إجراء المسح، 

  

(معدل الخصوبة في سّن  1معدل الوالدات عند الیافعات
 أسنة) 19-15للنساء في الفئة العمریة  معینة

معدل الخصوبة اإلجمالي (النساء في الفئة 
 أسنة) 49-15العمریة 

 4.1 84 أطراف   
 3.7 77 بابل

 4.0 95 كربالء
 4.0 76 واسط

 2.6 51 صالح الدین
 3.9 112 نجف

 3.8 69 قادسیة
 5.1 119 مثنى

 3.8 47 ذي قار
 4.9 93 میسان
 4.2 78 بصرة

   االقلیم
 3.1 40 كردستان

 3.8 77 وسط وجنوب العراق
   التعلیم

 4.7 123 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 4.1 117 االبتدائیھ

 3.7 102 المتوسطھ
 2.8 13 االعدادیھ +

   سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 
 3.1 75 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 3.7 88 الوظیفیةال تعاني من أیة صعوبة في القدرات 
   مؤشر الثروة
 4.4 76 األشد فقراً 

 4.1 91 فقیر
 3.7 89 متوسط

 3.1 58 ثري
 3.0 39 األكثر ثراءً 
 3.7.2سنة)؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  19-15معدل الوالدة عند الیافعات (الفئة العمریة  - TM.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 لالطالع على التعریفات. TM.1.1یرجى الرجوع إلى الجدول أ 

 

 

 : اإلنجاب في سّن مبكرة (النساء الشابات)TM.2.2Wالجدول 

 للواتيسنة ممن سبق لھن أن أنجبن مولوداً حیّاً والحوامل بطفلھن األول، واللواتي سبق أن أنجبن مولوداً حیّاً أو الحوامل بطفلھن األول، وا 19-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
 2018العراق، سنة،  18واتي أنجبن مولوداً حیّاً قبل سّن سنة الل 24-20سنة، ونسبة النساء في الفئة العمریة  15أنجبن مولوداً حیّاً قبل بلوغھن سّن 

 سنة اللواتي: 19-15نسبة النساء في الفئة العمریة   

عدد النساء 
في الفئة 

العمریة من 
 سنة 15-19

نسبة النساء في الفئة 
سنة  24-20العمریة 

اللواتي سبق لھّن أن 
أنجبن مولوداً حیّأً قبل 

 18بلوغھن سّن 
 1سنة

النساء  عدد
في الفئة 

العمریة من 
 سنة 20-24

  
سبق لھّن 
إنجاب 
مولود 

 حيّ 

حوامل 
بمولودھن 

 األول

سبق لھّن 
إنجاب مولود 
حّي أو حوامل 

بمولودھن 
 األول

سبق لھّن 
إنجاب مولود 

حّي قبل 
بلوغھن سّن 

 سنة 15
                

 5,475 14.1 6,450 1.0 13.2 2.7 10.4 المجموع اإلجمالي (العراق)
         

        المنطقة
 3,707 14.8 4,392 1.0 12.9 2.9 9.9 حضر
 1,767 12.7 2,059 0.8 13.7 2.3 11.4 ریف
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 : اإلنجاب في سّن مبكرة (النساء الشابات)TM.2.2Wالجدول 

 للواتيسنة ممن سبق لھن أن أنجبن مولوداً حیّاً والحوامل بطفلھن األول، واللواتي سبق أن أنجبن مولوداً حیّاً أو الحوامل بطفلھن األول، وا 19-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
 2018العراق، سنة،  18واتي أنجبن مولوداً حیّاً قبل سّن سنة الل 24-20سنة، ونسبة النساء في الفئة العمریة  15أنجبن مولوداً حیّاً قبل بلوغھن سّن 

 سنة اللواتي: 19-15نسبة النساء في الفئة العمریة   

عدد النساء 
في الفئة 

العمریة من 
 سنة 15-19

نسبة النساء في الفئة 
سنة  24-20العمریة 

اللواتي سبق لھّن أن 
أنجبن مولوداً حیّأً قبل 

 18بلوغھن سّن 
 1سنة

النساء  عدد
في الفئة 

العمریة من 
 سنة 20-24

  
سبق لھّن 
إنجاب 
مولود 

 حيّ 

حوامل 
بمولودھن 

 األول

سبق لھّن 
إنجاب مولود 
حّي أو حوامل 

بمولودھن 
 األول

سبق لھّن 
إنجاب مولود 

حّي قبل 
بلوغھن سّن 

 سنة 15
        المحافظة
 195 3.6 245 0.2 4.5 0.9 3.6 دھوك
 489 14.9 611 0.8 15.6 2.7 12.9 نینوى

 265 7.2 356 0.3 5.7 1.4 4.2 سلیمانیة
 145 7.9 229 0.3 6.3 0.5 5.8 كركوك

 542 8.3 573 0.8 12.8 3.0 9.8 أربیل
 293 16.8 388 0.2 16.9 4.8 12.1 دیالى
 239 9.6 287 0.5 7.6 2.0 5.5 أنبار
 847 14.5 1,009 1.4 16.8 2.7 14.2 بغداد

 597 16.4 726 1.1 15.6 2.9 12.7 مركز   
 249 9.7 283 2.3 20.0 2.0 18.0 أطراف   

 230 16.8 296 1.1 13.3 4.4 9.0 بابل
 159 22.3 184 1.7 15.7 3.8 11.8 كربالء
 199 14.9 211 1.0 15.0 2.4 12.6 واسط

 172 15.9 205 0.6 13.1 4.4 8.7 صالح الدین
 235 21.4 219 3.5 17.8 2.8 15.0 نجف

 173 14.3 203 0.6 13.2 2.6 10.6 قادسیة
 223 8.4 216 1.4 22.8 1.4 21.4 مثنى

 374 19.4 465 0.7 7.9 2.0 5.9 ذي قار
 234 18.6 239 0.7 9.7 1.6 8.2 میسان
 461 17.5 514 1.6 14.7 4.3 10.4 بصرة

        االقلیم
 1,003 7.1 1,174 0.5 8.9 2.1 6.8 كردستان

 4,472 15.7 5,276 1.1 14.1 2.9 11.2 وسط وجنوب العراق
        التعلیم

 583 28.3 423 3.9 18.0 4.1 13.9 االبتدائي أو ال تعلیمما قبل 
 1,776 22.4 1,734 2.2 23.8 5.1 18.7 االبتدائیھ

 809 18.4 1,902 0.4 16.1 2.7 13.4 المتوسطھ
 2,306 2.5 2,392 0.0 2.3 0.8 1.4 االعدادیھ +

        سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 
 96 14.5 46 1.8 13.1 0.0 13.1 في القدرات الوظیفیةتعاني من صعوبة 

 5,379 14.1 2,521 1.3 23.1 3.3 19.8 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
        مؤشر الثروة
 974 20.0 1,147 1.2 11.6 2.9 8.7 األشد فقراً 

 1,035 14.9 1,285 2.0 19.2 2.6 16.5 فقیر
 1,201 17.1 1,366 0.6 14.4 3.2 11.2 متوسط

 1,115 12.6 1,310 0.8 12.6 2.7 10.0 ثري
 1,150 6.5 1,342 0.3 8.0 2.4 5.6 األكثر ثراءً 

 اإلنجاب في سّن مبكرة - TM.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات 1
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 : االتجاهات في اإلنجاب في سّن مبكرة (للنساء)TM.2.3Wالجدول 

 2018العراق، سنة، حسب المنطقة والفئة العمریة،  18و  15نسبة النساء اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً، وھّن في سّن 

 جمیعھا  منطقة ریفیة  منطقة حضریة  

  

نسبة 
النساء 
اللواتي 
أنجبن 
مولوداً 
حیّاً 
قبل 
سّن 
15 
 سنة

عدد 
النساء في 

الفئة 
العمریة 

15-49 
 سنة

نسبة 
النساء 
التي 
أنجبن 
مولوداً 
قبل 
سّن 
18 
 سنة

عدد 
النساء في 

الفئة 
العمریة 

20-49 
  سنة

نسبة 
النساء 
اللواتي 
أنجبن 
مولوداً 
حیّاً 
قبل 
سّن 
15 
 سنة

عدد 
النساء 
 في الفئة
العمریة 

15-
49 
 سنة

نسبة 
النساء 
التي 
أنجبن 
مولوداً 
قبل 
سّن 

 سنة18

عدد 
النساء 
 في الفئة
العمریة 

20-
49 
  سنة

نسبة 
 النساء

اللواتي 
أنجبن 
مولوداً 
حیّاً 
قبل 
سّن 
15 
 سنة

عدد 
النساء في 

الفئة 
العمریة 

15-49 
 سنة

نسبة 
النساء 
التي 
أنجبن 
مولوداً 
قبل 
سّن 
18 
 سنة

عدد النساء 
في الفئة 
العمریة 

20-49 
 سنة

                 
 24,210 12.6 30,660 1.1  7,165 13.3 9,224 1.0  17,044 12.4 21,436 1.2 المجموع اإلجمالي

                
               العمر

15-19 1.0 4,392 na 0  0.8 2,059 na 0  1.0 6,450 na 0 
15-17 0.7 2,686 na 0  0.8 1,198 na 0  0.7 3,884 na 0 
18-19 1.6 1,706 na 0  0.8 861 na 0  1.3 2,567 na 0 
20-24 1.2 3,707 14.8 3,707  1.7 1,767 12.7 1,767  1.3 5,475 14.1 5,475 

25-29 1.0 3,273 16.3 3,273  0.8 1,342 16.4 1,342  1.0 4,615 16.3 4,615 
 30-34 1.7 3,041 10.1 3,041  1.0 1,133 10.8 1,133  1.5 4,174 10.3 4,174 

35-39 1.0 2,781 9.0 2,781  0.6 1,156 12.8 1,156  0.9 3,937 10.1 3,937 
 40-44 1.0 2,258 10.3 2,258  0.7 1,036 14.1 1,036  0.9 3,294 11.5 3,294 
 45-49 1.5 1,984 12.0 1,984  1.5 731 12.8 731  1.5 2,715 12.2 2,715 
)na (غیر منطبق 

 

 وسائل تنظ�م األسرة 

 لصحة النساء واألطفال على حّد سواء، وذلك من خالل: 
�
) الح�لولة دون حدوث حاالت 1�عتبر استخدام وسائل تنظ�م األسرة المناسبة أمرا� مهما

؛   42الحّد من العدد اإلجمالي لألطفال. ) 3) إطالة فترة المباعدة بين الوالدات؛ 2حمل تعتبر مبكرة أو متأخرة جدا�

.  TM.3.1�عرض الجدول 
�
أوً� استخدام وسائل  TM.3.1و�عرض الجدول  االستخدام الحالي لوسائل تنظ�م األسرة بين النساء المتزوجات حال�ا

 لى هذا النحو. محددة لتنظ�م األسرة، ومن ثم �صّنف هذە الوسائل المحددة إلى وسائل عصر�ة ووسائل تقل�د�ة و�تم عرضها ع

الوالدة  ل�شير االحت�اج غير الملبى لوسائل تنظ�م األسرة إلى النساء الخصبات اللواتي ال �ستخدمن أي وس�لة لتنظ�م األسرة، ل�نهّن يرغبن بتأج�
 .
�
نقودي متعدد المؤشرات من و�تم تحد�د االحت�اج غير الملبى في المسح الع التال�ة (المباعدة بين الوالدات) أو يرغبن ب��قاف اإلنجاب تماما

 خالل استخدام مجموعة من األسئلة الستنباط السلوك�ات والتفض�الت الحال�ة المتعلقة باستخدام وسائل تنظ�م األسرة، والخص��ة. 

لنساء لمست��ات االحت�اج غير الملبى إلى وسائل تنظ�م األسرة، ومست��ات تلب�ة الطلب على وسائل تنظ�م األسرة  TM.3.3�عرض الجدول 
 .
�
 المتزوجات حال�ا

 ُ�عّرف االحت�اج غير الملبى ف�ما يتعلق بالمباعدة بين الموال�د على أنه �سبة النساء اللواتي ال �ستخدمن وس�لة لتنظ�م األسرة و

                                                                 

 

/صندوق األمم المتحدة للسكان.  PATHس�اتل:  تع��ز برامج تنظ�م األسرة االحت�اج: تلب�ة  ، وصندوق األمم المتحدة للسكان. PATHمؤسسة  42
.pdf/family_planning06.pdf-https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/family_planning06.pdf
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ل�نهن �قلن إنهن يرغبن باالنتظار  44) من هن خصبات3و ( 43) من ال �عانين من انحباس الطمث،2) من هن لسن حوامل، و (1( •
 لسنتين أو أ�ثر قبل أن �حملن بالمولود التالي أو

) من هن خصبات وغير متأ�دات إن كّن يرغبن ب�نجاب طفل 3) ال �عانين من انحباس الطمث،  و (2) لسن حوامل، و (1من هن ( •
 آخر أم ال أو

 االنتظار) أومن هّن حوامل و�قلن أن حملهن لم ُ�خطط له (وكّن يرغبن ب •
 من �عانين من انحباس الطمش و�قلّن أن الوالدة لم �كن مخطط لها (كّن يرغبن باالنتظار).  •

 ُ�عّرف االحت�اج غير الملبى ف�ما يتعلق بالحّد من النسل على أنه �سبة النساء المتزوجات اللواتي ال �ستخدمن وس�لة لتنظ�م األسرة و

 يرغبن ب�نجاب أطفال آخ��ن أو ال) ال �عانين من انحباس الطمث وهن خصبات و�قلن إنهن 2) من هن لسن حوامل و(1( •
 �كّن يرغبن ب�نجاب أطفال، أو لممن هن حوامل و�قلن إنهن  •
 �كّن يرغبن ب�نجاب أطفال:  لممن �عانين من انحباس الطمث و�قلن إنهن  •

  االحت�اج غير الملبى للمباعدة بين الوالدات واالحت�اج غير الملبى للحّد من اإلنجاب. إجمالي االحت�اج غير الملبى لوسائل تنظ�م األسرة هو مجم�ع 

واللواتي ال يرغبن ب�نجاب م��د من األطفال،  45االحت�اج الملبى للحّد من الموال�د �شمل النساء اللواتي �ستخدمن إحدى وسائل تنظ�م األسرة 
من تم تلب�ة احت�اجاتهن للمباعدة بين الموال�د �شملن النساء اللواتي  سهن أنهن عاقر. و�ستخدمن تعق�م ذكوري أو أنثوي أو �قلن عن أنف

ل نتائج االحت�اج الملبى عمما �ج �ستخدمن إحدى وسائل تنظ�م األسرة و�رغبن ب�نجاب طفل آخر أو لم �قررن ف�ما كن سينجبن طفل آخر أم ال. 
  ت�اج الملبى لوسائل تنظ�م األسرة. للمباعدة بين الوالدات والحّد منها في إجمالي االح

 تقدير استخدام المعلومات حول وسائل تنظ�م األسرة واالحت�اج غير الملبى، و�سبة الطلب على وسائل تنظ�م األسرة، من ب�انات
�
 و�تم أ�ضا

 وسائل تنظ�م األسو�تم تع��ف �سبة الطلب الملبى على أنه �سبة النساء اللواتي �ستخدمن  المسح العنقودي متعدد المؤشرات. 
�
رة من حال�ا

 احت�اج غير ملبى (للمباعدة  إجمالي الطلب على وسائل تنظ�م األسرة. 
�
و�جمالي الطلب على وسائل تنظ�م األسرة �شمل النساء اللواتي لديهن حال�ا

 وسائل لتنظ�م األسرة. 
�
 بين الوالدات أو الحّد منها) زائد النساء اللواتي �ستخدمن حال�ا

الُمحرز  هي واحدة من المؤشرات المستخدمة لتتبع التقدم ةة الطلب الملبى لتنظ�م األسرة باستخدام وسائل عصر�ة لتنظ�م األسر وتعتبر �سب
ومع أن مؤشر  ، ف�ما يتعلق بضمان الوصول الشامل إلى الرعا�ة الصح�ة الجنس�ة واإلنجاب�ة. 3.7على صع�د هدف التنم�ة المستدامة، الغا�ة 

سنة، إال أنه يتم اإلبالغ عنه فقط للنساء المتزوجات أو المتعا�شات   49-15يتعلق بجميع النساء في الفئة العم��ة  3.7.1مستدامة هدف التنم�ة ال
، و�التالي فإنه يرد فقط في الجدول 

�
 .TM.3.3كزوجات حال�ا

 

                                                                 

 

 ولم تعاودها الدورة الشه��ة منذ وال تكون الم 43
�
دة آخر رأة تعاني من انحباس الطمث إذا سبق لها إنجاب أطفال في السنتين األخيرتين وهي ل�ست حامل حال�ا

 طفل لها. 
عتبر المرأة غير خصبة إذا لم تكن حامً� ولم تكن تعاني من انحباس الطمث، و 44

ُ
 ت

، أو ( 1( ج) حدثت آخر فترة ح�ض لها قبل آخر والدة لها، أو 1أ) لم تعاودها فترة الح�ض لمدة ستة أشهر على األقل، أو (ا ب) لم �شهد فترة الح�ض أبدا�
 د) انقطع الطمث عنها أو أجرت عمل�ة استئصال للرحم أو1(

، أو () إنها لم �شهد فترة ا2) قامت باستئصال الرحم، أو (1) تقول إنها (2( ) إنها كانت تحاول الحمل لمدة 4) أنها تعاني من انقطاع الطمث، أو (3لح�ض أبدا�
 على الحمل وقت إجراء المسح أ

�
 وسنيتن على األقل ل�ن دون فائدة في إجابتها عن األسئلة المتعلقة �سبب اعتقادها بأنها غير قادرة جسد�ا

 ها في إنجاب األوالد مستقبً� أو) تقول إنها ال �ستطيع الحمل عند سؤالها عن رغبت3(
 وكانت متزوجة �4(

�
 وس�لة لتنظ�م األسرة وهي متزوجة حال�ا

�
كل ش) لم �سبق لها أن أنجبت أطفال في السنوات الخمس السابقة، وال �ستخدم حال�ا

 متواصل خالل السنوات الخمس التي سبقت المسح. 
م األسرة ظ�في هذا الفصل، حينما ترد إشارة إلى استخدام إحدى وسائل تنظ�م األسرة من قبل امرأة ما، فإن هذا �شمل استخدام شر�كها إلحدى وسائل تن 45

 (مثل الواقي الذكري). 
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)TM.3.1الجدول 
�
 : استخدام وسائل تنظ�م األسرة (المتزوجات حال�ا

 2018العراق،  ،سنة، المتزوجات حالیاً ممن یستخدمن إحدى وسائل تنظیم األسرة (الحدیثة أو التقلیدیة) 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 : (او یستخدم ازواجھن)  نسبة النساء المتزوجات  ممن یستخدمن
عدد 

النساء في 
الفئة 

العمریة 
15-49 

سنة 
المتزوجا
 ً  ت  حالیا

ال 
یستخدمون 
 أیة وسیلة

   الوسیلة التقلیدیة  وسیلة حدیثةال

أیة 
وسیلة 
 حدیثة

أیة وسیلة 
 تقلیدیة

أیة 
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قام
إلع
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ا
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 مبین

                                          
 19,710 52.8 16.7 36.1 0.0 0.1 15.1 1.5  0.8 0.1 0.1 3.2 16.0 0.2 3.9 8.8 0.1 3.0 47.2 المجموع اإلجمالي (العراق)

                      
                     المنطقة

 13,812 54.1 17.8 36.3 0.0 0.1 15.9 1.9  0.6 0.2 0.1 3.9 15.9 0.2 3.5 8.7 0.1 3.0 45.9 منطقة حضریة
 5,898 49.7 14.0 35.7 0.0 0.1 13.2 0.7  1.1 0.0 0.1 1.6 16.1 0.1 4.6 9.1 0.0 3.0 50.3 منطقة ریفیة

                     المحافظة
 670 56.9 29.3 27.6 0.0 0.3 22.3 6.8  1.8 0.2 0.0 5.0 6.8 0.2 2.1 8.3 0.6 2.6 43.1 دھوك
 1,805 44.4 9.4 35.1 0.0 0.1 8.1 1.1  0.2 0.1 0.3 6.4 10.5 0.0 5.7 11.3 0.0 0.6 55.6 نینوى

 1,084 73.4 48.0 25.3 0.1 0.1 47.7 0.2  0.0 0.2 0.1 5.5 6.1 0.3 0.4 9.8 0.5 2.4 26.6 سلیمانیة
 795 51.3 14.8 36.5 0.0 0.0 5.2 9.6  0.5 0.2 0.0 7.9 8.8 0.1 2.6 13.9 0.0 2.5 48.7 كركوك

 1,737 66.1 41.1 24.9 0.0 0.0 40.5 0.6  0.0 0.7 0.0 4.0 6.3 0.1 0.6 12.3 0.0 1.1 33.9 اربیل
 1,120 51.7 15.7 36.0 0.0 0.0 15.5 0.2  0.1 0.0 0.1 1.1 16.2 0.0 5.9 11.2 0.0 1.4 48.3 دیالى
 704 57.7 15.5 42.2 0.0 0.1 11.9 3.6  1.1 0.0 0.1 2.0 16.6 0.1 1.2 20.2 0.0 0.8 42.3 انبار
 3,307 54.9 13.7 41.2 0.0 0.1 11.9 1.8  0.4 0.1 0.1 3.3 19.0 0.0 3.8 11.9 0.1 2.5 45.1 بغداد

 2,376 55.7 13.3 42.4 0.0 0.1 11.3 2.0  0.3 0.1 0.1 3.8 20.1 0.0 3.5 12.0 0.2 2.3 44.3 مركز   
 931 52.9 14.8 38.1 0.0 0.0 13.3 1.4  0.6 0.0 0.0 2.2 16.1 0.0 4.6 11.6 0.0 2.9 47.1 اطراف   

 939 47.5 9.7 37.8 0.0 0.1 9.0 0.6  0.2 0.4 0.0 0.5 15.8 0.0 6.4 10.7 0.1 3.6 52.5 بابل
 588 56.2 13.5 42.6 0.0 0.1 12.7 0.8  3.5 0.0 0.0 3.2 16.8 0.0 5.1 8.5 0.0 5.5 43.8 كربالء
 687 52.9 11.6 41.1 0.1 0.0 10.4 1.2  1.5 0.0 0.0 2.2 21.6 0.0 4.2 5.2 0.0 6.5 47.1 واسط

 584 51.5 19.1 32.4 0.0 0.0 15.6 3.5  1.1 0.0 0.0 1.5 11.9 0.0 3.2 12.0 0.0 2.6 48.5 صالح الدین
 798 48.1 11.9 36.1 0.0 0.1 11.8 0.0  0.3 0.1 0.1 3.1 22.0 0.0 2.6 3.6 0.0 4.3 51.9 نجف

 580 45.4 10.9 34.5 0.0 0.0 9.6 1.3  0.4 0.1 0.0 1.7 16.2 0.1 2.7 6.2 0.1 7.0 54.6 قادسیة
 707 45.0 2.5 42.5 0.0 0.0 1.9 0.5  1.3 0.0 0.0 1.7 22.6 0.2 11.3 1.2 0.0 4.1 55.0 مثنى

 1,270 42.4 8.0 34.5 0.0 0.2 7.7 0.1  1.3 0.0 0.2 1.0 18.4 1.9 2.2 2.1 0.3 7.0 57.6 ذي قار
 786 45.9 4.3 41.6 0.0 0.1 4.1 0.1  1.0 0.1 0.0 1.6 24.8 0.2 9.7 1.6 0.1 2.7 54.1 میسان
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)TM.3.1الجدول 
�
 : استخدام وسائل تنظ�م األسرة (المتزوجات حال�ا

 2018العراق،  ،سنة، المتزوجات حالیاً ممن یستخدمن إحدى وسائل تنظیم األسرة (الحدیثة أو التقلیدیة) 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 : (او یستخدم ازواجھن)  نسبة النساء المتزوجات  ممن یستخدمن
عدد 

النساء في 
الفئة 

العمریة 
15-49 

سنة 
المتزوجا
 ً  ت  حالیا

ال 
یستخدمون 
 أیة وسیلة

   الوسیلة التقلیدیة  وسیلة حدیثةال
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 1,551 49.5 10.2 39.3 0.0 0.2 9.6 0.5  2.1 0.0 0.2 2.0 26.9 0.2 3.1 1.7 0.0 3.1 50.5 بصرة
                     االقلیم

 3,492 66.6 41.0 25.6 0.0 0.1 39.2 1.7  0.4 0.5 0.0 4.6 6.3 0.2 0.8 10.7 0.3 1.8 33.4 كردستان العراق
 16,219 49.8 11.5 38.4 0.0 0.1 9.9 1.5  0.9 0.1 0.1 2.9 18.0 0.2 4.5 8.4 0.1 3.2 50.2 وسط وجنوب العراق

                     العمر
15-19 78.5 0.1 0.0 2.5 1.1 0.0 9.3 1.6 0.0 0.0 0.8  0.4 5.6 0.0 0.0 15.5 6.0 21.5 1,186 
15-17 86.0 0.1 0.0 2.7 0.3 0.0 5.3 0.5 0.0 0.0 0.7  0.1 4.3 0.0 0.0 9.7 4.4 14.0 446 
18-19 74.0 0.1 0.0 2.4 1.6 0.0 11.8 2.2 0.0 0.1 0.9  0.7 6.3 0.0 0.0 19.0 7.0 26.0 740 
20-24 56.9 0.1 0.0 4.1 4.9 0.1 14.3 2.4 0.0 0.2 1.3  1.3 14.5 0.0 0.0 27.3 15.8 43.1 2,891 
25-29 48.2 0.4 0.1 7.8 3.5 0.0 17.6 3.0 0.1 0.1 1.2  1.1 16.9 0.0 0.0 33.8 18.0 51.8 3,626 
30-34 38.0 1.4 0.0 10.5 5.0 0.8 18.5 4.6 0.2 0.1 1.1  2.1 17.7 0.0 0.0 42.3 19.8 62.0 3,552 
35-39 37.3 5.0 0.1 12.2 4.0 0.2 18.2 4.0 0.0 0.3 0.5  2.5 15.5 0.1 0.0 44.6 18.1 62.7 3,409 
40-44 40.4 6.5 0.3 12.5 3.3 0.1 15.4 2.8 0.2 0.0 0.1  1.2 16.9 0.3 0.0 41.3 18.3 59.6 2,792 
45-49 54.7 7.3 0.2 7.8 3.1 0.0 12.1 2.3 0.0 0.1 0.1  1.3 10.9 0.2 0.0 32.9 12.3 45.3 2,254 
                     التعلیم

 3,269 49.8 13.0 36.8 0.0 0.1 12.3 0.6  1.2 0.0 0.1 1.2 16.9 0.9 5.5 7.6 0.0 3.4 50.2 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 8,575 52.8 14.3 38.5 0.0 0.1 12.7 1.5  0.8 0.2 0.1 2.6 16.9 0.1 4.8 9.6 0.2 3.3 47.2 االبتدائیھ

 3,749 53.6 18.2 35.4 0.0 0.0 16.4 1.7  0.4 0.0 0.1 3.4 15.3 0.0 3.0 9.2 0.0 3.9 46.4 المتوسطھ
 4,117 54.5 23.2 31.2 0.0 0.1 21.0 2.1  0.7 0.2 0.2 5.8 13.9 0.1 1.3 7.9 0.1 1.1 45.5 االعدادیھ +

عدد األطفال ممن ھم على قید 
                     الحیاة

0 97.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0  0.0 1.8 0.0 0.0 0.7 1.8 2.6 1,855 
1 63.3 0.2 0.0 2.4 2.2 0.0 9.3 3.0 0.0 0.1 0.9  1.3 17.4 0.0 0.0 18.1 18.7 36.7 2,494 
2 48.1 0.1 0.1 7.4 2.1 0.1 15.3 4.5 0.0 0.1 1.0  1.6 19.5 0.0 0.0 30.8 21.1 51.9 3,213 
3 39.6 0.7 0.0 10.6 3.9 0.1 18.6 3.4 0.1 0.4 0.9  2.7 18.9 0.1 0.0 38.7 21.7 60.4 3,515 
4+ 34.6 6.4 0.2 12.4 5.8 0.3 20.5 3.2 0.1 0.1 0.8  1.4 14.0 0.1 0.0 49.8 15.6 65.4 8,634 
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)TM.3.1الجدول 
�
 : استخدام وسائل تنظ�م األسرة (المتزوجات حال�ا

 2018العراق،  ،سنة، المتزوجات حالیاً ممن یستخدمن إحدى وسائل تنظیم األسرة (الحدیثة أو التقلیدیة) 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 : (او یستخدم ازواجھن)  نسبة النساء المتزوجات  ممن یستخدمن
عدد 

النساء في 
الفئة 

العمریة 
15-49 

سنة 
المتزوجا
 ً  ت  حالیا

ال 
یستخدمون 
 أیة وسیلة

   الوسیلة التقلیدیة  وسیلة حدیثةال
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صعوبات القدرات الوظیفیة 
                     سنة) 49-18(العمر 

تعاني من صعوبة في القدرات 
 1,003 53.1 16.3 36.8 0.0 0.3 14.8 1.2  0.5 0.3 0.0 2.6 13.8 0.0 4.5 9.8 0.1 5.2 46.9 الوظیفیة

ال تعاني من أیة صعوبة في 
 18,261 53.7 17.0 36.7 0.0 0.1 15.3 1.6  0.8 0.1 0.1 3.3 16.3 0.2 3.9 8.9 0.1 2.9 46.3 القدرات الوظیفیة

                     مؤشر الثروة
 3,744 48.2 8.1 40.0 0.0 0.1 7.5 0.5  1.8 0.0 0.0 1.3 20.6 0.1 6.6 5.6 0.0 3.9 51.8 األشد فقراً 

 3,996 50.4 12.2 38.3 0.0 0.0 11.1 1.1  1.0 0.0 0.3 1.7 19.9 0.6 4.1 7.4 0.2 3.1 49.6 فقیر
 3,947 51.4 13.1 38.3 0.0 0.1 11.5 1.4  0.4 0.1 0.0 2.7 17.0 0.1 4.9 9.4 0.1 3.7 48.6 المتوسط

 3,988 54.3 19.4 34.9 0.0 0.1 16.5 2.8  0.5 0.2 0.1 4.7 14.5 0.0 2.7 10.0 0.1 2.2 45.7 ثري
 4,035 59.3 30.0 29.3 0.0 0.1 28.1 1.8  0.3 0.4 0.0 5.3 8.2 0.1 1.2 11.7 0.1 2.0 40.7 األكثر ثراءً 

 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة - TM.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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)TM.3.3الجدول 
�
 : الحاجة إلى استخدام وسائل تنظ�م األسرة (المتزوجات حال�ا

سبة النساء المتزوجات .حالیاً ممن یحتجن إلى وسائل تنظیم األسرة ویستخدمن وسیلة حدیثة، سنة المتزوجات . حالیاً ممن لدیھن احتیاجات ملباة وغیر ملباة من حیث وسائل تنظیم األسرة، وإجمالي الطلب على وسائل تنظیم األسرة ون 49-15النساء في الفئة العمریة نسبة 
 2018العراق، 

  

االحتیاجات غیر الملباة لتنظیم 
 األسرة

 

 االحتیاجات الملباة لتنظیم األسرة
(لمن یستخدمن حالیاً وسائل 

  تنظیم األسرة)
إجمالي الطلب على وسائل تنظیم 

  األسرة

نسبة تلبیة الطلب على 
وسائل تنظیم األسرة 

 باستخدام:
عدد النساء 

المتزوجات  
 ً  حالیا

نسبة تلبیة الطلب 
تنظیم على وسائل 

 األسرة باستخدام:

عدد النساء 
المتزوجات 
حالیاً ممن 
یحتجن إلى 
وسائل تنظیم 

 األسرة

للمباعدة 
بین 

 الوالدات
للحّد من 

 النسل
المجموع 
 اإلجمالي

للمباعدة 
بین 

 الوالدات
للحّد من 

 النسل
المجموع 
  اإلجمالي

للمباعدة 
بین 

 الوالدات

للحّد 
من 
 النسل

المجموع 
 أیة وسیلة  اإلجمالي

وسائل 
 أیة وسیلة حدیثة

وسائل 
 1حدیثة

                                      
 13,232 53.8 78.6 19,710 36.1 52.8  67.1 44.3 22.9  52.8 35.9 16.9  14.3 8.4 5.9 المجموع اإلجمالي (العراق)

                    
                   المنطقة

 9,500 52.7 78.7 13,812 36.3 54.1  68.8 45.0 23.7  54.1 36.7 17.4  14.7 8.4 6.3 منطقة حضریة
 3,732 56.4 78.6 5,898 35.7 49.7  63.3 42.4 20.8  49.7 33.9 15.8  13.5 8.5 5.0 منطقة ریفیة

                   المحافظة
 449 41.2 84.9 670 27.6 56.9  67.0 43.6 23.5  56.9 38.5 18.5  10.1 5.1 5.0 دھوك
 1,139 55.5 70.4 1,805 35.1 44.4  63.1 40.3 22.8  44.4 30.3 14.1  18.7 9.9 8.8 نینوى

 882 31.1 90.2 1,084 25.3 73.4  81.3 56.1 25.3  73.4 51.1 22.3  8.0 5.0 3.0 سلیمانیة
 490 59.2 83.3 795 36.5 51.3  61.7 41.4 20.2  51.3 34.5 16.9  10.3 6.9 3.4 كركوك

 1,271 34.1 90.3 1,737 24.9 66.1  73.2 47.8 25.3  66.1 43.1 22.9  7.1 4.7 2.4 اربیل
 731 55.2 79.3 1,120 36.0 51.7  65.3 42.8 22.4  51.7 35.5 16.2  13.5 7.3 6.2 دیالى
 475 62.5 85.5 704 42.2 57.7  67.5 36.5 31.0  57.7 31.5 26.2  9.8 5.0 4.7 انبار
 2,271 60.0 80.0 3,307 41.2 54.9  68.7 48.0 20.7  54.9 39.6 15.3  13.8 8.4 5.4 بغداد

 1,666 60.4 79.4 2,376 42.4 55.7  70.1 49.1 21.0  55.7 40.1 15.6  14.4 9.0 5.4 مركز   
 605 58.6 81.4 931 38.1 52.9  65.0 45.1 19.9  52.9 38.4 14.5  12.1 6.7 5.4 اطراف   

 598 59.3 74.5 939 37.8 47.5  63.7 47.5 16.2  47.5 36.4 11.0  16.2 11.0 5.2 بابل
 405 61.8 81.5 588 42.6 56.2  68.9 48.2 20.8  56.2 40.0 16.2  12.8 8.2 4.6 كربالء
 449 62.9 80.8 687 41.1 52.9  65.4 44.9 20.5  52.9 36.9 15.9  12.5 8.0 4.5 واسط

 363 52.1 82.8 584 32.4 51.5  62.2 43.2 19.0  51.5 37.1 14.4  10.7 6.1 4.6 صالح الدین
 511 56.4 75.0 798 36.1 48.1  64.1 42.3 21.7  48.1 33.2 14.9  16.0 9.2 6.8 نجف

 374 53.5 70.4 580 34.5 45.4  64.5 44.5 20.0  45.4 32.5 13.0  19.1 12.0 7.1 قادسیة
 491 61.3 64.9 707 42.5 45.0  69.4 41.6 27.8  45.0 29.8 15.2  24.4 11.7 12.6 مثنى

 802 54.6 67.2 1,270 34.5 42.4  63.1 39.9 23.2  42.4 26.6 15.8  20.7 13.3 7.4 ذي قار
 489 66.8 73.7 786 41.6 45.9  62.3 44.4 17.9  45.9 34.3 11.6  16.4 10.1 6.3 میسان
 1,042 58.4 73.7 1,551 39.3 49.5  67.2 37.3 29.9  49.5 28.2 21.2  17.7 9.1 8.6 بصرة



 82الصفحة  | الصحة اإلنجاب�ة وصحة األمومة –النمو 

)TM.3.3الجدول 
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 : الحاجة إلى استخدام وسائل تنظ�م األسرة (المتزوجات حال�ا

سبة النساء المتزوجات .حالیاً ممن یحتجن إلى وسائل تنظیم األسرة ویستخدمن وسیلة حدیثة، سنة المتزوجات . حالیاً ممن لدیھن احتیاجات ملباة وغیر ملباة من حیث وسائل تنظیم األسرة، وإجمالي الطلب على وسائل تنظیم األسرة ون 49-15النساء في الفئة العمریة نسبة 
 2018العراق، 

  

االحتیاجات غیر الملباة لتنظیم 
 األسرة

 

 االحتیاجات الملباة لتنظیم األسرة
(لمن یستخدمن حالیاً وسائل 

  تنظیم األسرة)
إجمالي الطلب على وسائل تنظیم 

  األسرة

نسبة تلبیة الطلب على 
وسائل تنظیم األسرة 

 باستخدام:
عدد النساء 

المتزوجات  
 ً  حالیا

نسبة تلبیة الطلب 
تنظیم على وسائل 

 األسرة باستخدام:

عدد النساء 
المتزوجات 
حالیاً ممن 
یحتجن إلى 
وسائل تنظیم 

 األسرة

للمباعدة 
بین 

 الوالدات
للحّد من 

 النسل
المجموع 
 اإلجمالي

للمباعدة 
بین 

 الوالدات
للحّد من 

 النسل
المجموع 
  اإلجمالي

للمباعدة 
بین 

 الوالدات

للحّد 
من 
 النسل

المجموع 
 أیة وسیلة  اإلجمالي

وسائل 
 أیة وسیلة حدیثة

وسائل 
 1حدیثة

                   االقلیم
 2,602 34.3 89.3 3,492 25.6 66.6  74.5 49.6 25.0  66.6 44.7 21.9  8.0 4.9 3.1 كردستان العراق

 10,630 58.5 76.0 16,219 38.4 49.8  65.5 43.1 22.4  49.8 34.0 15.9  15.7 9.2 6.5 وسط وجنوب العراق
                   العمر

15-19 11.5 2.4 13.9  16.8 4.7 21.5  28.3 7.1 35.4  21.5 15.5 1,186 60.8 43.8 420 
15-17 8.8 2.0 10.8  9.7 4.4 14.0  18.5 6.4 24.9  14.0 9.7 446 56.4 38.8 111 
18-19 13.1 2.6 15.7  21.0 5.0 26.0  34.2 7.6 41.7  26.0 19.0 740 62.4 45.6 309 

20-24 10.2 4.6 14.8  29.6 13.5 43.1  39.9 18.1 58.0  43.1 27.3 2,891 74.4 47.1 1,676 
25-29 10.5 6.6 17.1  26.7 25.0 51.8  37.3 31.7 68.9  51.8 33.8 3,626 75.1 49.0 2,499 
30-34 5.3 8.4 13.6  22.0 40.0 62.0  27.3 48.3 75.7  62.0 42.3 3,552 82.0 55.8 2,688 
35-39 3.8 10.0 13.8  11.0 51.8 62.7  14.8 61.7 76.5  62.7 44.6 3,409 82.0 58.4 2,608 
40-44 1.3 12.7 14.0  4.8 54.8 59.6  6.2 67.5 73.6  59.6 41.3 2,792 81.0 56.1 2,056 
45-49 0.1 11.7 11.8  1.0 44.3 45.3  1.0 56.0 57.1  45.3 32.9 2,254 79.3 57.7 1,286 
                   التعلیم

 2,126 56.6 76.5 3,269 36.8 49.8  65.0 47.0 18.0  49.8 38.4 11.4  15.3 8.6 6.7 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 5,746 57.4 78.8 8,575 38.5 52.8  67.0 46.2 20.8  52.8 37.2 15.6  14.2 9.1 5.2 االبتدائیھ

 2,560 51.9 78.6 3,749 35.4 53.6  68.3 44.9 23.4  53.6 36.3 17.3  14.6 8.5 6.1 المتوسطھ
 2,800 45.9 80.1 4,117 31.2 54.5  68.0 37.4 30.6  54.5 30.7 23.8  13.5 6.7 6.8 االعدادیھ +

                   سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 
 668 55.3 79.8 1,003 36.8 53.1  66.6 53.6 13.0  53.1 42.7 10.4  13.5 10.9 2.6 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 12,454 53.8 78.8 18,261 36.7 53.7  68.2 44.7 23.5  53.7 36.2 17.5  14.5 8.4 6.0 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
                   مؤشر الثروة
 2,466 60.8 73.1 3,744 40.0 48.2  65.9 46.6 19.3  48.2 34.9 13.3  17.7 11.7 6.0 األشد فقراً 

 2,654 57.6 76.0 3,996 38.3 50.4  66.4 42.3 24.1  50.4 33.0 17.5  16.0 9.3 6.6 فقیر
 2,603 58.1 77.9 3,947 38.3 51.4  66.0 40.1 25.9  51.4 32.9 18.5  14.5 7.2 7.3 المتوسط

 2,686 51.9 80.6 3,988 34.9 54.3  67.3 44.7 22.7  54.3 36.8 17.5  13.0 7.9 5.1 ثري
 2,824 41.9 84.8 4,035 29.3 59.3  70.0 47.8 22.2  59.3 41.7 17.7  10.7 6.1 4.6 األكثر ثراءً 
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)TM.3.3الجدول 
�
 : الحاجة إلى استخدام وسائل تنظ�م األسرة (المتزوجات حال�ا

سبة النساء المتزوجات .حالیاً ممن یحتجن إلى وسائل تنظیم األسرة ویستخدمن وسیلة حدیثة، سنة المتزوجات . حالیاً ممن لدیھن احتیاجات ملباة وغیر ملباة من حیث وسائل تنظیم األسرة، وإجمالي الطلب على وسائل تنظیم األسرة ون 49-15النساء في الفئة العمریة نسبة 
 2018العراق، 

  

االحتیاجات غیر الملباة لتنظیم 
 األسرة

 

 االحتیاجات الملباة لتنظیم األسرة
(لمن یستخدمن حالیاً وسائل 

  تنظیم األسرة)
إجمالي الطلب على وسائل تنظیم 

  األسرة

نسبة تلبیة الطلب على 
وسائل تنظیم األسرة 

 باستخدام:
عدد النساء 

المتزوجات  
 ً  حالیا

نسبة تلبیة الطلب 
تنظیم على وسائل 

 األسرة باستخدام:

عدد النساء 
المتزوجات 
حالیاً ممن 
یحتجن إلى 
وسائل تنظیم 

 األسرة

للمباعدة 
بین 

 الوالدات
للحّد من 

 النسل
المجموع 
 اإلجمالي

للمباعدة 
بین 

 الوالدات
للحّد من 

 النسل
المجموع 
  اإلجمالي

للمباعدة 
بین 

 الوالدات

للحّد 
من 
 النسل

المجموع 
 أیة وسیلة  اإلجمالي

وسائل 
 أیة وسیلة حدیثة

وسائل 
 1حدیثة

 3.8.1&  3.7.1تلبیة الحاجة إلى وسائل تنظیم األسرة بتوفیر وسائل حدیثة؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - TM.4مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 رعا�ة ما قبل الوالدة 

الوالدة على فرص مهمة للوصول إلى النساء الحوامل وتقد�م عدد من التدخالت التي قد تكون حي��ة لصحتهن وسالمة  لتنطوي فترة رعا�ة ما قب
فعلى سب�ل المثال، �مكن استخدام رعا�ة ما قبل الوالدة لتوع�ة النساء وأسرهن حول المخاطر واألعراض التي تنشأ في  ورفاه�ة أطفالهن الرّضع. 

، بالوالدة بمساعدة مزود رعا�ة  فترة الحمل وحول مخاطر 
�
المخاض والوالدة، و�التالي فإنها �مكن أن توفر مسارا� لضمان أن تقوم المرأة، عمل�ا

 لتحسين فرصة بقاء ماهر/ة. 
�
 كما توفر ز�ارة رعا�ة ما قبل الوالدة فرصة لتزو�د معلومات حول المباعدة بين الوالدات، وهو ما �عتبر عامً� مهما

  ق�د الح�اة. الرضيع على 

ج ذ وتوصي منظمة الصحة العالم�ة ب�جراء ثمان ز�ارات لرعا�ة ما قبل الوالدة كحد أدنى وذلك بناًء على مراجعة أج��ت حول فعال�ة مختلف نما
 ، و�شمل: و�رشادات منظمة الصحة العالم�ة هي إرشادات محددة ف�ما يتعلق بمحتوى ز�ارات رعا�ة ما قبل الوالدة46 رعا�ة ما قبل الوالدة. 

 ق�اس ضغط الدم •
 فحص البول لمعرفة إن كان يوجد ب�لة بكتير�ة و��لة بروتين�ة في الدم •
 فحص الدم ال�تشاف مرض السفلس الزهري واألن�م�ا الحاّدة •
 ق�اس الوزن/الطول (اخت�اري) •

األولى قدر اإلمكان وأن تكون ال��ارة األولى خالل  من المهم جدا� للنساء الحوامل البدء بااللتحاق ب��ارات رعا�ة ما قبل الوالدة في مراحل الحمل
و�جب أن �ستمر رعا�ة ما قبل الوالدة  الشهور الثالثة األولى لمنع وا�تشاف ظروف الحمل التي �مكن أن تؤثر على المرأة وطفلها على حّد سواء. 

 46طوال فترة الحمل كاملة. 

 لُبعد الصحة اإلنجاب�ة وصحة األمهات ضمن التغط�ة الصح�ة الشاملة في هدف التنم�ة المست
�
امة دوتعتبر رعا�ة ما قبل الوالدة مؤشرا� تتبع�ا

سنة اللواتي أنجبن  49-15قبل الوالدة للنساء في الفئة العم��ة ن�ع الموظف/ة الذي/التي �قدم/تقدم رعا�ة ما  TM.4.1و�عرض الجدول  .3.8
 موال�د في السنتين اللتان سبقتا المسح. 

عدد ز�ارات رعا�ة ما قبل الوالدة خالل فترة الحمل بآخر مولود خالل السنتين األخيرتين اللتان سبقتا المسح، بغض  TM.4.2�عرض الجدول 
 معلومات حول توق�ت أول ز�ارة لرعا�ة ما قبل الوالدة.  TM.4.2كما �عرض الجدول  النظر عن الجهة المزودة للرعا�ة، حسب المزا�ا المختارة. 

 الحوامل أثناء رعا�ة ما قبل الوالدة.  تغط�ة الخدمات األساس�ة التي ُيتوقع أن تحصل عليها النساء TM.4.3و�عرض الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

. 2016مطبعة منظمة الصحة العالم�ة،  جن�ف:  توص�ات منظمة العالم�ة ف�ما يتعلق برعا�ة ما قبل الوالدة لتج��ة حمل إ�جاب�ة.  منظمة الصحة العالم�ة.  46
.eng.pdf?sequence=1-http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250796/9789241549912 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250796/9789241549912-eng.pdf?sequence=1
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 : تغط�ة رعا�ة ما قبل الوالدةTM.4.1الجدول 

 2018العراق، ل في آخر مولود، سنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین اللواتي حصلن على رعایة من خالل أحد مزودي رعایة ما قبل الوالدة أثناء الحم 49-15توزیع نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 أجھة تزویدة خدمة رعایة ما قبل الوالدة

عدم الحصولة 
رعایة ما قبل على 

 المجموع اإلجمالي الوالدة

نسبة النساء في الفئة 
سنة  49-15العمریة 

اللواتي حصلن مرة واحدة 
على األقل أثناء الوالدة 
على مساعدة أخصائیة 

 ،ب1صحیة مدربة

عدد النساء اللواتي أنجبن 
مولوداً حیّاً خالل السنتین 

 الماضیتین
طبیب 
 حكومي

طبیب 
 خاص

 المجموع
 (االطباء)

ممرضة / 
 قابلة

مرافقة 
والدة 
 تقلیدیة

باحثة 
صحة 
 غیر ذلك مجتمعیة

              
 6,218 87.6 100.0 12.1 0.2 0.0 0.0 0.1 87.5 35.2 52.3 المجموع اإلجمالي (العراق)

             
            المنطقة

 4,287 90.0 100.0 9.7 0.2 0.0 0.0 0.0 90.0 33.1 56.9 منطقة حضریة
 1,931 82.2 100.0 17.5 0.1 0.1 0.1 0.2 82.1 40.0 42.0 منطقة ریفیة

            المحافظة
 221 95.3 100.0 4.1 0.3 0.3 0.0 0.2 95.0 71.2 23.8 دھوك
 610 77.9 100.0 20.4 1.6 0.0 0.2 0.2 77.7 35.1 42.5 نینوى

 260 93.4 100.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.4 93.0 50.3 42.7 سلیمانیة
 145 76.8 100.0 23.2 0.0 0.0 0.0 0.2 76.6 7.0 69.6 كركوك

 508 94.6 100.0 5.1 0.2 0.0 0.0 0.0 94.6 67.0 27.6 اربیل
 431 89.4 100.0 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 89.4 29.5 59.9 دیالى
 163 85.3 100.0 14.2 0.2 0.0 0.4 0.0 85.3 65.7 19.6 انبار
 1,071 93.6 100.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 93.6 19.9 73.7 بغداد

 739 92.7 100.0 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 92.7 14.4 78.3 مركز   
 332 95.5 100.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 95.5 32.1 63.5 اطراف   

 296 87.6 100.0 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 87.6 19.9 67.7 بابل
 202 89.9 100.0 10.1 0.0 0.0 0.0 0.5 89.4 15.7 73.7 كربالء
 228 83.3 100.0 16.4 0.0 0.0 0.3 0.4 82.8 32.1 50.8 واسط

 144 78.8 100.0 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 78.8 42.9 35.9 صالح الدین
 263 92.9 100.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 92.9 30.3 62.6 نجف

 192 68.2 100.0 31.8 0.0 0.0 0.0 0.0 68.2 26.4 41.8 قادسیة
 267 92.6 100.0 7.3 0.0 0.0 0.1 0.0 92.6 58.5 34.1 مثنى

 356 78.0 100.0 21.8 0.0 0.2 0.0 0.0 78.0 46.2 31.8 ذي قار
 313 87.9 100.0 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 87.9 38.4 49.5 میسان
 549 87.7 100.0 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 87.7 17.0 70.7 بصرة

            االقلیم
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 : تغط�ة رعا�ة ما قبل الوالدةTM.4.1الجدول 

 2018العراق، ل في آخر مولود، سنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین اللواتي حصلن على رعایة من خالل أحد مزودي رعایة ما قبل الوالدة أثناء الحم 49-15توزیع نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 أجھة تزویدة خدمة رعایة ما قبل الوالدة

عدم الحصولة 
رعایة ما قبل على 

 المجموع اإلجمالي الوالدة

نسبة النساء في الفئة 
سنة  49-15العمریة 

اللواتي حصلن مرة واحدة 
على األقل أثناء الوالدة 
على مساعدة أخصائیة 

 ،ب1صحیة مدربة

عدد النساء اللواتي أنجبن 
مولوداً حیّاً خالل السنتین 

 الماضیتین
طبیب 
 حكومي

طبیب 
 خاص

 المجموع
 (االطباء)

ممرضة / 
 قابلة

مرافقة 
والدة 
 تقلیدیة

باحثة 
صحة 
 غیر ذلك مجتمعیة

 990 94.5 100.0 5.3 0.2 0.1 0.0 0.2 94.3 63.6 30.7 كردستان العراق
 5,229 86.3 100.0 13.4 0.2 0.0 0.1 0.1 86.2 29.9 56.4 وسط وجنوب العراق

            التعلیم
 1,091 77.4 100.0 22.4 0.0 0.1 0.1 0.2 77.2 39.8 37.4 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 2,666 86.5 100.0 13.1 0.4 0.0 0.0 0.1 86.4 34.3 52.1 االبتدائیھ
 1,196 93.2 100.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.1 93.1 34.0 59.2 المتوسطھ

 1,265 93.6 100.0 6.3 0.0 0.0 0.1 0.0 93.5 34.5 59.0 االعدادیھ +
            العمر وقت الوالدة

 819 92.0 100.0 7.9 0.1 0.0 0.0 0.1 91.9 31.4 60.5 سنة 20أقل من 
 4,432 87.1 100.0 12.8 0.0 0.0 0.1 0.1 87.0 34.8 52.2 سنة 20-34
 967 86.2 100.0 12.8 1.0 0.0 0.0 0.1 86.1 40.4 45.7 سنة 35-49

            سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 
 183 85.8 100.0 13.8 0.0 0.0 0.3 0.0 85.8 50.8 35.0 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 5,880 87.6 100.0 12.1 0.2 0.0 0.0 0.1 87.5 34.9 52.7 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
            مؤشر الثروة
 1,306 77.2 100.0 22.5 0.1 0.1 0.1 0.1 77.1 29.8 47.2 األشد فقراً 

 1,370 88.1 100.0 11.9 0.0 0.0 0.0 0.1 88.1 32.9 55.1 فقیر
 1,309 87.7 100.0 11.5 0.7 0.0 0.1 0.2 87.5 32.3 55.3 متوسط

 1,125 91.8 100.0 8.1 0.0 0.1 0.0 0.0 91.8 31.8 60.0 ثري
 1,108 94.8 100.0 5.1 0.1 0.0 0.0 0.0 94.8 51.4 43.4 األكثر ثراءً 

 تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (مرة واحدة على األقل من خالل موظف صحي ماھر) - TM.5aمؤشر المسح  العنقودي متعدد المؤشرات  1
 یتم اعتماد مزود الخدمة األكثر تأھالً فقط في الحاالت التي ال یُذكر فیھا أكثر من مزود واحد للخدمة. أ

 .مزودو الخدمة المھرة یشملون األطباء، والممرضات/القابالت ب
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 : عدد ز�ارات رعا�ة ما قبل الوالدة وتوق�ت أول ز�ارةTM.4.2الجدول 

 2018العراق، سب توقیت زیارات رعایة ما قبل الوالدة األولى، سنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین حسب عدد زیارات رعایة ما قبل الوالدة من قبل أیة جھة تزوید خدمة الرعایة وح 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

ما قبل نسبة النساء حسب عدد زیارات رعایة 
 الوالدة:

 

 توزیع نسبة النساء حسب عدد أشھر الحمل
 وقت أول زیارة رعایة ما قبل الوالدة

المجموع 
 اإلجمالي

عدد النساء 
اللواتي أنجبن 
مولوداً حیّاً 

خالل السنتین 
 الماضیتین

متوسط عدد  
أشھر الحمل 

عند أول 
زیارة رعایة 
 ما قبل الوالدة

عدد النساء اللواتي أنجبن 
مولوداً حیّاً خالل السنتین 

الماضیتین واللواتي 
حصلن على زیارة واحدة 
على األقل لرعایة ما قبل 

 الوالدة
ال 

 زیارات

1-3 
زیارات 

ألي مزود 
 خدمة

زیارات  4
أو أكثر 

ألي مزود 
 1خدمة

زیارات  8
أو أكثر 

ألي مزود 
 2خدمة

عدم إجراء 
أیة زیارة 
لرعایة ما 
 قبل الوالدة

أقل من 
 أشھر 4

4-5 
 أشھر

6-7 
 أشھر

أكثر 
 8من 

 أشھر

ال 
أعرف/إجابة 

 ناقصة
                  

 5,458 3.0 6,218 100.0 0.1 3.2 3.6 25.5 55.5 12.1  22.2 67.9 19.9 12.1 المجموع اإلجمالي (العراق)
                 

                المنطقة
 3,867 3.0 4,287 100.0 0.1 3.0 3.3 26.3 57.6 9.7  23.8 72.3 17.9 9.7 منطقة حضریة

 1,592 3.0 1,931 100.0 0.1 3.6 4.2 23.9 50.8 17.5  18.7 58.1 24.4 17.5 منطقة ریفیة
                المحافظة
 210 1.0 221 100.0 0.8 0.5 3.4 4.7 86.4 4.1  38.3 74.2 21.7 4.1 دھوك
 486 3.0 610 100.0 0.0 15.0 4.4 14.7 45.5 20.4  7.4 57.8 21.8 20.4 نینوى

 243 2.0 260 100.0 0.0 0.0 1.6 15.6 76.2 6.6  29.8 78.8 14.7 6.6 سلیمانیة
 111 3.0 145 100.0 0.0 1.1 0.6 33.2 41.9 23.2  4.1 61.6 15.2 23.2 كركوك

 479 2.0 508 100.0 0.6 0.0 1.2 14.4 78.7 5.1  30.5 72.6 22.3 5.1 اربیل
 385 2.0 431 100.0 0.0 2.3 3.0 29.1 55.0 10.6  37.5 69.7 19.7 10.6 دیالى
 140 2.0 163 100.0 0.0 3.9 2.2 12.8 66.9 14.2  24.6 61.5 24 14.2 انبار
 1,002 3.0 1,071 100.0 0.0 0.8 2.8 32.8 57.2 6.4  17.1 75.1 18.5 6.4 بغداد

 685 3.0 739 100.0 0.0 0.5 3.8 38.6 49.8 7.3  14.7 73.6 19.1 7.3 مركز   
 317 2.0 332 100.0 0.0 1.6 0.5 19.8 73.7 4.5  22.4 78.4 17.1 4.5 اطراف   

 259 3.0 296 100.0 0.0 10.2 2.6 27.6 47.2 12.4  13.8 61.4 26.2 12.4 بابل
 182 3.0 202 100.0 0.0 1.5 2.8 37.9 47.7 10.1  29.7 78.4 11.2 10.1 كربالء
 190 3.0 228 100.0 0.0 1.1 7.9 27.4 47.2 16.4  20.5 63.7 19.9 16.4 واسط

 113 3.0 144 100.0 0.4 3.0 3.4 24.5 47.5 21.2  19.8 53 25.9 21.2 صالح الدین
 244 3.0 263 100.0 0.0 1.0 6.3 25.3 60.4 7.1  29.7 71.7 21.2 7.1 نجف

 131 4.0 192 100.0 0.0 11.7 4.2 19.3 33.0 31.8  13.8 51.6 16.7 31.8 قادسیة
 248 3.0 267 100.0 0.0 1.7 5.5 20.1 65.4 7.3  22.3 77.2 15.5 7.3 مثنى

 278 3.0 356 100.0 0.0 0.4 5.1 28.0 44.7 21.8  19.5 57 21.2 21.8 ذي قار
 275 3.0 313 100.0 0.0 1.4 8.0 27.3 51.2 12.1  16.9 65.2 22.7 12.1 میسان
 482 4.0 549 100.0 0.0 0.8 2.0 41.8 43.1 12.3  29.9 68.7 19 12.3 بصرة
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 : عدد ز�ارات رعا�ة ما قبل الوالدة وتوق�ت أول ز�ارةTM.4.2الجدول 

 2018العراق، سب توقیت زیارات رعایة ما قبل الوالدة األولى، سنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین حسب عدد زیارات رعایة ما قبل الوالدة من قبل أیة جھة تزوید خدمة الرعایة وح 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

ما قبل نسبة النساء حسب عدد زیارات رعایة 
 الوالدة:

 

 توزیع نسبة النساء حسب عدد أشھر الحمل
 وقت أول زیارة رعایة ما قبل الوالدة

المجموع 
 اإلجمالي

عدد النساء 
اللواتي أنجبن 
مولوداً حیّاً 

خالل السنتین 
 الماضیتین

متوسط عدد  
أشھر الحمل 

عند أول 
زیارة رعایة 
 ما قبل الوالدة

عدد النساء اللواتي أنجبن 
مولوداً حیّاً خالل السنتین 

الماضیتین واللواتي 
حصلن على زیارة واحدة 
على األقل لرعایة ما قبل 

 الوالدة
ال 

 زیارات

1-3 
زیارات 

ألي مزود 
 خدمة

زیارات  4
أو أكثر 

ألي مزود 
 1خدمة

زیارات  8
أو أكثر 

ألي مزود 
 2خدمة

عدم إجراء 
أیة زیارة 
لرعایة ما 
 قبل الوالدة

أقل من 
 أشھر 4

4-5 
 أشھر

6-7 
 أشھر

أكثر 
 8من 

 أشھر

ال 
أعرف/إجابة 

 ناقصة
                االقلیم

 933 2.0 990 100.0 0.5 0.1 1.8 12.6 79.8 5.3  32.1 74.6 20.1 5.3 كردستان العراق
 4,526 3.0 5,229 100.0 0.0 3.8 3.9 28.0 50.9 13.4  20.3 66.7 19.9 13.4 وسط وجنوب العراق

                التعلیم
 844 3.0 1,091 100.0 0.2 3.1 4.9 26.8 42.6 22.4  13.2 51.9 25.6 22.4 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 2,316 3.0 2,666 100.0 0.1 4.4 3.4 27.8 51.4 13.1  20.3 64.6 22.3 13.1 االبتدائیھ
 1,114 2.0 1,196 100.0 0.1 1.6 3.0 29.3 59.3 6.8  28.3 76.6 16.6 6.8 المتوسطھ

 1,184 2.0 1,265 100.0 0.1 2.4 3.3 16.2 71.6 6.3  28.3 80.6 13.1 6.3 االعدادیھ +
                العمر وقت الوالدة

 754 2.0 819 100.0 0.0 2.7 3.4 26.2 59.8 7.9  27 76.4 15.6 7.9 سنة 20أقل من 
 3,864 3.0 4,432 100.0 0.1 3.3 3.6 24.4 55.9 12.8  21.2 67.2 20 12.8 سنة 20-34
 840 3.0 967 100.0 0.3 3.4 3.7 30.2 49.7 12.8  22.8 64.1 23.1 12.8 سنة 35-49

                سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 
 158 4.0 183 100.0 0.0 2.3 2.9 40.9 40.1 13.8  19.4 51.8 34.4 13.8 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 5,162 3.0 5,880 100.0 0.1 3.2 3.5 25.1 55.9 12.1  22.4 68.2 19.7 12.1 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
                مؤشر الثروة
 1,012 3.0 1,306 100.0 0.0 2.5 6.2 28.6 40.2 22.5  15.3 52.1 25.4 22.5 األشد فقراً 

 1,206 3.0 1,370 100.0 0.1 3.3 2.6 30.9 51.2 11.9  23.1 66.6 21.6 11.9 فقیر
 1,159 3.0 1,309 100.0 0.0 3.6 3.8 27.9 53.3 11.5  21.3 70.8 17.7 11.5 متوسط

 1,034 2.0 1,125 100.0 0.0 4.0 3.3 22.5 62.1 8.1  24 73.8 18 8.1 ثري
 1,047 2.0 1,108 100.0 0.4 2.5 1.6 15.6 74.8 5.1  28.4 78.9 16 5.1 األكثر ثراءً 

 3.8.1تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه الرعایة)؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة   - TM.5bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (ثماني مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه الرعایة) - TM.5cمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
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 : محتوى رعا�ة ما قبل الوالدةTM.4.3الجدول 

حیّاً في السنتین األخیرتین واللواتي تم، لمرة واحدة على األقل، قیاس ضغط الدم لھن، وأخذ عینة من البول، سنة اللواتي أنجبن مولوداً  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
 2018، العراق، وأخذ عینة من الدم كجزء من رعایة ما قبل الوالدة، أثناء حملھن بآخر مولود

  

 نسبة النساء اللواتي تم أثناء حملھن
عدد النساء  بآخر مولود لھن:

اللواتي أنجبن 
مولوداً حیّاً 

خالل السنتین 
 قیاس ضغط الدم الماضیتین

أخذ عینة من 
 البول

أخذ عینة من 
 الدم

قیاس ضغط الدم، 
وأخذ عینة من البول 

 1والدم
        

 6,218 79.8 83.0 81.8 84.0 المجموع اإلجمالي (العراق)
       

      المنطقة
 4,287 83.0 86.1 84.7 86.9 منطقة حضریة

 1,931 72.7 76.1 75.2 77.5 منطقة ریفیة
      المحافظة
 221 84.5 87.2 86.0 87.3 دھوك
 610 65.3 66.2 66.7 73.3 نینوى

 260 89.8 92.2 92.2 89.8 سلیمانیة
 145 74.7 74.9 74.7 75.5 كركوك

 508 87.4 92.1 89.1 90.8 اربیل
 431 74.8 80.6 78.1 85.1 دیالى
 163 81.3 83.0 82.3 82.3 انبار
 1,071 88.4 89.9 89.6 90.6 بغداد

 739 89.0 89.6 90.2 89.8 مركز   
 332 87.1 90.5 88.3 92.4 اطراف   

 296 82.7 83.5 85.4 86.1 بابل
 202 82.8 86.1 84.9 87.5 كربالء
 228 78.4 81.1 79.8 81.7 واسط

 144 65.7 75.0 69.4 73.1 صالح الدین
 263 84.0 87.6 84.5 87.7 نجف

 192 63.0 64.5 64.1 65.7 قادسیة
 267 86.9 90.0 88.5 89.6 مثنى

 356 67.7 76.3 76.2 68.7 ذي قار
 313 81.7 83.9 82.4 85.4 میسان

 549 78.7 83.4 80.2 86.3 بصرة

      االقلیم

 990 87.4 91.0 89.2 89.8 كردستان العراق

 5,229 78.3 81.4 80.4 82.9 العراقوسط وجنوب 

      التعلیم

 1,091 66.9 72.5 70.2 70.9 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 2,666 78.0 81.0 79.8 82.6 االبتدائیھ

 1,196 86.4 89.0 88.2 90.4 المتوسطھ
 1,265 88.4 90.4 89.8 92.0 االعدادیھ +

      العمر وقت الوالدة
 819 84.6 88.7 86.9 88.0 سنة 20أقل من 

 4,432 79.1 82.4 81.2 83.0 سنة 20-34
 967 79.0 80.8 79.9 84.8 سنة 35-49

      سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 
 183 72.9 79.9 75.8 81.4 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 5,880 79.9 82.9 81.9 83.9 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
      مؤشر الثروة
 1,306 67.1 71.2 69.0 72.5 األشد فقراً 



 90الصفحة  | ومةالصحة اإلنجاب�ة وصحة األم –النمو 

 : محتوى رعا�ة ما قبل الوالدةTM.4.3الجدول 

حیّاً في السنتین األخیرتین واللواتي تم، لمرة واحدة على األقل، قیاس ضغط الدم لھن، وأخذ عینة من البول، سنة اللواتي أنجبن مولوداً  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
 2018، العراق، وأخذ عینة من الدم كجزء من رعایة ما قبل الوالدة، أثناء حملھن بآخر مولود

  

 نسبة النساء اللواتي تم أثناء حملھن
عدد النساء  بآخر مولود لھن:

اللواتي أنجبن 
مولوداً حیّاً 

خالل السنتین 
 قیاس ضغط الدم الماضیتین

أخذ عینة من 
 البول

أخذ عینة من 
 الدم

قیاس ضغط الدم، 
وأخذ عینة من البول 

 1والدم
 1,370 78.8 83.4 82.1 83.0 فقیر

 1,309 80.4 83.7 82.8 86.0 متوسط
 1,125 84.0 86.6 85.4 87.7 ثري

 1,108 90.9 91.7 91.5 92.5 األكثر ثراءً 
 أمحتوى رعایة ما قبل الوالدة - 6MT.مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 كزاز الموال�د الجدد 

فقد قّدرت منظمة الصحة العالم�ة أن كزاز الموال�د  47 تط�عم ال�زاز أثناء فترة الحمل �مكن أن ينقذ ح�اة كل من األم والرضيع على حّد سواء. 
 48خالل الشهر األول من ح�اتهم.   2016مولود جد�د عام  31,000الجدد قد أدى إلى وفاة أ�ثر من 

مولودا�  100,000وفاة ل�ل  70إلى الحّد من النسبة العالم�ة لوفاة األمهات إلى أقل من  2030بحلول عام  3.1يهدف هدف التنم�ة المستدامة 
 .
�
  .3.1�ة المستدامة وُ�عتبر القضاء على ال�زاز لدى األمهات من االسترات�ج�ات المستخدمة لتحقيق غا�ة هدف التنم حّ�ا

ن يوتتمثل االسترات�ج�ة المتبعة لضمان الح�لولة دون تعّرض األمهات والموال�د الجدد لل�زاز في ضمان حصول جميع النساء الحوامل على جرعت
) بارها (وكذلك مولودهاإذا لم تحصل المرأة على جرعتين على األقل من تطع�م ال�زاز أثناء أي حمل معين، يتم اعت على األقل من تطع�م ال�زاز. 

 بأنها حصلت على حما�ة من ال�زاز إذا كانت: 

 حصلت على جرعتين على األقل من تطع�م ال�زاز، بح�ث تكون حصلت على الجرعة األخيرة منها خالل فترة الثالث سنوات السابقة.  3
 ة. ة منها خالل فترة الخمس سنوات السابقحصلت على ثالث جرعات على األقل من تطع�م ال�زاز، بح�ث تكون حصلت على الجرعة األخير  4
 حصلت على أر�ــع جرعات على األقل من تطع�م ال�زاز، بح�ث تكون حصلت على الجرعة األخيرة منها خالل فترة العشر سنوات السابقة.  5
 49حصلت على خمس جرعات أو أ�ثر في أي وقت طوال ح�اتها.  6

 في السنتين اللتان سبقتا المسح عّما إذا كّن قد حصلن على حقن لتقي�م وضع تغط�ة تطع�م ال�زاز، تم سؤال النساء 
�
اللواتي أنجبن مولودا� حّ�ا

و�عد ذلك تم سؤال النساء اللواتي لم �حصلن على تطع�مين أو أ�ثر ضد  ضد ال�زاز أثناء حملهن بآخر مولود لهن، و�ن كان كذلك، كم عددها. 
. ال�زاز أثناء هذا الحمل عن تطع�مات ال�زاز ال

�
كما طلبت المقابالت من النساء عرض بطاقة التطع�م  تي �مكن أن �كّن قد حصلن عليها سابقا

 الخاصة بهن التي تم �سج�ل تار�ــــخ تطع�م ال�زاز عليها وتم الرج�ع إلى المعلومات الواردة في البطاقات عند توفرها. 

 في السنتين األخيرتين.  وضع الحما�ة من ال�زاز للنساء اللواتي سبق لهّن  TM.5.1�عرض الجدول 
�
 أن أنجبن مولودا� حّ�ا

 : الوقا�ة من مرض ال�زاز خالل الدورة الول�د�ةTM.5.1الجدول 

 2018، العراقسنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین واللواتي تم حمایتھن من مرض الكزاز خالل الدورة الولیدیة،  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

نسبة النساء 
اللواتي حصلن 
على جرعتین 

) على 2(
األقل خالل 
 آخر حمل

نسبة النساء اللواتي لم یحصلن على جرعتین أو أكثر خالل 
 آخر حمل لكنھن حصلن على:

محصنات 
من 
 1الكزاز

عدد النساء 
اللواتي أنجبن 

مولوداً حیّاً خالل 
السنتین 
 الماضیتین

جرعتان، آخر 
منھما جرعة 

خالل الثالث 
سنوات التي 
 سبقت الحمل

جرعات،  3
آخر جرعة 
منھا خالل 
الخمس 

سنوات التي 
 سبقت الحمل

جرعات،  4
آخر جرعة 
منھما خالل 

العشر 
سنوات التي 

سبقت 
 الحمل

5 
جرعات 
أو أكثر 
طوال 
 الحیاة

                
 6,218 62.8 1.8 4.9 4.0 26.3 25.7 المجموع اإلجمالي (العراق)

         
        المنطقة

 4,287 67.9 2.1 5.0 3.8 29.9 27.1 منطقة حضریة
 1,931 51.4 1.2 4.6 4.5 18.5 22.6 منطقة ریفیة

        المحافظة
 221 47.8 9.2 9.8 3.9 9.5 15.3 دھوك
 610 46.1 0.8 7.2 4.3 29.4 4.4 نینوى

 260 76.6 7.3 9.4 4.2 30.1 25.7 سلیمانیة
 145 70.6 1.4 1.2 1.1 20.9 46.1 كركوك

                                                                 

 

doi:10.1016/s0140 .-959-1947 :(2007) 9603، العدد 370مجلة الال�ست ” كزاز األمهات والموال�د الجدد” �لير، و أف. غيز. رو�ر، أم. ج�ه. فاند 47 
6-6736(07)61261. 
. 2018آب/أغسطس،  28تم والوصول إليها في  منظمة الصحة العالم�ة   ”تقديرات الصحة العالم�ة” 48 
.http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/ 

 9 العدد، 80�شرة منظمة الصحة العالم�ة ”. تغط�ة تطع�م ال�زاز بوصفها مؤشر على الحما�ة المصل�ة من كزاز الموال�د الجدد” د�منغ، أم وآخرون 49
(2002): 696-703 .doi:PMC2567620.  

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/
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 : الوقا�ة من مرض ال�زاز خالل الدورة الول�د�ةTM.5.1الجدول 

 2018، العراقسنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین واللواتي تم حمایتھن من مرض الكزاز خالل الدورة الولیدیة،  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

نسبة النساء 
اللواتي حصلن 
على جرعتین 

) على 2(
األقل خالل 
 آخر حمل

نسبة النساء اللواتي لم یحصلن على جرعتین أو أكثر خالل 
 آخر حمل لكنھن حصلن على:

محصنات 
من 
 1الكزاز

عدد النساء 
اللواتي أنجبن 

مولوداً حیّاً خالل 
السنتین 
 الماضیتین

جرعتان، آخر 
منھما جرعة 

خالل الثالث 
سنوات التي 
 سبقت الحمل

جرعات،  3
آخر جرعة 
منھا خالل 
الخمس 

سنوات التي 
 سبقت الحمل

جرعات،  4
آخر جرعة 
منھما خالل 

العشر 
سنوات التي 

سبقت 
 الحمل

5 
جرعات 
أو أكثر 
طوال 
 الحیاة

 508 69.4 2.5 12.1 14.8 10.8 29.3 اربیل
 431 66.7 1.2 1.7 4.8 21.2 37.8 دیالى
 163 31.9 0.4 0.8 0.6 9.4 20.7 انبار
 1,071 75.1 1.6 3.1 2.7 44.0 23.6 بغداد

 739 80.9 1.6 3.3 2.9 51.6 21.5 مركز   
 332 62.1 1.7 2.6 2.5 27.2 28.2 اطراف   

 296 60.0 1.3 2.6 3.3 27.4 25.4 بابل
 202 81.6 6.1 9.7 6.4 35.0 24.4 كربالء
 228 56.2 0.2 1.0 0.7 18.2 36.1 واسط

 144 47.1 0.6 2.8 0.5 9.6 33.5 صالح الدین
 263 56.9 0.4 4.4 2.0 15.8 34.3 نجف

 192 58.4 0.8 2.8 3.4 13.0 38.5 قادسیة
 267 38.0 0.5 0.6 0.6 9.0 27.3 مثنى

 356 59.0 0.5 0.0 0.4 15.8 42.4 ذي قار
 313 59.3 0.5 2.2 1.0 31.6 24.1 میسان
 549 77.0 1.4 8.9 6.0 44.2 16.5 بصرة

        االقلیم
 990 66.4 5.2 10.9 9.6 15.6 25.2 كردستان العراق

 5,229 62.1 1.2 3.7 2.9 28.4 25.8 وسط وجنوب العراق
        التعلیم

 1,091 45.4 2.2 2.4 2.6 19.1 19.1 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 2,666 59.7 2.0 4.2 4.5 25.6 23.3 االبتدائیھ

 1,196 73.4 1.5 7.7 4.5 28.9 30.8 المتوسطھ
 1,265 74.3 1.5 5.6 3.6 31.6 31.9 االعدادیھ +

        سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 
 183 60.0 2.2 5.4 26.1 13.8 12.4 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 5,880 63.1 1.8 5.0 3.4 27.1 25.8 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
        مؤشر الثروة
 1,306 49.5 0.7 3.5 3.2 21.7 20.4 األشد فقراً 

 1,370 63.9 1.5 3.6 2.9 26.5 29.4 فقیر
 1,309 64.6 2.0 3.2 3.4 29.3 26.7 متوسط

 1,125 66.2 1.8 5.4 3.2 32.3 23.6 ثري
 1,108 71.4 3.5 9.5 7.8 22.1 28.5 األكثر ثراءً 

 الوقایة من مرض الكزاز خالل الدورة الولیدیة - TM.7مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 الرعا�ة أثناء الوالدة   

 ا. هإن ز�ادة �سبة الوالدات التي يتم والدتها في مرافق صح�ة هو عامل مهم في الحّد من المخاطر الصح�ة التي �مكن أن تتعرض لها األم وطفل
 ومن شأن إ�الء االهتمام الطبي المناسب ومراعاة ظروف الصحة والنظافة العامة أن �حّد من مخاطر المضاعفات وااللتهابات التي �مكن �سبب

 50ألمراض الوفاة لألم أو لطفلها. ا

 في السنتين اللتان سبقتا المسح حسب  49-15توز�ــــع �سبة النساء في الفئة العم��ة  TM.6.1�عرض الجدول 
�
سنة اللواتي أنجبن مولودا� حّ�ا

 لمزا�ا الخلف�ة العامة.  مولود، و�سبة أحدث مكان والدة أحدث
�
 موال�د أنجبنهن في مرفق صحي، وفقا

 حدثت ألسباب تول�د�ة. ثالث ار�
�
التدخل المنفرد األ�ثر حي��ة للتمتع بأمومة آمنة هو ضمان وجود أخصائ�ة 51 اع حاالت وف�ات األمهات تق��با

صح�ة مؤهلة تتمتع بمهارات القبالة في كل حالة والدة، وفي حاالت الطوارئ، ضمان تطبيق نظام إحالة لتوفير رعا�ة تول�د�ة في المستوى 
وُ�ستخدم مؤشر وجود مرافقة ماهرة عند الوالدة لتتبع التقدم الُمحرز على صع�د تحقيق هدف التنم�ة المستدامة  50رفق الصحي. المناسب للم

 الخاص به.  3.1.2المتمثل في الحّد من وف�ات األمهات ومؤشر هدف التنم�ة المستدامة  3.1

 للتع��ف  اشتمل المسح العنقودي متعدد المؤشرات على أسئلة تهدف إلى تقي�م �سبة الوالدات التي رافقها وجود مرافقة ماهرة. 
�
المنقح،  50ووفقا

، هن األخصائ�ات الصح�ات في مجال األمومة وموال�د 3.1.2الموظفات الصح�ات الماهرات، كما �شير إليها مؤشر هدف التنم�ة المستدامة 
وهن مؤهالت لـ: ت�سير العمل�ات الف�سيولج�ة  طينة والدول�ة. الجدد اللواتي �حصلن على التعل�م والتدر�ب و�خضعن في عملهن للمعايير الو 

 أثناء المخاض لضمان والدة نظ�فة وآمنة؛ وتحد�د و�دارة أو إحالة النساء و/أو الموال�د الجدد الذين �عانون من مضاعفات. 

نجب في السنت معلومات حول المساعدة المقدمة أثناء والدة أحدث TM.6.2�عرض الجدول 
�
كما �عرض الجدول  ين اللتان سبقتا المسح. مولود أ

TM.6.2  معلومات حول النساء اللواتي أنجبن موال�د من خالل عمل�ة ق�صير�ة، و�قدم معلومات إضاف�ة حول توق�ت قرار إجراء عمل�ة 
�
أ�ضا

ر لقرارات بدافع أسباب طب�ة أو غيق�صر�ة (قبل بدء آالم المخاض أو بعدها) وذلك من أجل الحصول على تقي�م أفضل حول ما إذا كانت هذە ا
 طب�ة. 

 : مكان إنجاب المولود المولودTM.6.1الجدول 

 2018، العراقسنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین حسب مكان والدة آخر مولود لھن،  49-15توزیع نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 مكان وضع المولود

المجموع 
 اإلجمالي

تمت 
عملیة 

الوالدة في 
مرفق 
 1صحي

عدد النساء اللواتي 
أنجبن مولوداً حیّاً 

خالل السنتین 
 الماضیتین

 مرفق صحي

 قطاع خاص قطاع عام غیر ذلك المنزل
          

 6,218 86.6 100.0 0.1 13.3 12.2 74.4 المجموع اإلجمالي (العراق)
         

        المنطقة
 4,287 89.2 100.0 0.1 10.7 13.7 75.5 حضریةمنطقة 

 1,931 80.9 100.0 0 19.1 8.8 72.0 منطقة ریفیة
        المحافظة
 221 98.1 100.0 0 1.9 7.7 90.4 دھوك
 610 83.6 100.0 0.7 15.7 7 76.6 نینوى

 260 94.6 100.0 0 5.4 26 68.6 سلیمانیة
 145 89.5 100.0 0 10.5 2 87.5 كركوك

 508 86.0 100.0 0 14 28.8 57.2 اربیل

                                                                 

 

من قبل كل من  2018تع��ف أخصائيي صحة األمهات والموال�د الجدد المؤهلين: وث�قة خلف�ة عامة مقدمة للب�ان المشترك لعام  منظمة الصحة العالم�ة.  50
الدولي  تحاد منظمة الصحة العالم�ة، وصندوق األمم المتحدة للسكان، واليون�سف، واالتحاد الدولي للقابالت، والمجلس الدولي للممرضات والممرضين،واال 

مطبعة منظمة الصحة  جن�ف: ء الوالدة. لطب النساء والتول�د، والرابطة الدول�ة ألطباء األطفال: تع��ف موظفي الصحة المهرة الذين �قدمون الرعا�ة أثنا 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272817/9789241514200-. 2018العالم�ة، 

.Allowed=yeng.pdf?sequence=1&is 
 6، العدد 2�شرة ال�ست للصحة العالم�ة “تحل�ل منهجي لمنظمة الصحة العالم�ة.  المسببات العالم�ة لوف�ات األمهات: “ ساي، أل. وآخرون.  51

(2014): 323-33 .doi:10.1016/s2214-109x(14)70227-x. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272817/9789241514200-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272817/9789241514200-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272817/9789241514200-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 : مكان إنجاب المولود المولودTM.6.1الجدول 

 2018، العراقسنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین حسب مكان والدة آخر مولود لھن،  49-15توزیع نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 مكان وضع المولود

المجموع 
 اإلجمالي

تمت 
عملیة 

الوالدة في 
مرفق 
 1صحي

عدد النساء اللواتي 
أنجبن مولوداً حیّاً 

خالل السنتین 
 الماضیتین

 مرفق صحي

 قطاع خاص قطاع عام غیر ذلك المنزل
 431 84.6 100.0 0 15.4 8.7 75.9 دیالى
 163 75.7 100.0 0.2 24.1 6.9 68.8 انبار
 1,071 83.4 100.0 0 16.6 20.2 63.2 بغداد

 739 86.2 100.0 0 13.8 23.8 62.5 مركز   
 332 77.2 100.0 0 22.8 12.2 65.0 اطراف   

 296 88.3 100.0 0 11.7 6.2 82.1 بابل
 202 86.7 100.0 0 13.3 16.3 70.4 كربالء
 228 81.2 100.0 0 18.8 2.2 79.0 واسط

 144 76.1 100.0 0 23.9 13.4 62.7 صالح الدین
 263 95.9 100.0 0 4.1 15.6 80.3 نجف

 192 94.3 100.0 0 5.7 18.9 75.4 قادسیة
 267 94.9 100.0 0 5.1 0.6 94.3 مثنى

 356 85.9 100.0 0.2 13.9 6.7 79.1 ذي قار
 313 79.5 100.0 0 20.5 4.1 75.4 میسان
 549 89.3 100.0 0 10.7 4.2 85.1 بصرة

        االقلیم
 990 91.0 100.0 0 9.0 23.3 67.7 كردستان العراق

 5,229 85.7 100.0 0.1 14.2 10 75.7 وسط وجنوب العراق
        التعلیم

 1,091 87.0 100.0 0.2 12.8 7.3 79.7 االبتدائي أو ال تعلیمما قبل 
 2,666 83.3 100.0 0.1 16.6 8.4 74.9 االبتدائیھ

 1,196 88.1 100.0 0.1 11.8 14.7 73.4 المتوسطھ
 1,265 91.7 100.0 0 8.3 21.8 69.9 االعدادیھ +

        العمر وقت الوالدة
 819 89.3 100.0 0 10.7 12.3 77.0 سنة 20أقل من 

 4,432 86.7 100.0 0.1 13.1 11.6 75.1 سنة 20-34
 967 83.6 100.0 0 16.4 14.5 69.1 سنة 35-49

        عدد زیارات رعایة ما قبل الوالدة
 755 78.4 100.0 0.4 21.2 6.9 71.5 ال زیارة

 1,239 81.0 100.0 0.1 18.9 4.8 76.2 زیارات 1-3
 4,224 89.7 100.0 0 10.3 15.3 74.4 زیارات 4أكثر من 
 1,380 92.4 100.0 0 7.6 20.1 72.3 زیارات 8أكثر من 
 1 (*) (*) (*) (*) (*) (*) غیر مبین

        سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 
 183 73.7 100.0 0 26.3 5.8 67.9 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 5,880 86.8 100.0 0.1 13.1 12.3 74.5 أیة صعوبة في القدرات الوظیفیةال تعاني من 
        مؤشر الثروة
 1,306 81.6 100.0 0.1 18.3 5.2 76.4 األشد فقراً 

 1,370 86.0 100.0 0 14.0 5.8 80.2 فقیر
 1,309 88.6 100.0 0.3 11.0 8.8 79.9 متوسط

 1,125 87.5 100.0 0 12.5 17.2 70.4 ثري
 1,108 89.8 100.0 0 10.2 27.1 62.7 األكثر ثراءً 

 الوالدات المؤسساتیة - TM.8مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 : المساندة أثناء الوالدة والعمل�ة الق�صر�ةTM.6.2الجدول 

 2018، العراقمن خالل عملیات قیصریة،  سنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین حسب الشخص الذي یقدم المساعدة أثناء الوالدة، ونسبة الموالید الذین أُنجبوا 49-15نسبة توزیع النساء في الفئة العمریة 

  

 الشخص الذي قّدم المساعدة أثناء الوالدة

عدم 
وجود 
 مرافقة

المجموع 
 اإلجمالي

حصلت على 
مساعدة أثناء 

الوالدة من قبل 
مرافقة والدة 

 1ماھرة

نسبة النساء اللواتي أنجبن من خالل عملیة 
 قیصریة

عدد النساء اللواتي 
أنجبن مولوداً حیّاً 

خالل السنتین 
 الماضیتین

 غیر ذلك  مرافقة ماھرة
تم تقریر العملیة 
القیصریة في 

 بدایة آالم
 المخاض

تم تقریر العملیة 
القیصریة بعد 

بدایة آالم 
 2اإلجمالي المخاض

طبیب 
 حكومي

طبیب 
 خاص

 المجموع
 (االطباء)

ممرضة 
  / قابلة

مرافقة 
والدة 
 تقلیدیة

باحثة 
صحة 
 مجتمعیة

غیر 
 ذلك

                  
 6,218 33.2 10.5 22.6 95.6 100.0 0.3 0.1 0.0 4.0  21.1 74.5 14.4 60.2 المجموع اإلجمالي (العراق)

                 
                المنطقة

 4,287 34.7 10.8 23.9 96.8 100.0 0.1 0.0 0.0 3.0  19.7 77.1 15.6 61.6 منطقة حضریة
 1,931 29.8 10.0 19.8 92.9 100.0 0.6 0.1 0.0 6.3  24.3 68.7 11.7 57.0 منطقة ریفیة

                المحافظة
 221 34.5 18.2 16.3 98.3 100.0 0.0 0.0 0.0 1.7  6.8 91.5 16.0 75.5 دھوك
 610 23.9 11.3 12.6 91.6 100.0 0.6 0.0 0.0 7.8  27.9 63.7 6.9 56.8 نینوى

 260 46.0 13.2 32.8 98.2 100.0 0.6 0.0 0.0 1.3  3.6 94.6 25.2 69.4 سلیمانیة
 145 33.8 10.2 23.5 94.8 100.0 0.7 0.0 0.0 4.6  10.5 84.2 4.2 80.0 كركوك

 508 49.1 16.1 33.0 97.7 100.0 0.4 0.0 0.0 2.0  11.3 86.4 30.3 56.1 اربیل
 431 37.1 15.3 21.8 98.3 100.0 0.0 0.0 0.0 1.7  18.4 79.9 13.5 66.4 دیالى
 163 21.6 7.1 14.5 91.3 100.0 0.6 0.0 0.0 8.0  25.6 65.8 9.0 56.7 انبار
 1,071 37.9 9.3 28.5 97.2 100.0 0.3 0.0 0.0 2.5  17.2 79.9 20.2 59.8 بغداد

 739 43.4 10.4 33.0 99.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.3  15.8 83.9 23.7 60.2 مركز   
 332 25.5 6.9 18.6 91.5 100.0 0.9 0.0 0.0 7.5  20.5 71.0 12.2 58.8 اطراف   

 296 30.4 11.2 19.2 93.9 100.0 0.9 0.0 0.0 5.1  19.4 74.5 7.8 66.7 بابل
 202 32.1 8.7 23.4 94.6 100.0 0.0 0.0 0.0 5.4  17.9 76.7 16.5 60.2 كربالء
 228 35.2 10.6 24.6 89.3 100.0 0.0 0.2 0.0 10.5  15.6 73.7 5.0 68.7 واسط

 144 33.9 12.1 21.8 87.5 100.0 0.0 0.3 0.0 12.2  13.6 73.9 14.2 59.7 صالح الدین
 263 34.6 11.1 23.5 98.5 100.0 0.2 0.1 0.0 1.1  9.1 89.5 17.7 71.7 نجف

 192 39.3 8.5 30.8 96.9 100.0 0.2 0.0 0.0 2.8  17.2 79.7 22.9 56.8 قادسیة
 267 23.9 4.9 19.0 96.7 100.0 0.0 0.0 0.0 3.3  2.7 94.0 10.2 83.8 مثنى
 356 26.6 5.6 21.0 94.5 100.0 0.0 0.0 0.0 5.5  46.3 48.2 11.4 36.8 قارذي 

 313 23.8 8.2 15.6 94.5 100.0 0.2 0.0 0.0 5.3  24.8 69.8 5.6 64.2 میسان
 549 25.3 7.5 17.8 97.2 100.0 0.2 0.5 0.0 2.0  51.7 45.5 6.8 38.7 بصرة
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 : المساندة أثناء الوالدة والعمل�ة الق�صر�ةTM.6.2الجدول 

 2018، العراقمن خالل عملیات قیصریة،  سنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین حسب الشخص الذي یقدم المساعدة أثناء الوالدة، ونسبة الموالید الذین أُنجبوا 49-15نسبة توزیع النساء في الفئة العمریة 

  

 الشخص الذي قّدم المساعدة أثناء الوالدة

عدم 
وجود 
 مرافقة

المجموع 
 اإلجمالي

حصلت على 
مساعدة أثناء 

الوالدة من قبل 
مرافقة والدة 

 1ماھرة

نسبة النساء اللواتي أنجبن من خالل عملیة 
 قیصریة

عدد النساء اللواتي 
أنجبن مولوداً حیّاً 

خالل السنتین 
 الماضیتین

 غیر ذلك  مرافقة ماھرة
تم تقریر العملیة 
القیصریة في 

 بدایة آالم
 المخاض

تم تقریر العملیة 
القیصریة بعد 

بدایة آالم 
 2اإلجمالي المخاض

طبیب 
 حكومي

طبیب 
 خاص

 المجموع
 (االطباء)

ممرضة 
  / قابلة

مرافقة 
والدة 
 تقلیدیة

باحثة 
صحة 
 مجتمعیة

غیر 
 ذلك

                االقلیم
 990 45.0 15.8 29.2 97.9 100.0 0.3 0.0 0.0 1.7  8.3 89.7 25.7 63.9 كردستان العراق

 5,229 30.9 9.5 21.4 95.2 100.0 0.3 0.1 0.0 4.5  23.5 71.6 12.2 59.4 وسط وجنوب العراق
                التعلیم

 1,091 28.5 8.7 19.8 94.4 100.0 0.6 0.0 0.0 4.9  19.9 74.5 10.2 64.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 2,666 27.7 8.7 19.0 94.0 100.0 0.4 0.1 0.0 5.5  22.6 71.3 10.4 60.9 االبتدائیھ

 1,196 41.7 14.7 27.1 97.9 100.0 0.0 0.0 0.0 2.1  21.8 76.1 17.0 59.1 المتوسطھ
 1,265 40.7 12.1 28.6 97.9 100.0 0.0 0.0 0.0 2.1  18.3 79.7 23.7 55.9 االعدادیھ +

                العمر وقت الوالدة
 819 31.8 18.6 13.2 97.3 100.0 0.0 0.0 0.0 2.7  20.9 76.4 12.8 63.6 سنة 20أقل من 

 4,432 32.3 9.8 22.4 95.6 100.0 0.3 0.1 0.0 4.0  21.0 74.6 14.0 60.6 سنة 20-34
 967 38.5 6.9 31.6 94.3 100.0 0.4 0.0 0.0 5.3  21.9 72.4 17.2 55.2 سنة 35-49

                عدد زیارات رعایة ما قبل الوالدة
 755 18.6 6.2 12.4 91.0 100.0 0.9 0.1 0.0 8.0  28.0 63.0 8.0 55.1 ال زیارة

 1,239 22.2 7.4 14.7 94.4 100.0 0.4 0.1 0.0 5.1  27.9 66.5 6.1 60.4 زیارات 1-3
 4,224 39.0 12.2 26.8 96.8 100.0 0.1 0.0 0.0 3.0  17.9 78.9 17.9 61.0 زیارات 4أكثر من 
 1,380 47.7 15.5 32.2 98.2 100.0 0.2 0.0 0.0 1.6  17.0 81.2 23.1 58.1 زیارات 8أكثر من 
 1 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*) غیر مبین

                مكان وضع المولود
 829 0.0 0.0 0.0 68.2 100.0 1.9 0.1 0.0 29.8  66.8 1.4 0.0 1.4 المنزل

 5,384 38.3 12.2 26.1 99.9 100.0 0.0 0.1 0.0 0.0  14.0 85.8 16.6 69.3 مرفق صحي
 4,628 30.0 10.8 19.3 99.8 100.0 0.0 0.1 0.0 0.0  16.1 83.7 4.0 79.7 عام

 756 88.9 20.8 68.1 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0  1.1 98.9 93.5 5.4 خاص
 5 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*) غیر ذلك/ال أعرف/إجابة ناقصة
                سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 

 183 28.8 10.1 18.7 96.5 100.0 0.0 0.0 0.0 3.5  32.7 63.8 10.6 53.2 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 5,880 33.5 10.4 23.1 95.5 100.0 0.3 0.1 0.0 4.1  20.8 74.7 14.4 60.3 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
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 : المساندة أثناء الوالدة والعمل�ة الق�صر�ةTM.6.2الجدول 

 2018، العراقمن خالل عملیات قیصریة،  سنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین حسب الشخص الذي یقدم المساعدة أثناء الوالدة، ونسبة الموالید الذین أُنجبوا 49-15نسبة توزیع النساء في الفئة العمریة 

  

 الشخص الذي قّدم المساعدة أثناء الوالدة

عدم 
وجود 
 مرافقة

المجموع 
 اإلجمالي

حصلت على 
مساعدة أثناء 

الوالدة من قبل 
مرافقة والدة 

 1ماھرة

نسبة النساء اللواتي أنجبن من خالل عملیة 
 قیصریة

عدد النساء اللواتي 
أنجبن مولوداً حیّاً 

خالل السنتین 
 الماضیتین

 غیر ذلك  مرافقة ماھرة
تم تقریر العملیة 
القیصریة في 

 بدایة آالم
 المخاض

تم تقریر العملیة 
القیصریة بعد 

بدایة آالم 
 2اإلجمالي المخاض

طبیب 
 حكومي

طبیب 
 خاص

 المجموع
 (االطباء)

ممرضة 
  / قابلة

مرافقة 
والدة 
 تقلیدیة

باحثة 
صحة 
 مجتمعیة

غیر 
 ذلك

                مؤشر الثروة
 1,306 22.6 6.6 16.0 92.5 100.0 0.6 0.2 0.0 6.7  29.4 63.0 6.9 56.1 األشد فقراً 

 1,370 30.6 11.5 19.2 95.5 100.0 0.2 0.1 0.0 4.3  25.1 70.4 8.4 62.0 فقیر
 1,309 33.8 10.5 23.3 95.7 100.0 0.2 0.1 0.0 4.0  19.1 76.6 12.5 64.1 متوسط

 1,125 38.4 11.9 26.5 95.6 100.0 0.3 0.0 0.0 4.1  17.7 77.9 18.0 59.8 ثري
 1,108 42.7 12.7 30.0 99.3 100.0 0.1 0.0 0.0 0.6  12.1 87.2 29.0 58.3 األكثر ثراءً 

 3.1.2مرافقة ماھرة أثناء الوالدة، مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - TM.9مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 عملیة قیصریة - TM.10مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 الوزن عند الوالدة   

 على فرص المولود الجد�د للبقاء على ق�د الح�
�
ة، ا�عتبر الوزن عند الوالدة مؤشرا� ج�دا� ل�س فقط على صحة األم ووضعها التغذوي، بل أ�ضا

وتدني الوزن عند الوالدة، والذي ُ�عّرف بأن �كون الوزن عند الوالدة أقل من  والنمو، والتمتع بصحة ط��لة األمد ونمائه النفسي واالجتماعي. 
و�واجه الرّضع متدني الوزن  غرام بغض النظر عن العمر الحملي للجنين، ينطوي على مخاطر صح�ة ونمائ�ة جس�مة بالنسبة لألطفال.  2500

من حاالت وفاة حديثي الوالدة بين الموال�د  %80م األولى ح�ث تحدث أ�ثر من عند الوالدة خطرا� متزا�دا� إلى حّد كبير للتعرض للوفاة في أ�امه
و�ين  ةالجدد الذين �عانون من تدني الوزن عند الوالدة؛ و�شير األدلة الحديثة إلى وجود ترابط بين تزا�د خطر وفاة األطفال في مرحلة المراهق

البقاء على ق�د الح�اة، ُ�عزى تدني الوزن عند الوالدة إلى مجموعة واسعة من بالنسبة لألطفال الذي ينجون في  نقص الوزن عند الوالدة. 
لبل�غ ا المخرجات الصح�ة السيئة بما في ذلك أن �كونوا أ�ثر عرضة لخطر تعثر النمو في مرحلة الطفولة، والمعاناة من آثار ط��لة األمد في فترة

 52،53معاناة من حاالت مزمنة بما فيها الُسمنة، ومرض السكري، ومشا�ل في القلب. مثل تدني �سبة الذكاء وأن �كونوا عرضة لخطر متزا�د لل

قت و الوالدة المبكرة، وهي والدة الجنين قبل األسب�ع السابع والثالثين من الحمل، هي السبب الرئ�سي لتدني الوزن عند الوالدة ح�ث �كون ال
 مفترض، خاصة أن الجنين �كتسب أ�بر وزن ممكن خالل المرحلة المتأخرة من الحمل. المتاح للطفل للنمو وا�تساب الوزن في الرحم أقل مما هو 

ل �ومن المسببات األخرى لتدني الوزن عند الوالدة هو تقي�د النمو داخل الرحم والذي �حدث عندما ال ينمو الجنين كما ينبغي �سبب وجود مشا 
وفي حين أن تدني التن�ع الغذائي الذي  ا�ل في المش�مة، أو �سبب عيوب خلق�ة. صح�ة لدى األم و/أو أو مشا�ل تتعلق بالتغذ�ة، أو وجود مش

 وجود تأثير بين األج�ال لدى 
�
ألمهات اتتناوله األم وتعرضها لألمراض أثناء الحمل �مكن أن يؤثر على نتائج الوزن عند الوالدة، ققد لوحظ أ�ضا

ومن شأن  54،55،56�ث �كن أ�ثر عرضة لخطر إنجاب أطفال متدني الوزن عند الوالدة. اللواتي عانين هّن أنفسهم من نقص الوزن عند الوالدة ح
 قصر القامة والنحافة لدى األمهات قبل الحمل أن يؤد�ان إلى ز�ادة خطر أنجاب طفل متدني الوزن عند الوالدة والذي �مكن تع��ضه عن ط��ق

وهناك عوامل أخرى مثل تدخين السجائر أثناء الحمل التي �مكن أن  57،58ق�قة. تدخالت التن�ع الغذائي بما في ذلك توفير مكمالت المغذ�ات الد
 59،60ت��د من خطر تدني الوزن عند الوالدة، خاصة لدى فئات عم��ة معينة. 

ن األطفال، ممن القيود الرئ�س�ة التي تعيق عمل�ة رصد تدني الوزن عند الوالدة على الصع�د العالمي عدم توفر ب�انات الوزن عند الوالدة ل�ثير 
  وخاصة في دول معينة. 

�
وهناك تحّيز ملحوظ بين األطفال الذين لم يتم ق�اس وزنهم، ح�ث إن األطفال الذين يولدون ألسر فقيرة وأقل تعل�ما

أ�ثر و وألمهات ر�ف�ات هم أقل فرصة لق�اس وزنهم مقارنة مع األطفال الذين يولدون ألسر أ�ثر غنًى وألمهات �عشن في المناطق الحضر�ة 
 .
�
وفي حين أن مزا�ا األطفال الذين ال يتم ق�اس وزنهم ترتبط بكونهم �عانون من تدني الوزن عند الوالدة، فإن تقديرات تدني الوزن عند  تعل�ما

ف�ما يتعلق  وعالوة على ذلك، هناك تدني في جودة الب�انات المتوفرة الوالدة التي ال تمثل هؤالء األطفال قد تكون أقل من ق�متها الحق�ق�ة. 
غرام في غالب�ة الب�انات المتوفرة والمأخوذة من الدول متدن�ة ومتوسطة الدخل، والتي �مكن  100غرام أو  500بالتكّدس الزائد على مضاعفات 

رات ط تقديوللمساعدة في التغلب على بعض هذە المع�قات، تم تط��ر ط��قة لضب61 أن ت��د أ�ثر من تحّيز تقديرات تدني الوزن عند الوالدة. 
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و�شتمل هذە الط��قة على عمل�ة حساب�ة منفردة تتيح  62 غرام.  2500تدني الوزن عند الوالدة ف�ما يتعلق بأوزان الوالدة المفقودة والتكّدس على 
الدة، و تضمين الوالدات التي تفتقر إلى �سج�ل الوزن عند الوالدة في تقديرات تدني الوزن عند الوالدة باستخدام مفهوم األم لحجم الطفل عند ال

وقد تم تطبيق هذا على ب�انات المس�ح األسر�ة  لوالدة. غرام إلى فئة تدني الوزن عند ا 2500من الب�انات المتكدسة على  %25وتم كذلك نقل 
لقد  .2017و  2004المتوفرة وتم التعبير عن النتائج في قاعدة ب�انات تدني الوزن عند الوالدة العالم�ة التابعة لليون�سف خالل الفترة بين عامي 

 عدد المؤشرات. تم استخدام ط��قة الحساب هذە في جوالت سابقة من تقار�ر المسح العنقودي مت

، هذە الط��قة الجد�دة ل�ست جاهزة بعد ليتم  ومع ذلك، فقد تم اآلن استبدال ط��قة تقدير تدني الوزن عند الوالدة بنموذج أفضل. 
�
وحال�ا

دد، والتي فقط �سبة الموال�د الج TM.7.1و�التالي، �عرض الجدول  تضمينها في عمل�ات الجدولة الق�اس�ة للمسح العنقودي متعدد المؤشرات. 
وهي مع ذلك تعرض �سبة تدني الوزن بين األطفال الذين يتم ق�اس وزنهم  ُ�عرف عنا أنها �سبة غير تمث�ل�ة للوزن عند الوالدة لجميع األطفال. 

 لما تذكرە األم. 
�
السكان (عادة ما  وتجدر المالحظة أن هذا على األرجح ال �مثل جميع عند الوالدة كما هو مذكور في البطاقات المتوفرة أو وفقا

 �كون هناك سوء تقدير لنسبة انتشار تدني الوزن الحق�ق�ة)، و�التالي �جب توخي الحذر عند تفسيرها. 

                                                                 

 

 . 2004اليون�سف،  ني��ورك:  التقديرات الُقط��ة واإلقل�م�ة والعالم�ة.  تدني الوزن عند الوالدة:  الصحة العالم�ةمنظمة اليون�سف ومنظمة 62
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 : الرّضع الذين تم وزنهم عند الوالدةTM.7.1الجدول 

 2018، العراقغرام عند الوالدة، حسب مصدر المعلومات،  2,500، ونسبة األطفال الذین تم وزنھم عند الوالدة ویقّدر وزنھم بأقل من الوالدة، حسب مصدر المعلوماتنسبة األطفال الذین ولدوا أحیاء مؤخراً في السنتین األخیرتین وتم وزنھم عند 

  

عدد األطفال الذین ُولدوا  نسبة الموالید األحیاء الذي تم قیاس وزنھم عند الوالدة
مؤخراً في السنتین 

 الماضیتین

 2,500نسبة الموالید األحیاء الذي تم قیاس وزنھم وتسجیلھ كـ أقل من 
عدد األطفال الذین ُولدوا مؤخراً أحیاء في  ب:غرام (الموالید الجدد متدني الوزن)

السنتین األخیرتین ممن تم تسجیل أو تذكر 
 وزنھم عند الوالدة

من 
 البطاقة

من 
 الذاكرة

ال أعرف/إجابة 
 ناقصة

المجموع 
 من الذاكرة من البطاقة ، أ1اإلجمالي

ال أعرف/إجابة 
 ناقصة

المجموع 
 اإلجمالي

             
 4,424 25.2 1.2 20.4 3.7 6,218 72.0 2.2 60.2 9.6 المجموع اإلجمالي (العراق)

            
           المنطقة

 3,274 24.7 1.3 19.6 3.8 4,287 77.1 2.1 65.1 9.9 منطقة حضریة
 1,151 26.8 0.8 22.6 3.4 1,931 60.8 2.3 49.5 9.0 منطقة ریفیة

           المحافظة
 182 17.9 0.3 16.8 0.8 221 84.6 3.0 68.6 13.1 دھوك
 443 26.1 0.3 15.3 10.4 610 73.8 1.4 63.7 8.7 نینوى

 241 16.0 1.0 13.8 1.1 260 92.4 2.2 79.1 11.1 سلیمانیة
 90 33.6 7.8 22.6 3.3 145 62.5 5.3 37.5 19.6 كركوك

 400 15.9 2.9 11.5 1.5 508 80.5 4.7 57.2 18.6 اربیل
 400 21.3 - 21.0 0.3 431 92.8 - 83.5 9.2 دیالى
 79 28.1 2.3 25.2 0.7 163 48.9 1.3 46.3 1.3 انبار
 868 25.3 0.4 21.6 3.3 1,071 81.3 0.6 72.1 8.6 بغداد

 610 28.2 0.5 23.9 3.8 739 82.6 0.4 71.4 10.8 مركز   
 259 18.4 - 16.3 2.1 332 78.4 0.9 73.8 3.7 اطراف   

 187 41.6 0.4 36.7 4.5 296 63.2 1.0 59.1 3.1 بابل
 136 18.9 1.5 15.4 1.9 202 70.0 3.9 46.5 19.6 كربالء
 142 35.6 3.8 27.7 4.2 228 63.0 3.7 49.0 10.3 واسط

 85 16.5 - 14.9 1.5 144 59.8 0.9 48.4 10.5 صالح الدین
 178 20.1 0.8 17.7 1.6 263 72.7 6.0 56.6 10.1 نجف

 109 25.0 1.3 23.0 0.7 192 57.3 2.9 50.6 3.8 قادسیة
 120 4.2 0.5 3.2 0.5 267 45.6 1.5 38.7 5.4 مثنى

 227 29.7 0.8 26.3 2.7 356 63.9 0.5 54.4 9.0 ذي قار
 195 68.3 3.0 42.4 22.9 313 63.2 2.8 43.6 16.8 میسان
 342 21.1 1.3 19.4 0.3 549 62.6 3.4 57.7 1.5 بصرة

           االقلیم
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 : الرّضع الذين تم وزنهم عند الوالدةTM.7.1الجدول 

 2018، العراقغرام عند الوالدة، حسب مصدر المعلومات،  2,500، ونسبة األطفال الذین تم وزنھم عند الوالدة ویقّدر وزنھم بأقل من الوالدة، حسب مصدر المعلوماتنسبة األطفال الذین ولدوا أحیاء مؤخراً في السنتین األخیرتین وتم وزنھم عند 

  

عدد األطفال الذین ُولدوا  نسبة الموالید األحیاء الذي تم قیاس وزنھم عند الوالدة
مؤخراً في السنتین 

 الماضیتین

 2,500نسبة الموالید األحیاء الذي تم قیاس وزنھم وتسجیلھ كـ أقل من 
عدد األطفال الذین ُولدوا مؤخراً أحیاء في  ب:غرام (الموالید الجدد متدني الوزن)

السنتین األخیرتین ممن تم تسجیل أو تذكر 
 وزنھم عند الوالدة

من 
 البطاقة

من 
 الذاكرة

ال أعرف/إجابة 
 ناقصة

المجموع 
 من الذاكرة من البطاقة ، أ1اإلجمالي

ال أعرف/إجابة 
 ناقصة

المجموع 
 اإلجمالي

 822 16.4 1.8 13.3 1.2 990 84.5 3.6 65.5 15.4 كردستان العراق
 3,602 27.3 1.0 22.0 4.3 5,229 69.6 1.9 59.2 8.5 وسط وجنوب العراق

           التعلیم
 646 29.5 2.3 22.9 4.4 1,091 61.2 4.1 49.7 7.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 1,843 25.6 1.1 20.1 4.4 2,666 69.9 2.2 57.8 10.0 االبتدائیھ
 880 25.1 1.2 21.6 2.4 1,196 73.8 1.5 62.7 9.7 المتوسطھ

 1,055 22.1 0.7 18.3 3.2 1,265 83.9 1.3 72.1 10.5 االعدادیھ +
           عمر األم عند الوالدة

 588 24.9 2.0 19.6 3.3 819 72.1 2.5 60.0 9.6 سنة 20أقل من 
 3,190 25.0 1.1 20.4 3.6 4,432 72.9 2.3 60.8 9.9 سنة 20-34
 647 26.4 0.6 21.1 4.7 967 67.6 1.5 57.9 8.1 سنة 35-49

           مكان وضع المولود
 257 37.7 - 31.3 6.4 829 31.3 0.3 28.2 2.8 المنزل

 4,165 24.4 1.2 19.7 3.5 5,384 78.3 2.5 65.2 10.7 مرفق صحي
 3,474 24.9 1.4 19.8 3.7 4,628 76.1 2.7 64.2 9.2 عام

 691 21.9 0.2 19.0 2.6 756 91.8 1.0 71.1 19.7 خاص
 2 (*) (*) (*) (*) 5 (*) (*) (*) (*) غیر ذلك/ال أعرف/إجابة ناقصة

           ترتیب الوالدات
1 9.4 67.4 2.0 78.8 1,422 4.0 21.9 1.3 27.2 1,112 
2-3 11.8 58.9 2.6 73.3 2,447 3.6 19.1 1.1 23.7 1,766 
4-5 8.0 60.5 1.7 70.2 1,539 3.5 18.1 1.1 22.6 1,070 
6+ 6.2 51.3 2.1 59.7 811 4.0 26.7 1.4 32.1 477 

          سنة) 49-18الوظیفیة لدى األم (العمر صعوبات القدرات 
 97 34.2 4.6 27.8 1.8 183 53.6 3.0 46.7 3.9 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 4,198 25.0 1.0 20.2 3.8 5,880 72.3 2.1 60.4 9.8 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
           مؤشر الثروة
 717 31.5 1.4 25.5 4.7 1,306 56.7 3.4 45.9 7.4 األشد فقراً 

 952 28.8 0.7 23.5 4.5 1,370 70.5 2.1 60.5 7.8 فقیر
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 2018، العراقغرام عند الوالدة، حسب مصدر المعلومات،  2,500، ونسبة األطفال الذین تم وزنھم عند الوالدة ویقّدر وزنھم بأقل من الوالدة، حسب مصدر المعلوماتنسبة األطفال الذین ولدوا أحیاء مؤخراً في السنتین األخیرتین وتم وزنھم عند 

  

عدد األطفال الذین ُولدوا  نسبة الموالید األحیاء الذي تم قیاس وزنھم عند الوالدة
مؤخراً في السنتین 

 الماضیتین

 2,500نسبة الموالید األحیاء الذي تم قیاس وزنھم وتسجیلھ كـ أقل من 
عدد األطفال الذین ُولدوا مؤخراً أحیاء في  ب:غرام (الموالید الجدد متدني الوزن)

السنتین األخیرتین ممن تم تسجیل أو تذكر 
 وزنھم عند الوالدة

من 
 البطاقة

من 
 الذاكرة

ال أعرف/إجابة 
 ناقصة

المجموع 
 من الذاكرة من البطاقة ، أ1اإلجمالي

ال أعرف/إجابة 
 ناقصة

المجموع 
 اإلجمالي

 940 21.0 1.4 16.9 2.6 1,309 72.2 1.6 61.7 8.8 متوسط
 901 26.8 1.1 22.4 3.2 1,125 80.4 1.6 68.6 10.2 ثري

 915 19.5 1.3 14.6 3.6 1,108 83.1 1.9 66.6 14.6 األكثر ثراءً 
 الرّضع الذین تم وزنھم عند الوالدة - TM.11مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات 1

 یشمل المؤشر األطفال الذین ذُكر أنھ تم وزنھم عند الوالدة، لكن دون تسجیل أو تذكر الوزن الفعلي عند الوالدةأ
غرام بالضبط. وال یمكن اعتبار  2,500دس، وخاصة عندما یكون الوزن العدد اإلجمالي للموالید متدني الوزن یتطلب نموذجیاً إجراء تعدیل المعلومات الناقصة المتعلقة بالوزن عند الوالدة، وكذلك نسبة التك القیم ھنا ھي القیم المسجلة على البطاقة أو التي تذكرھا المستجیبة.ب

 على األرجح سوء تقدیر) وبالتالي ال یتم اإلشارة إلیھا على أنھا مؤشر من مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات. النتائج المعروضة ھنا على أنھا نسبة دقیقة للموالید متدني الوزن (سیكون
 

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 رعا�ة ما بعد الوالدة   

يبلغ عدد  فرصة حي��ة لتقد�م تدخالت إلنقاذ األرواح لألم والمولود الجد�د على حّد سواء. �عتبر وقت الوالدة والوقت الذي �ليها مباشرة نافذة 
 الذين �موتون في الشهر األول من الح�اة 2.6وف�ات الموال�د الجدد في جميع أنحاء العالم حوالي 

�
، وأغلب هذە الوف�ات 63مليون حالة وفاة سن��ا

. 64ةتحدث في اليوم األول أو الثاني من الوالد
�
 65، وهو الوقت الذي تحدث فيها غالب�ة وف�ات األمهات أ�ضا

يتضمن نموذج الفحوصات الصح�ة لما بعد الوالدة معلومات حول تواصل الموال�د الجدد واألمهات مع جهة تزو�د الرعا�ة، وكذلك �شتمل على 
 ف أسئلة معينة حول محتوى الرعا�ة. 

�
ي ظل التوسع الذي �شهدە برامج رعا�ة ما بعد الوالدة، ومن وُ�عتبر ق�اس هذا التواصل وحدە أمرا� مهما

 الضرورة بمكان ق�اس تغط�ة هذا التوسع وضمان وجود منصة لتقد�م الخدمات األساس�ة من خاللها. 

ترة النفاس نها�ة فينطوي برنامج / خدمات الرعا�ة ما بعد الوالدة التقل�د�ة على توفير الرعا�ة لألمهات وحديثي الوالدة من وقت الوالدة حتى 
ا من الوالدة). و�شمل توفير الفحص الروتيني لضمان الصحة السل�مة , ال�شف عن المضاعفات في  42أسابيع بعد الوالدة أو بعد  6(أول  يوم�

فير خدمات استشار�ة و وقت مبكر ، لتوفير الرعا�ة الوقائ�ة مثل توفير فيتامين أ ومكمالت الحد�د ، وتوفير خدمات التحصين. هذا باإلضافة إلى ت
لدعم األمهات من أجل الرضاعة الطب�ع�ة والرعا�ة المنزل�ة ودعمهن حتى يتمكن من التعرف على أي عالمات خطر للمضاعفات التي تتطلب 

 ز�ارة فور�ة لمرافق الرعا�ة الصح�ة. يتم توفير جميع هذە الخدمات من خالل جدول زمني لل��ارات الروتين�ة. 

ل الجدول التقل�دي المعدل لل��ارة الروتين�ة للرعا�ة ما بعد الوالدة إلى مركز الرعا�ة الصح�ة األول�ة ال��ارة األولى ل�ل من األم في العراق ، �شم
ين ، يتم أسابيع بعد الوالدة ؛ خالل هاتين ال��ارت 6إلى  4والمولود الجد�د في نها�ة األسب�ع األول بعد الوالدة وال��ارة الثان�ة لألمهات في غضون 

ا للمبادئ التوجيه�ة / البروتوكوالت الوطن�ة المعتمدة من إرشادات منظمة الصحة  تزو�د األمهات وأطفالهن بالخدمات المذكورة أعالە وفق�
 العالم�ة للرعا�ة ما بعد الوالدة. 

نسبة ل�ل األولى التي تعتبر الفترة األ�ثر أهم�ة بال وتقر األدلة الجد�دة بأن وقت الوالدة و�عد الوالدة مباشرة (ال س�ما الساعات األر�ــع والعشر�ن
 من األم وحديثي الوالدة) ، تمثل نافذة حرجة من الفرص لتقد�م تدخالت منقذة للح�اة. 

 باسم فترة النفاس) ، وتوصي
�
أن تتلقى ب وزادت برامج األمومة اآلمنة مؤخرا� من أهم�ة الرعا�ة المبكرة في فترة ما بعد الوالدة (التي سم�ت سابقا

 في غضون يومين من الوالدة بغض النظر عن مكان الوالدة. اعتمد العراق هذا التع��ف الجد�د وأضاف مؤ 
�
 صح�ا

�
را� خجميع النساء والمولود فحصا

لقوا أول �جب أن يتال��ارة األولى في جدوله الزمني لما بعد الوالدة لجميع الوالدات المؤسس�ة ، مما �عني أن األمهات واألطفال حديثي الوالدة 
لثة في غضون افحص بعد الوالدة خالل أول يومين بعد الوالدة ، باإلضافة إلى ز�ارتين سابقتين (الثان�ة) ز�ارة في نها�ة األسب�ع األول وال��ارة الث

 أسابيع بعد الوالدة).  4-6

ا للـ   فحوصات بعد الوالدة:  3في العراق  PNCيتضمن الجدول المعتمد حديث�

 ال��ارة األولى في غضون يومين في مرفق صحي يوفر خدمات توص�ل (مستشفى أو رعا�ة صح�ة أول�ة مع غرفة للوالدة) -

ل جال��ارة الثان�ة في غضون أسب�ع واحد بعد الوالدة (في مركز الرعا�ة الصح�ة األول�ة) ح�ث يتم فحص األمهات واألطفال على حد سواء من أ -
 األطفال التطع�م ضد مرض بي سي جي. سالمتهم الصح�ة ، يتلقى 

 ال��ارة الثالثة في نها�ة فترة النفاس (في مركز الرعا�ة الصح�ة األول�ة) لألمهات فقط -

مات النازحين �ال يوجد أي نظام ل��ارات الرعا�ة بعد الوالدة في المنزل في البلد باستثناء ال��ارات المنزل�ة المقدمة إلى الوالدات المنزل�ة في مخ
 / الالجئين. 

سنة اللواتي أنجبن في مرفق صحي في السنتين اللتان سبقتا المسح  49-15توز�ــــع �سبة النساء في الفئة العم��ة  TM.8.1�عرض الجدول 
 لمزا�ا الخلف�ة العامة. 

�
 حسب مدة إقامتهن في المرفق الصحي بعد الوالدة، وفقا
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ولتقي�م مدى 66 وكذلك الموال�د الجدد للفحص الصحي خالل اليومين األولين من الوالدة. وتوصي برامج األمومة اآلمنة أن تخضع جميع النساء 
 لاالستفادة من رعا�ة ما بعد الوالدة، تم سؤال النساء عّما إذا كّن قد خضعن هّن ومولودهن الجد�د لفحص صحي بعد الوالدة، وعن توق�ت أو 

 مولود أنجبته المرأة في السنتين اللتان سبقتا المسح.  ثفحص خضعوا له، ون�ع الجهة الصح�ة المزودة للفحص ألحد

�سبة الموال�د الجدد الذين ُولدوا في السنتين األخيرتين ممن خضعوا لفحوص صح�ة وز�ارات لرعا�ة ما بعد الوالدة  TM.8.2�عرض الجدول 
قامة في المرفق الصحي أو في المنزل تعود على أثناء اإلالفحوصات الصح�ة بعد الوالدة يرجى مالحظة أن  من أي جهة صح�ة بعد الوالدة. 

 أ�ة ز�ارة منفصلة على ز�ارات رعا�ة ما بعد الوالدة)، بينما تعود 1الفحوصات التي تج��ــها أي جهة صح�ة بغض النظر عن توقيتها (العمود 
جرى بعد الوالدةالفحوصات الصح�شمل  ال لفحص صحة المولود الجد�د وتقد�م خدمات رعا�ة وقائ�ة له وهي بالتالي 

ُ
ثناء اإلقامة أ �ة التي ت

أي فحص صحي ُ�جرى بعد الوالدة أثناء اإلقامة في المرفق  الفحوصات الصح�ة ما بعد الوالدةبينما �شمل مؤشر  في المرفق الصحي أو المنزل. 
 ).4و  3و  2ومين األولين من الوالدة (األعمدة )، بغض النظر عن توقيته، وكذلك ز�ارات رعا�ة ما بعد الوالدة خالل الي1الصحي والمنزل (العمود 

، يتم توز�ــــع الموال�د الجدد الذين حصلوا على أول ز�ارة لرعا�ة ما بعد الوالدة خالل أسب�ع واحد من الوالدة وذلك حسب TM.8.3في الجدول 
 إجراؤە في المرفق الصحي أو المنزل بعد الوالدة. وكما هي معرفة أعالە، أي ز�ارة ال �شمل أي فحص يتم  الموقع ون�ع جهة تزو�د الخدمة. 

لمحتوى رعا�ة ما بعد الوالدة، على سب�ل المثال ال الحصر، الرعا�ة الحرار�ة ورعا�ة الحبل السّري، واإلرشاد حول و�شمل المكونات األساس�ة 
والرعا�ة  ض الخطرة التي قد تظهر على الموال�د الجدد. اإلرضاع الطب�عي، وق�اس درجة حرارة الطفل، وق�اس وزن الطفل، و�رشاد األم حول األعرا

ة دون لالحرار�ة ورعا�ة الحبل السّري هي من العناصر األساس�ة لرعا�ة الموال�د الجدد والتي �سهم في الحفاظ على استقرار حالة الطفل والح�لو 
 للح�لو  انخفاض درجة حرارته. 

�
�عرض الجدول 67 لة دون إصابة األم والطفل بأمراض تهدد ح�اتهما. وتعتبر رعا�ة الحبل السّري المالئمة أمرا� مهما

TM.8.4  سبة األطفال الذين ُولدوا مؤخرا� في السنتين األخيرتين ممن تم تجف�فهم بعد الوالدة، و�سبة من تم إجراء وضع�ة مالمسة الجلد�
�ــــع �سبة الموال�د الذين ُولدوا أح�اء مؤخرا� في السنتين توز  TM.8.5�عرض الجدول  للجلد لهم، وتوز�ــــع �سبة توق�ت إجراء أول حمام لهم. 

 األخيرتين خارج مرفق صحي. 

المؤشرات المتعلقة ب��ارات رعا�ة ما بعد الوالدة، وتحد�دا� �سبة الموال�د األح�اء الذين ُولدوا مؤخرا� في السنتين  TM.8.6�عرض الجدول 
) تقد�م إرشاد حول إرضاعهم أو تم مراقبة ط��قة 3) ق�اس حرارتهم، و2بلهم السّري و) تم فحص ح1الماضيتين خالل يومين من والدتهم، ممن 

 ) تقد�م إرشاد حول األعراض الخطرة التي قد تظهر عليهم. 5) تم ق�اس وزنهم و4إرضاعهم، و

قامت بها األمهات، وهي  معلومات تم جمعها حول الفحوصات الصح�ة ما بعد الوالدة وال��ارات التي TM.8.8و  TM.8.7و�عرض الجدوالن 
 التي تعرض الب�انات التي يتم جمعها للموال�د الجدد.  TM.8.3و  TM.8.2معلومات مماثلة لتلك الواردة في الجدولين 

 ، ل�نه ُ�عنى اآلن ب��ارات رعا�ة ما بعد الوالدة لألمهات حسب الموقع ون�ع جهة تزو�د الرعا�ة. TM.8.3مع الجدول  TM.8.8و�تطابق الجدول 
 وكما هي معرفة أعالە، أي ز�ارة ال �شمل أي فحص يتم إجراؤە في المرفق الصحي أو المنزل بعد الوالدة. 

 في السنتين اللتان سبقتا المسح حسب حصولهن على فحوصات صح�ة أو  TM.8.9�عرض الجدول 
�
توز�ــــع النساء اللواتي أنجبن مولودا� حّ�ا

و  TM.8.2ن الوالدة لألم والمولود، وهو بالتالي �جمع بين المؤشرات المعروضة في الجدولين ز�ارات رعا�ة ما بعد الوالدة خالل يومين م
TM.8.7. 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

جرى لألمهات وصغار األطفال  66
ُ
في اليومين األولين من الوالدة، هي إحدى التوص�ات التي أوصت بها منظمة الصحة ز�ارات رعا�ة ما بعد الوالدة، والتي ت

) وغير من أطر عمل الرص 2030-2016العالم�ة والتي تم تحد�دها كأحد المؤشرات ذات األول��ة لالسترات�ج�ة العالم�ة لصحة النساء واألطفال وال�افعين (
 ”.حاالت وفاة األمهات التي �مكن الوقا�ة منها إنهاء“و ” خطة عمل كل مولود جد�د“الدولي مثل 

مطبعة منظمة الصحة العالم�ة،  جن�ف:  توص�ات منظمة الصحة العالم�ة ف�ما يتعلق برعا�ة ما بعد الوالدة لألم والموال�د الجدد.  منظمة الصحة العالم�ة.  67
2013 ..http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97603/9789241506649_eng.pdf?sequence=1 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97603/9789241506649_eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97603/9789241506649_eng.pdf?sequence=1


 105الصفحة  | الصحة اإلنجاب�ة وصحة األمومة –النمو 

 : اإلقامة في مرفق صحي بعد الوالدةTM.8.1الجدول 

سنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین ممن أنجبن آخر مولد لھن في مرفق صحي حسب مدة إقامتھن في المرفق  49-15توزیع نسبة النساء في الفئة العمریة 
 2018، العراقالصحي، 

  

 مدة اإلقامة في المرفق الصحي

المجموع 
 اإلجمالي

12 
ساعة 
أو 
 1أكثر

عدد النساء 
اللواتي 

أنجبن آخر 
مولود لھن 
في مرفق 
صحي في 
السنتین 
 األخیرتین

 6أقل من 
 ساعات

6-11 
 ساعة

12-23 
 ساعة

1-2 
 یوم

أیام  3
 أو أكثر

ال 
 أعرف/
إجابة 
 ناقصة

            
 5,384 41.9 100.0 0.0 4.6 32.6 4.7 11.1 47.1 المجموع اإلجمالي (العراق)

           
          المنطقة

 3,823 42.0 100.0 0.0 5.0 32.9 4.1 10.9 47.1 منطقة حضریة
 1,561 41.6 100.0 0.0 3.6 31.7 6.3 11.4 47.1 منطقة ریفیة

          المحافظة
 217 40.1 100.0 0.3 4.8 33.4 1.9 9.8 49.8 دھوك
 510 29.6 100.0 0.0 2.3 24.3 3.1 15.3 55.1 نینوى

 246 30.7 100.0 0.0 1.9 18.5 10.3 27.8 41.5 سلیمانیة
 130 41.8 100.0 0.0 0.4 40.5 0.9 11.0 47.3 كركوك

 437 60.4 100.0 0.0 1.0 42.5 16.9 6.1 33.4 اربیل
 365 40.2 100.0 0.0 4.3 29.8 6.2 7.8 51.9 دیالى
 123 39.1 100.0 0.0 3.1 30.6 5.4 13.3 47.6 انبار
 894 48.1 100.0 0.0 1.8 43.6 2.8 11.6 40.3 بغداد

 637 49.8 100.0 0.0 2.1 46.3 1.4 13.8 36.4 مركز   
 257 44.0 100.0 0.0 1.2 36.8 6.0 5.9 50.1 اطراف   

 261 46.9 100.0 0.0 2.9 42.0 2.1 6.2 46.9 بابل
 175 41.0 100.0 0.0 4.0 32.6 4.5 14.4 44.6 كربالء
 185 47.1 100.0 0.0 7.4 38.8 1.0 8.7 44.2 واسط

 109 39.2 100.0 0.0 2.0 35.2 2.0 13.6 47.3 صالح الدین
 252 38.7 100.0 0.0 3.2 30.6 4.9 10.2 51.2 نجف

 181 39.7 100.0 0.0 3.0 24.4 12.2 9.0 51.3 قادسیة
 254 41.8 100.0 0.0 16.7 24.2 0.8 7.5 50.7 مثنى

 306 34.7 100.0 0.0 5.3 29.4 0.0 10.6 54.7 ذي قار
 249 48.3 100.0 0.0 17.2 28.7 2.4 6.6 45.1 میسان
 491 34.9 100.0 0.0 6.8 23.9 4.1 11.5 53.6 بصرة

          االقلیم
 900 47.4 100.0 0.1 2.2 33.8 11.5 12.9 39.6 كردستان العراق

 4,484 40.8 100.0 0.0 5.0 32.3 3.4 10.7 48.6 وسط وجنوب العراق
          التعلیم

 949 37.3 100.0 0.0 4.8 30.5 2.1 10.9 51.8 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 2,221 38.6 100.0 0.0 4.6 29.3 4.7 10.8 50.6 االبتدائیھ

 1,053 51.5 100.0 0.1 7.2 37.2 7.1 9.5 39.0 المتوسطھ
 1,160 43.2 100.0 0.0 1.9 36.4 4.8 13.1 43.7 االعدادیھ +

          العمر وقت الوالدة
 732 42.9 100.0 0.0 4.6 29.4 9.0 10.8 46.2 سنة 20أقل من 

 3,845 40.7 100.0 0.0 4.4 32.2 4.2 11.1 48.2 سنة 20-34
 808 46.5 100.0 0.0 5.5 37.4 3.5 11.1 42.4 سنة 35-49

          نوع المرفق الصحي
 4,628 36.0 100.0 0.0 5.0 27.0 4.1 11.0 52.9 عام 

 756 77.6 100.0 0.0 2.2 66.8 8.6 11.3 11.1 خاص
          نوع الوالدة

 3,321 12.6 100.0 0.0 2.2 7.8 2.6 13.6 73.8 والدة طبیعیة
 2,063 89.0 100.0 0.0 8.4 72.5 8.2 7.0 4.0 عملیة قیصریة



 106الصفحة  | الصحة اإلنجاب�ة وصحة األمومة –النمو 

 : اإلقامة في مرفق صحي بعد الوالدةTM.8.1الجدول 

سنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین ممن أنجبن آخر مولد لھن في مرفق صحي حسب مدة إقامتھن في المرفق  49-15توزیع نسبة النساء في الفئة العمریة 
 2018، العراقالصحي، 

  

 مدة اإلقامة في المرفق الصحي

المجموع 
 اإلجمالي

12 
ساعة 
أو 
 1أكثر

عدد النساء 
اللواتي 

أنجبن آخر 
مولود لھن 
في مرفق 
صحي في 
السنتین 
 األخیرتین

 6أقل من 
 ساعات

6-11 
 ساعة

12-23 
 ساعة

1-2 
 یوم

أیام  3
 أو أكثر

ال 
 أعرف/
إجابة 
 ناقصة

          سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 
 135 39.8 100.0 0.0 8.6 28.4 2.8 8.0 52.2 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 5,102 42.0 100.0 0.0 4.5 32.7 4.8 11.3 46.7 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
          مؤشر الثروة
 1,065 35.7 100.0 0.0 6.0 27.1 2.6 11.1 53.2 األشد فقراً 

 1,178 42.8 100.0 0.0 6.2 28.3 8.3 9.7 47.5 فقیر
 1,161 39.8 100.0 0.0 4.8 32.3 2.7 11.8 48.4 متوسط

 985 45.2 100.0 0.0 3.3 38.3 3.6 9.4 45.4 ثري
 995 46.6 100.0 0.1 2.0 38.3 6.3 13.4 40.0 األكثر ثراءً 

 اإلقامة في مرفق صحي بعد الوالدة - TM.12مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 : الفحوصات الصح�ة للموال�د الجدد ما بعد الوالدةTM.8.2الجدول 

سنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین ممن تم إجراء فحوصات صحیة آلخر مولود حّي أنجبنھ أثناء وجودھن في المرفق  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
ر مولود حّي لھن من أي مزود خدمات صحیة بعد الوالدة، حسب الصحي أو المنزل بعد الوالدة، وتوزیع نسبة النساء اللواتي حصلن على زیارات رعایة ما بعد الوالدة آلخ

 2018، العراقتوقیت الزیارة، ونسبة النساء اللواتي تم إجراء فحوصات صحیة لمولودھن ما بعد الوالدة، 

  

الفحص 
الصحي بعد 
الوالدة أثناء 
اإلقامة في 
المرفق 

الصحي أو 
 أفي المنزل

 بللموالید الجددزیارات رعایة ما بعد الوالدة 

المجموع 
 اإلجمالي

الفحص 
الصحي 
للمولود 
الجدید 
ما بعد 
الوالدة 

 ،ج1

عدد 
الوالدات 
الحیّة 

األخیرة 
خالل السنتین 

 األخیرتین

وم
 الی

س
 نف

في
ن  
د م

اح
 و

وم
د ی

بع
الدة

الو
 

ن 
ن م

ومی
د ی

بع
الدة

الو
 

عد 
ب

3-6 
ن 

م م
أیا الدة

الو
 

ع 
بو

ألس
د ا

بع
الدة

الو
ن 

ل م
ألو

ا
 

ل 
ص

تح
لم 

ي 
ى أ

عل
ما 

یة 
عا

 ر
رة

زیا
الدة

الو
عد 

ب
 

             
 6,218 77.5 100.0 72.1 12.3 7.2 3.1 2.2 3.2 76.7 المجموع اإلجمالي (العراق)

            
           جنس المولود الجدید

 3,180 78.7 100.0 72.0 12.1 8.0 2.6 2.3 3.0 77.9 ذكر
 3,038 76.2 100.0 72.2 12.4 6.4 3.5 2.1 3.4 75.5 أنثى
           المنطقة

 4,287 78.6 100.0 71.9 13.1 7.4 2.7 2.1 2.8 77.8 منطقة حضریة
 1,931 75.0 100.0 72.5 10.3 6.9 4.0 2.3 4.0 74.3 منطقة ریفیة

           المحافظة
 221 75.0 100.0 79.1 12.8 2.9 2.7 1.2 1.3 73.6 دھوك
 610 72.1 100.0 60.8 13.1 15.9 5.0 2.8 2.4 70.0 نینوى

 260 73.2 100.0 78.5 7.5 5.3 4.7 2.9 1.0 72.5 سلیمانیة
 145 77.3 100.0 60.8 0.3 3.7 3.1 8.5 23.6 77.1 كركوك

 508 91.5 100.0 69.3 5.5 13.0 10.1 1.5 0.6 91.2 اربیل
 431 83.4 100.0 56.7 32.6 6.5 0.8 1.3 2.2 82.9 دیالى
 163 77.8 100.0 66.9 4.6 7.7 3.6 8.3 9.0 76.4 انبار
 1,071 87.6 100.0 68.0 20.1 8.8 1.5 0.7 0.9 87.2 بغداد

 739 90.5 100.0 70.0 16.9 9.7 1.7 0.8 0.8 90.2 مركز   
 332 81.0 100.0 63.5 27.2 6.7 1.0 0.5 1.1 80.6 اطراف   

 296 71.0 100.0 67.7 6.3 3.8 6.1 7.9 8.2 69.4 بابل
 202 86.3 100.0 76.9 10.0 7.5 1.0 1.5 3.1 85.3 كربالء
 228 76.9 100.0 68.1 12.0 6.4 3.1 0.8 9.6 76.3 واسط

 144 78.6 100.0 63.9 13.7 7.7 4.4 6.1 4.2 76.3 صالح الدین
 263 88.5 100.0 76.0 13.7 6.4 1.3 0.9 1.6 88.5 نجف

 192 46.6 100.0 88.6 0.3 3.5 1.6 1.5 4.4 45.3 قادسیة
 267 90.9 100.0 93.3 0.7 1.6 0.8 0.9 2.8 90.6 مثنى

 356 71.1 100.0 93.5 0.6 1.9 0.9 1.3 1.8 71.1 ذي قار
 313 73.8 100.0 81.4 5.4 6.0 1.5 1.7 4.1 73.7 میسان
 549 54.5 100.0 73.1 18.1 3.8 2.2 1.1 1.7 53.7 بصرة

           االقلیم
 990 83.0 100.0 73.9 7.6 8.7 7.0 1.8 0.8 82.3 العراق كردستان

 5,229 76.4 100.0 71.7 13.1 6.9 2.3 2.2 3.6 75.6 وسط وجنوب العراق
           التعلیم

 1,091 72.6 100.0 80.3 9.0 4.3 1.5 1.7 3.2 72.1 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 2,666 78.0 100.0 72.0 11.8 7.9 2.7 2.5 3.0 77.1 االبتدائیھ

 1,196 76.0 100.0 68.1 15.6 6.0 4.7 1.8 3.7 75.4 المتوسطھ
 1,265 81.9 100.0 69.0 12.8 9.4 3.6 2.3 2.9 81.0 االعدادیھ +

           عمر األم عند الوالدة
 819 77.1 100.0 72.6 13.1 7.2 1.8 1.4 3.9 76.8 سنة 20أقل من 

 4,432 77.2 100.0 72.3 12.5 6.4 3.6 2.2 3.0 76.4 سنة 20-34
 967 79.2 100.0 70.7 10.5 10.9 1.8 2.8 3.2 78.0 سنة 35-49

           مكان وضع المولود
 829 62.7 100.0 70.7 12.0 11.3 1.3 1.2 3.5 61.4 المنزل
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 : الفحوصات الصح�ة للموال�د الجدد ما بعد الوالدةTM.8.2الجدول 

سنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین ممن تم إجراء فحوصات صحیة آلخر مولود حّي أنجبنھ أثناء وجودھن في المرفق  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
ر مولود حّي لھن من أي مزود خدمات صحیة بعد الوالدة، حسب الصحي أو المنزل بعد الوالدة، وتوزیع نسبة النساء اللواتي حصلن على زیارات رعایة ما بعد الوالدة آلخ

 2018، العراقتوقیت الزیارة، ونسبة النساء اللواتي تم إجراء فحوصات صحیة لمولودھن ما بعد الوالدة، 

  

الفحص 
الصحي بعد 
الوالدة أثناء 
اإلقامة في 
المرفق 

الصحي أو 
 أفي المنزل

 بللموالید الجددزیارات رعایة ما بعد الوالدة 

المجموع 
 اإلجمالي

الفحص 
الصحي 
للمولود 
الجدید 
ما بعد 
الوالدة 

 ،ج1

عدد 
الوالدات 
الحیّة 

األخیرة 
خالل السنتین 

 األخیرتین

وم
 الی

س
 نف

في
ن  
د م

اح
 و

وم
د ی

بع
الدة

الو
 

ن 
ن م

ومی
د ی

بع
الدة

الو
 

عد 
ب

3-6 
ن 

م م
أیا الدة

الو
 

ع 
بو

ألس
د ا

بع
الدة

الو
ن 

ل م
ألو

ا
 

ل 
ص

تح
لم 

ي 
ى أ

عل
ما 

یة 
عا

 ر
رة

زیا
الدة

الو
عد 

ب
 

 5,384 79.8 100.0 72.3 12.3 6.6 3.4 2.3 3.1 79.1 مرفق صحي
 4,628 78.0 100.0 73.8 11.9 6.0 2.6 2.2 3.4 77.3 عام

 756 90.7 100.0 62.9 14.6 10.2 8.1 3.0 1.3 89.8 خاص
 5 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) غیر ذلك/ال أعرف/إجابة ناقصة
صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 

           سنة) 18-49

تعاني من صعوبة في القدرات 
 183 74.3 100.0 60.0 7.1 26.9 0.6 3.8 1.7 73.9 الوظیفیة

ال تعاني من أیة صعوبة في 
 5,880 77.7 100.0 72.7 12.2 6.7 3.2 2.1 3.1 76.9 القدرات الوظیفیة

           مؤشر الثروة
 1,306 71.3 100.0 79.3 10.1 4.5 1.2 1.8 3.2 70.6 األشد فقراً 

 1,370 74.4 100.0 74.7 13.0 4.7 2.3 1.9 3.3 73.6 فقیر
 1,309 77.4 100.0 73.4 12.3 6.9 2.2 2.1 3.1 76.7 متوسط

 1,125 81.1 100.0 66.3 14.4 9.1 3.0 3.9 3.2 80.3 ثري
 1,108 84.9 100.0 64.6 11.8 12.1 7.3 1.1 3.1 84.1 األكثر ثراءً 

 الفحص الصحي ما بعد الوالدة للمولود الجدید - TM.13مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
بل مغادرة الجھة الصحیة الفحوصات الصحیة التي تجریھا أیة جھة صحیة بعد الوالدة في المرفق الصحي (قبل الخروج من المرفق الصحي) أو بعد الوالدة في المنزل (قأ

 للمنزل).
یة. وزیارات رعایة ما بعد زیارات رعایة ما بعد الوالدة تعود على زیارة منفصلة تقوم بھا أیة جھة خدمات صحیة لفحص صحة المولود الجدید وتقدیم خدمات رعایة وقائ ب

 أعاله). أالمالحظة  الوالدة ال تشمل الفحوصات الصحیة التي تُجرى بعد الوالدة أثناء اإلقامة في المرفق الصحي أو في المنزل (أنظر/ي
أعاله)، وكذلك زیارات  أحظة الفحوصات الصحیة ما بعد الوالدة تشمل أي فحص صحي یتم إجراؤه أثناء اإلقامة في المرفق الصحي أو في المنزل بعد الوالدة (أنظر/ي المال ج

 أعاله) خالل یومین من الوالدة. برعایة ما بعد الوالدة (أنظر/ي المالحظة 
 حالة غیر مرجحة 25األرقام التي تستند إلى أقل من (*) 



 109الصفحة  | الصحة اإلنجاب�ة وصحة األمومة –النمو 

 : ز�ارات رعا�ة ما بعد الوالدة للموال�د الجدد خالل األسب�ع األول من الوالدةTM.8.3الجدول 

، العراقاحد من الوالدة، حسب المكان والجھة التي أجرت أول زیارة رعایة ما بعد الوالدة، سنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین ممن حصل مولودھن الحّي األخیر على زیارة رعایة ما بعد الوالدة خالل أسبوع و 49-15نسبة توزیع النساء في الفئة العمریة 
2018 

  

مكان إجراء أول زیارة رعایة ما بعد الوالدة 
  للموالید الجدد

المجموع 
 اإلجمالي

 الجھة التي أجرت أول زیارة رعایة ما بعد الوالدة للموالید الجدد

المجموع 
 اإلجمالي

عدد االموالید األحیاء الذي ُولدوا مؤخراً 
في السنتین األخیرتین ممن حصلوا على 

الوالدة خالل زیارة رعایة ما بعد 
 المنزل األسبوع األول من حیاتھم

قطاع 
 عام

قطاع 
 خاص

مكان 
 آخر

غیر 
 مبین

طبیب 
 حكومي

طبیب 
 خاص

 المجموع
 (االطباء)

ممرضة 
 / قابلة

باحثة 
صحة 
 مجتمعیة

مرافقة 
والدة 
 تقلیدیة

                              
 974 100.0 0.3 0.3 2.3 97.1 30.6 66.5 100.0 1.0 0.2 30.8 66.6 1.3 المجموع اإلجمالي (العراق)

                
               جنس المولود الجدید

 507 100.0 0.2 0.2 2.0 97.6 28.4 69.2 100.0 1.0 0.4 28.0 69.2 1.4 ذكر
 467 100.0 0.4 0.4 2.6 96.6 33.0 63.6 100.0 1.0 0.0 33.9 63.9 1.2 أنثى
               المنطقة

 641 100.0 0.3 0.5 1.9 97.3 30.7 66.6 100.0 1.0 0.3 29.8 67.2 1.7 منطقة حضریة
 332 100.0 0.2 0.0 3.0 96.8 30.4 66.4 100.0 1.2 0.0 32.8 65.5 0.5 منطقة ریفیة

               المحافظة
 18 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) دھوك
 159 100.0 0.7 0.0 0.9 98.4 23.8 74.6 100.0 1.6 1.0 22.5 72.9 1.9 نینوى

 36 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) سلیمانیة
 56 100.0 0.6 2.0 7.0 90.4 6.9 83.5 100.0 2.2 0.0 8.9 83.5 5.4 كركوك

 128 (100.0) (0.0) (0.0) (0.7) (99.3) (44.4) (54.9) (100.0) (0.0) (0.0) (43.9) (54.4) (1.8) اربیل
 46 (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (23.7) (76.3) (100.0) (1.1) (0.0) (39.0) (59.9) (0.0) دیالى
 46 100.0 0.0 0.0 6.4 93.6 34.1 59.5 100.0 6.4 0.0 29.1 64.4 0.0 انبار
 127 100.0 0.0 1.6 0.7 97.7 36.1 61.6 100.0 0.0 0.0 36.1 62.3 1.6 بغداد

 97 (100.0) (0.0) (2.1) (0.0) (97.9) (44.6) (53.2) (100.0) (0.0) (0.0) (44.6) (53.2) (2.1) مركز   
 31 (100.0) (0.0) (0.0) (2.8) (97.2) (9.6) (87.6) (100.0) (0.0) (0.0) (9.6) (90.4) (0.0) اطراف   

 77 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 11.7 88.3 100.0 0.0 0.0 9.9 90.1 0.0 بابل
 27 (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (41.9) (58.1) (100.0) (0.0) (0.0) (44.5) (55.5) (0.0) كربالء
 45 100.0 0.0 0.0 3.2 96.8 11.5 85.2 100.0 0.0 0.0 6.4 93.6 0.0 واسط

 32 100.0 0.0 0.0 1.6 98.4 34.7 63.7 100.0 0.0 0.0 47.5 52.5 0.0 صالح الدین
 27 (100.0) (0.0) (0.0) (1.7) (98.3) (43.6) (54.7) (100.0) (1.7) (0.0) (48.2) (50.0) (0.0) نجف

 21 (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (30.4) (69.6) (100.0) (1.9) (0.0) (25.2) (69.4) (3.5) قادسیة
 16 100.0 2.4 0.0 1.1 96.5 13.3 83.2 100.0 3.0 0.0 17.3 77.4 2.4 مثنى
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 : ز�ارات رعا�ة ما بعد الوالدة للموال�د الجدد خالل األسب�ع األول من الوالدةTM.8.3الجدول 

، العراقاحد من الوالدة، حسب المكان والجھة التي أجرت أول زیارة رعایة ما بعد الوالدة، سنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین ممن حصل مولودھن الحّي األخیر على زیارة رعایة ما بعد الوالدة خالل أسبوع و 49-15نسبة توزیع النساء في الفئة العمریة 
2018 

  

مكان إجراء أول زیارة رعایة ما بعد الوالدة 
  للموالید الجدد

المجموع 
 اإلجمالي

 الجھة التي أجرت أول زیارة رعایة ما بعد الوالدة للموالید الجدد

المجموع 
 اإلجمالي

عدد االموالید األحیاء الذي ُولدوا مؤخراً 
في السنتین األخیرتین ممن حصلوا على 

الوالدة خالل زیارة رعایة ما بعد 
 المنزل األسبوع األول من حیاتھم

قطاع 
 عام

قطاع 
 خاص

مكان 
 آخر

غیر 
 مبین

طبیب 
 حكومي

طبیب 
 خاص

 المجموع
 (االطباء)

ممرضة 
 / قابلة

باحثة 
صحة 
 مجتمعیة

مرافقة 
والدة 
 تقلیدیة

 21 (100.0) (0.0) (0.0) (3.3) (96.7) (52.8) (43.9) (100.0) (0.0) (0.0) (52.8) (47.2) (0.0) ذي قار
 41 100.0 1.7 0.0 3.8 94.5 7.8 86.7 100.0 2.3 1.2 8.6 86.0 1.9 میسان
 48 (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (54.9) (45.1) (100.0) (0.0) (0.0) (48.8) (51.2) (0.0) بصرة

               االقلیم
 182 100.0 0.0 0.0 4.5 95.5 47.0 48.5 100.0 0.2 0.0 46.6 51.9 1.2 كردستان العراق

 791 100.0 0.3 0.4 1.8 97.5 26.8 70.7 100.0 1.2 0.3 27.2 70.0 1.3 وسط وجنوب العراق
               التعلیم

 116 100.0 0.3 0.0 4.2 95.4 20.7 74.7 100.0 1.1 0.4 19.7 78.2 0.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 432 100.0 0.2 0.5 2.5 96.7 22.2 74.5 100.0 1.1 0.0 23.2 73.9 1.7 االبتدائیھ

 195 100.0 0.6 0.0 0.2 99.2 46.2 53.1 100.0 0.6 0.0 46.6 52.0 0.9 المتوسطھ
 231 100.0 0.0 0.5 2.6 96.9 38.0 58.9 100.0 1.2 0.7 37.4 59.6 1.1 االعدادیھ +

               عمر األم عند الوالدة
 117 100.0 0.2 1.8 1.0 97.1 21.9 75.2 100.0 1.1 0.0 28.5 67.8 2.6 سنة 20أقل من 

 675 100.0 0.3 0.2 2.3 97.2 33.3 63.9 100.0 1.2 0.3 32.5 65.3 0.6 سنة 20-34
 182 100.0 0.2 0.0 3.1 96.7 26.0 70.7 100.0 0.3 0.0 26.1 70.8 2.8 سنة 35-49

               مكان وضع المولود
 143 100.0 1.7 0.0 5.0 93.2 14.4 78.8 100.0 5.3 0.0 12.4 80.0 2.3 المنزل

 828 100.0 0.0 0.4 1.8 97.8 33.5 64.3 100.0 0.3 0.3 34.1 64.2 1.1 مرفق صحي
 658 100.0 0.0 0.5 2.0 97.5 24.7 72.8 100.0 0.4 0.3 24.4 73.9 1.0 عام

 170 100.0 0.0 0.0 1.1 98.9 67.4 31.5 100.0 0.0 0.0 71.8 26.8 1.3 خاص
 2 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) ناقصةغیر ذلك/ال أعرف/إجابة 

               سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 
 60 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 889 100.0 0.3 0.4 2.4 96.9 31.8 65.2 100.0 1.1 0.2 32.4 65.0 1.3 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
               مؤشر الثروة
 139 100.0 0.2 0.0 5.8 94.0 17.6 76.4 100.0 1.6 0.0 17.5 80.1 0.8 األشد فقراً 

 168 100.0 0.0 0.0 1.6 98.4 28.3 70.2 100.0 0.8 0.3 27.3 71.1 0.5 فقیر
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 : ز�ارات رعا�ة ما بعد الوالدة للموال�د الجدد خالل األسب�ع األول من الوالدةTM.8.3الجدول 

، العراقاحد من الوالدة، حسب المكان والجھة التي أجرت أول زیارة رعایة ما بعد الوالدة، سنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین ممن حصل مولودھن الحّي األخیر على زیارة رعایة ما بعد الوالدة خالل أسبوع و 49-15نسبة توزیع النساء في الفئة العمریة 
2018 

  

مكان إجراء أول زیارة رعایة ما بعد الوالدة 
  للموالید الجدد

المجموع 
 اإلجمالي

 الجھة التي أجرت أول زیارة رعایة ما بعد الوالدة للموالید الجدد

المجموع 
 اإلجمالي

عدد االموالید األحیاء الذي ُولدوا مؤخراً 
في السنتین األخیرتین ممن حصلوا على 

الوالدة خالل زیارة رعایة ما بعد 
 المنزل األسبوع األول من حیاتھم

قطاع 
 عام

قطاع 
 خاص

مكان 
 آخر

غیر 
 مبین

طبیب 
 حكومي

طبیب 
 خاص

 المجموع
 (االطباء)

ممرضة 
 / قابلة

باحثة 
صحة 
 مجتمعیة

مرافقة 
والدة 
 تقلیدیة

 188 100.0 0.5 0.0 0.4 99.1 30.9 68.2 100.0 0.2 0.0 32.9 65.2 1.6 متوسط
 217 100.0 0.7 1.0 1.6 96.8 28.9 67.9 100.0 1.8 0.7 28.1 67.4 2.0 ثري

 261 100.0 0.0 0.4 2.8 96.8 40.1 56.7 100.0 0.9 0.0 40.9 57.0 1.2 األكثر ثراءً 
 حالة غیر مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى( ) 

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 : الرعا�ة الحرار�ة للموال�د الجددTM.8.4الجدول 

ام لھم، لھم، وتوزیع نسبة توقیت إجراء أول حمنسبة األطفال الذین ُولدوا مؤخراً في السنتین األخیرتین ممن تم تجفیفھم بعد الوالدة، ونسبة من تم إجراء وضعیة مالمسة الجلد للجلد 
 2018، العراق

  

نسبة األطفال الذین 
 توقیت أول حمام  تم:

المجموع 
 اإلجمالي

عدد األطفال 
الذین ُولدوا 
مؤخراً في 
السنتین 
 الماضیتین

تجفیفھم 
بعد 
 1الوالدة

إجراء 
مالمسة 
الجلد 

للجلد لھم 
  2مع األم

ن 
ل م

أق
6 

ت 
عا

سا الدة
الو

عد 
ب

 

6-
23 

عد 
ة ب

اع
س

الدة
الو

ن  
ر م

أكث
عد 

ب
الدة 24

الو
ى 

عل
عة 

سا
3   ً بدا

ا أ
/ھ

مھ
حمی

م ت
 یت

لم
أ  

كر
أتذ

ال 
ف/

عر
ال أ

 

                      
 6,218 100.0 0.6 2.7 80.8 6.6 12.0  8.3 83.7 المجموع اإلجمالي (العراق)

            
           جنس المولود الجدید

 3,180 100.0 0.5 3.0 80.8 6.7 12.0  7.9 84.3 ذكر
 3,038 100.0 0.6 2.4 80.7 6.6 12.0  8.6 83.2 أنثى
           المنطقة

 4,287 100.0 0.6 2.5 80.4 6.2 12.8  9.0 83.1 منطقة حضریة
 1,931 100.0 0.6 3.2 81.7 7.6 10.1  6.6 85.1 منطقة ریفیة

           المحافظة
 221 100.0 1.6 2.6 74.8 11.2 12.5  24.3 81.1 دھوك
 610 100.0 0.0 4.5 58.4 15.5 26.1  2.9 82.7 نینوى

 260 100.0 0.0 6.6 82.6 3.3 14.0  20.4 94.3 سلیمانیة
 145 100.0 0.0 2.4 70.4 13.6 16.0  14.9 53.7 كركوك

 508 100.0 0.6 1.2 84.1 5.2 10.1  13.0 75.4 اربیل
 431 100.0 0.8 3.3 53.4 19.1 26.7  0.8 94.8 دیالى
 163 100.0 0.2 2.9 87.0 3.7 9.1  6.0 82.8 انبار
 1,071 100.0 0.1 1.1 85.1 5.8 9.0  9.0 88.8 بغداد

 739 100.0 0.0 1.6 83.5 5.7 10.8  9.9 87.8 مركز   
 332 100.0 0.2 0.1 88.6 6.2 4.9  6.9 91.1 اطراف   

 296 100.0 1.3 4.0 91.7 0.7 6.4  3.5 81.8 بابل
 202 100.0 0.4 1.0 92.0 1.2 6.4  7.0 76.2 كربالء
 228 100.0 0.0 1.2 78.1 9.5 12.4  0.8 73.5 واسط

 144 100.0 0.8 18.1 49.0 15.4 34.8  6.5 94.5 صالح الدین
 263 100.0 0.0 0.4 95.5 2.4 2.1  23.5 80.1 نجف

 192 100.0 1.8 0.2 93.3 0.3 4.6  1.6 76.5 قادسیة
 267 100.0 0.3 2.0 92.9 0.5 6.3  7.0 80.9 مثنى

 356 100.0 2.4 2.3 90.3 0.6 6.6  7.5 91.1 ذي قار
 313 100.0 0.6 0.4 96.2 0.7 2.5  6.0 80.6 میسان
 549 100.0 0.9 3.4 85.1 5.2 8.9  5.1 86.2 بصرة

           االقلیم
 990 100.0 0.7 2.9 81.6 6.0 11.7  17.5 81.6 كردستان العراق

 5,229 100.0 0.6 2.7 80.6 6.8 12.1  6.5 84.1 وسط وجنوب العراق
           التعلیم

 1,091 100.0 0.4 2.9 86.4 3.7 9.6  11.2 80.5 االبتدائي أو ال تعلیمما قبل 
 2,666 100.0 0.6 3.0 78.7 8.2 12.5  7.4 85.1 االبتدائیھ

 1,196 100.0 0.6 1.7 82.3 6.4 10.6  7.6 85.9 المتوسطھ
 1,265 100.0 0.6 2.9 78.8 6.2 14.4  8.4 81.5 االعدادیھ +

           عمر األم عند الوالدة
 819 100.0 0.3 2.4 86.0 4.3 9.4  8.5 89.4 سنة 20أقل من 

 4,432 100.0 0.6 2.7 79.6 7.5 12.4  8.1 84.1 سنة 20-34
 967 100.0 0.9 3.2 81.8 4.8 12.5  8.7 77.5 سنة 35-49

           مكان وضع المولود
 829 100.0 0.8 3.3 74.3 8.5 16.4  4.9 91.2 المنزل
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 : الرعا�ة الحرار�ة للموال�د الجددTM.8.4الجدول 

ام لھم، لھم، وتوزیع نسبة توقیت إجراء أول حمنسبة األطفال الذین ُولدوا مؤخراً في السنتین األخیرتین ممن تم تجفیفھم بعد الوالدة، ونسبة من تم إجراء وضعیة مالمسة الجلد للجلد 
 2018، العراق

  

نسبة األطفال الذین 
 توقیت أول حمام  تم:

المجموع 
 اإلجمالي

عدد األطفال 
الذین ُولدوا 
مؤخراً في 
السنتین 
 الماضیتین

تجفیفھم 
بعد 
 1الوالدة

إجراء 
مالمسة 
الجلد 

للجلد لھم 
  2مع األم

ن 
ل م

أق
6 

ت 
عا

سا الدة
الو

عد 
ب

 

6-
23 

عد 
ة ب

اع
س

الدة
الو

ن  
ر م

أكث
عد 

ب
الدة 24

الو
ى 

عل
عة 

سا
3   ً بدا

ا أ
/ھ

مھ
حمی

م ت
 یت

لم
أ  

كر
أتذ

ال 
ف/

عر
ال أ

 

 5,384 100.0 0.5 2.6 81.7 6.4 11.3  8.8 82.6 مرفق صحي
 4,628 100.0 0.6 2.5 81.2 6.6 11.5  9.5 82.9 عام

 756 100.0 0.2 3.5 85.0 4.9 10.0  4.7 80.6 خاص
 5 (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) غیر ذلك/ال أعرف/إجابة ناقصة
 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 

           سنة)

 183 100.0 0.4 0.9 81.1 4.9 13.6  4.3 90.9 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 5,880 100.0 0.6 2.8 80.6 6.8 12.1  8.2 83.4 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

           مؤشر الثروة
 1,306 100.0 0.6 1.8 87.2 5.1 7.1  7.5 81.8 األشد فقراً 

 1,370 100.0 0.7 3.4 81.6 6.6 11.1  7.2 85.2 فقیر
 1,309 100.0 0.8 3.6 79.1 5.5 14.7  7.2 84.5 متوسط

 1,125 100.0 0.5 2.0 76.2 9.8 13.5  7.7 86.6 ثري
 1,108 100.0 0.2 2.6 78.7 6.8 14.2  12.4 80.4 األكثر ثراءً 

 الموالید الجدد الذین تم تجفیفھم - TM.14مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 رعایة مالمسة الجلد للجلد - TM.15مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 التحمیم المتأخر - TM.16مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3
م یتوفون في عمر مبكرة جداً وبالتالي ال یت األطفال الذین لم یتم تحمیمھم أبداً یشملون األطفال الذین وقت إجراء المسح لم یتم تحمیمھم ألنھم كانوا صغیرین جداً واألطفال الذین أ

 تحمیمھم أبداً 
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من  

 

 الحبل السّري والعنا�ة به: قطع TM.8.5الجدول 
ى الحبل سب المادة التي تم وضعھا علتوزیع نسبة الموالید الذین ُولدوا أحیاء مؤخراً في السنتین األخیرتین خارج مرفق صحي حسب األداة التي استخدمت لقطع الحبل السّري وح

 2018، العراقالسّري، 

  

 التي ُوضعت على الحبل السّري بالمواد
الحاالت نسبة 
م یت لم التي

استخدام مادة 
ضارة على الحبل 

 1السّري

عدد األطفال الذین ُولدوا 
مؤخراً في السنتین 

الماضیتین خارج مرفق 
 ال شيء صحي

مادة 
الكلورھكسیدین أو 
أیة مادة مطھرة 

 أخرى
مادة غیر ضارة 

 أخرى
مادة 
 ضارة

         
 834 83.6 14.5 25.9 11.2 48.5 المجموع اإلجمالي (العراق)

        
       جنس المولود الجدید

 421 83.4 11.9 24.2 12.7 48.9 ذكر
 414 83.7 17.1 27.7 9.7 48.0 أنثى
       المنطقة

 465 86.0 13.7 29.6 11.7 47.7 منطقة حضریة
 370 80.4 15.4 21.3 10.6 49.5 منطقة ریفیة

       المحافظة
 4 (*) (*) (*) (*) (*) دھوك
 100 94.0 5.3 40.9 12.5 43.3 نینوى

 14 (*) (*) (*) (*) (*) سلیمانیة
 15 (*) (*) (*) (*) (*) كركوك

 71 (*) (*) (*) (*) (*) اربیل
 66 72.2 8.1 22.8 10.9 38.4 دیالى
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 الحبل السّري والعنا�ة به: قطع TM.8.5الجدول 
ى الحبل سب المادة التي تم وضعھا علتوزیع نسبة الموالید الذین ُولدوا أحیاء مؤخراً في السنتین األخیرتین خارج مرفق صحي حسب األداة التي استخدمت لقطع الحبل السّري وح

 2018، العراقالسّري، 

  

 التي ُوضعت على الحبل السّري بالمواد
الحاالت نسبة 
م یت لم التي

استخدام مادة 
ضارة على الحبل 

 1السّري

عدد األطفال الذین ُولدوا 
مؤخراً في السنتین 

الماضیتین خارج مرفق 
 ال شيء صحي

مادة 
الكلورھكسیدین أو 
أیة مادة مطھرة 

 أخرى
مادة غیر ضارة 

 أخرى
مادة 
 ضارة

 40 89.4 11.1 15.2 45.6 34.1 انبار
 177 90.9 14.2 32.4 12.7 50.0 بغداد

 102 (92.9) (16.9) (33.0) (15.6) (51.5) مركز   
 76 88.3 10.5 31.7 8.8 48.0 اطراف   

 35 (87.1) (17.1) (46.5) (8.9) (36.1) بابل
 27 (93.9) (14.4) (11.1) (12.4) (72.7) كربالء
 43 79.2 5.1 28.7 21.8 30.0 واسط

 34 90.1 6.9 39.8 16.1 34.1 صالح الدین
 11 (*) (*) (*) (*) (*) نجف

 11 (*) (*) (*) (*) (*) قادسیة
 14 (100.0) (2.8) (7.3) (19.3) (73.4) مثنى

 50 84.5 17.8 16.8 0.0 67.7 ذي قار
 64 47.5 33.8 8.2 0.9 38.4 میسان
 59 (67.2) (35.1) (29.9) (3.7) (35.4) بصرة

       االقلیم
 89 (90.5) (10.8) (9.2) (1.4) (80.0) كردستان العراق

 745 82.7 14.9 27.9 12.4 44.7 وسط وجنوب العراق
       التعلیم

 141 72.1 23.0 16.9 6.1 49.8 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 445 83.3 13.7 26.6 9.5 49.4 االبتدائیھ

 143 89.2 13.8 26.0 21.3 45.7 المتوسطھ
 105 92.3 7.1 34.8 11.6 46.5 االعدادیھ +

       األم عند الوالدةعمر 
 88 83.2 16.8 21.7 6.9 54.6 سنة 20أقل من 

 588 81.9 15.0 28.9 11.8 43.4 سنة 20-34
 159 90.0 11.2 17.2 11.6 63.8 سنة 35-49

       مكان وضع المولود
 829 83.5 14.5 25.8 11.3 48.5 المنزل

 5 (*) (*) (*) (*) (*) غیر ذلك/ال أعرف/إجابة ناقصة
       المساعدة المقدمة أثناء الوالدة

 568 82.9 15.2 21.8 12.1 51.1 مرافقة ماھرة
 249 85.5 12.0 35.6 9.9 41.9 مرافقة والدة تقلیدیة

 17 (*) (*) (*) (*) (*) غیر ذلك/ عدم وجود مرافقة
       سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 

 48 (*) (*) (*) (*) (*) القدرات الوظیفیةتعاني من صعوبة في 
 777 82.9 14.9 27.2 11.6 46.2 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

       مؤشر الثروة
 240 69.9 23.3 23.6 6.9 40.9 األشد فقراً 

 192 83.4 15.8 25.2 20.2 41.1 فقیر
 149 89.2 12.3 29.9 14.3 49.8 متوسط

 140 91.7 8.7 40.6 8.8 42.3 ثري
 113 95.4 3.5 8.6 4.0 82.9 األكثر ثراءً 

 عدم وضع أیة مادة ضارة على الحبل السّري - TM.18مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
بلوري)، زیت الخردل، رماد،روث الحیوانات وغیر المواد التي توضع على الحبل السّري تشمل: مادة الكلورھكسیدین أو أیة مادة مطھرة أخرى (مثل الكحول، سبیرتو، بنفسج  أ

 ذلك. زیت الخردل، والرماد وروث الحیوانات تُعتبر مواد ضارة
 حالة غیر مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى( ) 

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 



 115الصفحة  | الصحة اإلنجاب�ة وصحة األمومة –النمو 

 الوالدة للموال�د الجدد: محتوى رعا�ة ما بعد TM.8.6الجدول 

وتقدیم إرشاد حول إرضاعھم أو تم نسبة الموالید األحیاء الذین ُولدوا مؤخراً في السنتین الماضیتین ممن تم فحص حبلھم السّري خالل یومین من والدتھم، وقیاس حرارتھم، 
 2018، العراقتظھر علیھم،  مراقبة طریقة إرضاعھم، وتم قیاس وزنھم وتقدیم إرشاد حول األعراض الخطرة التي قد

  

 نسبة الموالید الجدد الذین حصلوا على رعایة فحص اإلشارات العصبیة لـ:
نسبة الموالید الجدد 

الذین تم إجراء 
فحصین على األقل 

من فحوصات 
اإلشارات العصبیة 
لما بعد الوالدة لھم 
خالل یومین بعد 

 1والدتھم

عدد 
األطفال 

الذین ُولدوا 
مؤخراً في 
السنتین 
 الماضیتین

فحص 
الحبل 
 السّري

قیاس 
درجة 
 الحرارة

 الرضاعة الطبیعیة

قیاس 
 الوزن

الحصول 
على 

معلومات 
حول 

األعراض 
التي 

تحتاج إلى 
 المراقبة اإلرشاد رعایة

اإلرشاد 
أو 

 المراقبة
             

 6,218 20.2 4.6 12 18.6 10.8 12.5 11.2 11.8 المجموع اإلجمالي (العراق)
           

          جنس المولود الجدید
 3,180 20.2 5.4 11.6 18.6 10.8 13 11.7 11.8 ذكر
 3,038 20.3 3.7 12.4 18.6 10.8 12 10.7 11.9 أنثى
          المنطقة

 4,287 20.3 4.6 11.2 18.3 11.2 12.3 10.3 11.1 منطقة حضریة
 1,931 20 4.6 13.8 19.2 10 13 13.1 13.4 منطقة ریفیة

          المحافظة
 221 40.8 11.8 16.3 38.3 19.2 31.5 28 27.2 دھوك
 610 12.0 2.6 21.7 8 1.7 6.3 7.2 9.9 نینوى

 260 31.2 5.7 11.4 29.1 24.6 5.3 7.1 7.5 سلیمانیة
 145 40.0 15 24.6 32.6 10.7 31.9 28 35.2 كركوك

 508 25.8 6.3 16.1 23.1 8.6 16.3 15.1 17.8 اربیل
 431 20.9 2.6 15.6 20.2 6.2 7.8 16 11.9 دیالى
 163 27.6 5.9 16.9 22.4 14.3 15.7 11.9 17.1 انبار
 1,071 9.9 2.9 5.3 9.3 6.2 10.2 5 6.3 بغداد

 739 12.1 3.3 5.3 11.3 8.4 13.3 5.2 6.5 مركز   
 332 5.0 1.8 5.1 4.9 1.4 3.1 4.4 5.6 اطراف   

 296 30.3 13.4 27.7 28.4 4.5 23.6 27.9 26.0 بابل
 202 5.2 2.9 7.1 5 2.6 4.4 4.3 5.6 كربالء
 228 18.9 4.6 7.1 17.4 6.1 5.5 14.6 11.0 واسط

 144 28.5 4.1 20.6 22.8 14.7 15.6 13.6 18.1 صالح الدین
 263 8.9 2.2 6.6 8.3 1.2 7.9 7.9 6.6 نجف

 192 9.4 0.9 3.8 8.6 4 4.4 6 12.5 قادسیة
 267 7.2 1.1 2.3 7.2 5.9 1 1.5 2.0 مثنى

 356 16.4 2.3 4.5 16.4 14.4 12.2 6.8 5.8 ذي قار
 313 31.8 7 15.6 31.5 27.6 24.4 21.8 17.8 میسان
 549 32.7 3.6 7.3 32.5 29.4 17.4 7.4 8.2 بصرة

          االقلیم
 990 30.6 7.4 14.9 28.1 15.2 16.8 15.9 17.2 كردستان العراق

 5,229 18.3 4 11.4 16.8 10 11.7 10.3 10.8 وسط وجنوب العراق
          االم تعلیم

 1,091 14.8 2.4 5.2 14 9.7 7.4 7.4 7.4 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 2,666 19.9 4.3 13 18.3 10.9 12 11 11.3 االبتدائیھ

 1,196 22.3 3.8 12.9 20.4 10.2 15.6 12.8 13.5 المتوسطھ
 1,265 23.7 7.8 14.8 21.4 12.2 15.1 13.6 15.1 االعدادیھ +

          عمر األم عند الوالدة
 819 20.7 4.1 11.3 19.2 11.7 19.1 10.1 10.0 سنة 20أقل من 

 4,432 20.4 4.8 12.1 18.7 10.6 11.7 11.7 12.1 سنة 20-34
 967 19.1 4.2 11.9 17.5 10.7 10.9 10 11.8 سنة 35-49

          مكان وضع المولود
 829 17.1 3.7 13.3 15.6 9.6 9.8 8.4 9.9 المنزل



 116الصفحة  | ألمومةالصحة اإلنجاب�ة وصحة ا –النمو 

 الوالدة للموال�د الجدد: محتوى رعا�ة ما بعد TM.8.6الجدول 

وتقدیم إرشاد حول إرضاعھم أو تم نسبة الموالید األحیاء الذین ُولدوا مؤخراً في السنتین الماضیتین ممن تم فحص حبلھم السّري خالل یومین من والدتھم، وقیاس حرارتھم، 
 2018، العراقتظھر علیھم،  مراقبة طریقة إرضاعھم، وتم قیاس وزنھم وتقدیم إرشاد حول األعراض الخطرة التي قد

  

 نسبة الموالید الجدد الذین حصلوا على رعایة فحص اإلشارات العصبیة لـ:
نسبة الموالید الجدد 

الذین تم إجراء 
فحصین على األقل 

من فحوصات 
اإلشارات العصبیة 
لما بعد الوالدة لھم 
خالل یومین بعد 

 1والدتھم

عدد 
األطفال 

الذین ُولدوا 
مؤخراً في 
السنتین 
 الماضیتین

فحص 
الحبل 
 السّري

قیاس 
درجة 
 الحرارة

 الرضاعة الطبیعیة

قیاس 
 الوزن

الحصول 
على 

معلومات 
حول 

األعراض 
التي 

تحتاج إلى 
 المراقبة اإلرشاد رعایة

اإلرشاد 
أو 

 المراقبة
 5,384 20.7 4.7 11.8 19.1 11 13 11.6 12.1 مرفق صحي

 4,628 19.9 4.5 11.2 18.5 11.1 12.9 10.9 11.0 عام
 756 25.5 6.3 15 22.3 10.4 13.5 16 19.2 خاص

 5 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) أعرف/إجابة ناقصةغیر ذلك/ال 
 صعوبات القدرات الوظیفیة 

          سنة) 49-18(العمر 

 183 17.7 3.3 5.9 15.1 9.8 14.7 6.7 11.5 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 5,880 20.2 4.6 12.2 18.6 10.7 12.3 11.4 11.9 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

          مؤشر الثروة
 1,306 15.0 3 9.6 14.1 9.7 10 7.6 8.4 األشد فقراً 

 1,370 18.0 3.8 8.3 17.4 10.8 14.3 10.2 9.1 فقیر
 1,309 21.3 4.2 12.9 20 11.6 10.8 11.7 10.9 متوسط

 1,125 21.9 4.8 12.4 18.9 11.2 14.8 11.3 13.4 ثري
 1,108 26.1 7.5 17.8 23.5 10.8 13.1 16 18.6 األكثر ثراءً 

 فحوصات اإلشارات العصبیة ما بعد الوالدة - TM.19مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من  

 

 : الفحوصات الصح�ة لألم ما بعد الوالدة TM.8.7الجدول 

لوالدة، ا سنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین ممن تم إجراء فحوصات صحیة لھن أثناء إقامتھن في المرفق الصحي أو المنزل بعد 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
ة بعد الوالدة وقت وضع آخر مولود لھن، حسب توقیت الزیارة، ونسبة النساء اللواتي وتوزیع نسبة النساء اللواتي حصلن على زیارات رعایة ما بعد الوالدة من أي مزود خدمات صحی

 2018، العراقتم إجراء فحوصات صحیة لھن ما بعد الوالدة، 

  

الفحص 
الصحي بعد 
الوالدة أثناء 
اإلقامة في 
المرفق 

الصحي أو 
 أفي المنزل

 بزیارة رعایة ما بعد الوالدة لألمھات

المجموع 
 اإلجمالي

الفحص 
الصحي 
لألم ما 
بعد 
، 1الوالدة

 ج

عدد النساء 
اللواتي أنجبن 
مولوداً حیّاً 

خالل السنتین 
 الماضیتین

في 
نفس 
 الیوم

بعد 
یوم 
واحد 
من 
 الوالدة

بعد 
یومین 
من 
 الوالدة

بعد 
3-6 

أیام 
من 
 الوالدة

بعد 
7-13 

أیام 
من 
 الوالدة

بعد 
األسبوع 
األول 
من 
 الوالدة

لم 
تحصل 
على 
أي 

زیارة 
رعایة 
ما بعد 
 الوالدة

              
 6,218 82.6 100.0 80.4 14.6 10.7 2.3 0.8 0.7 1.2 82.3 المجموع اإلجمالي (العراق)

             
            جنس المولود الجدید

 3,180 84.3 100.0 79.2 15.7 11.6 2.8 0.7 0.5 1.1 84.2 ذكر
 3,038 80.9 100.0 81.6 13.5 9.8 1.8 0.9 0.9 1.3 80.3 أنثى
            المنطقة

 4,287 83.6 100.0 80.1 14.4 10.1 2.5 0.9 0.7 1.3 83.3 منطقة حضریة
 1,931 80.4 100.0 80.9 15.1 12.1 1.9 0.5 0.6 0.9 80.1 منطقة ریفیة

            المحافظة
 221 76.7 100.0 82.1 13.7 11.6 3.2 0.7 0.3 0.0 76.4 دھوك
 610 76.8 100.0 79.2 11.5 9.5 5.0 2.2 0.6 1.4 76.8 نینوى

 260 72.6 100.0 73.2 23.4 21.8 1.7 0.0 1.1 0.6 72.6 سلیمانیة
 145 82.6 100.0 64.6 3.3 2.1 13.9 1.4 3.7 13.1 81.6 كركوك

 508 93.4 100.0 58.8 39.6 38.8 0.9 0.5 0.2 0.0 93.4 اربیل
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 : الفحوصات الصح�ة لألم ما بعد الوالدة TM.8.7الجدول 

لوالدة، ا سنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین ممن تم إجراء فحوصات صحیة لھن أثناء إقامتھن في المرفق الصحي أو المنزل بعد 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
ة بعد الوالدة وقت وضع آخر مولود لھن، حسب توقیت الزیارة، ونسبة النساء اللواتي وتوزیع نسبة النساء اللواتي حصلن على زیارات رعایة ما بعد الوالدة من أي مزود خدمات صحی

 2018، العراقتم إجراء فحوصات صحیة لھن ما بعد الوالدة، 

  

الفحص 
الصحي بعد 
الوالدة أثناء 
اإلقامة في 
المرفق 

الصحي أو 
 أفي المنزل

 بزیارة رعایة ما بعد الوالدة لألمھات

المجموع 
 اإلجمالي

الفحص 
الصحي 
لألم ما 
بعد 
، 1الوالدة

 ج

عدد النساء 
اللواتي أنجبن 
مولوداً حیّاً 

خالل السنتین 
 الماضیتین

في 
نفس 
 الیوم

بعد 
یوم 
واحد 
من 
 الوالدة

بعد 
یومین 
من 
 الوالدة

بعد 
3-6 

أیام 
من 
 الوالدة

بعد 
7-13 

أیام 
من 
 الوالدة

بعد 
األسبوع 
األول 
من 
 الوالدة

لم 
تحصل 
على 
أي 

زیارة 
رعایة 
ما بعد 
 الوالدة

 431 86.1 100.0 85.9 9.2 8.6 0.4 0.3 0.3 3.8 83.3 دیالى
 163 82.9 100.0 85.5 7.7 5.3 2.1 1.1 0.8 2.8 82.5 انبار
 1,071 95.8 100.0 73.6 23.0 13.6 2.5 0.1 0.5 0.4 95.8 بغداد

 739 97.6 100.0 70.1 26.0 16.0 2.5 0.2 0.7 0.5 97.6 مركز   
 332 91.8 100.0 81.3 16.3 8.3 2.3 0.0 0.0 0.0 91.8 اطراف   

 296 81.6 100.0 84.8 5.3 2.9 3.8 2.0 2.7 1.4 81.3 بابل
 202 92.9 100.0 87.7 9.3 7.6 0.6 0.8 0.5 1.2 92.9 كربالء
 228 79.6 100.0 86.3 7.0 1.0 1.5 0.9 2.8 1.4 79.2 واسط

 144 85.1 100.0 77.8 16.9 6.3 2.9 2.2 0.2 0.0 84.7 صالح الدین
 263 91.0 100.0 74.0 20.4 11.5 1.9 1.7 0.9 1.0 90.1 نجف

 192 47.3 100.0 93.0 4.1 3.0 1.6 0.4 0.0 0.9 46.8 قادسیة
 267 92.9 100.0 93.9 4.0 2.6 0.9 0.2 0.3 0.6 92.8 مثنى

 356 72.6 100.0 93.8 3.5 2.8 0.7 1.0 0.1 0.8 72.2 ذي قار
 313 83.4 100.0 94.1 4.9 2.7 0.3 0.4 0.1 0.2 83.3 میسان
 549 64.7 100.0 84.6 12.4 6.9 1.9 0.4 0.5 0.2 64.5 بصرة

            االقلیم
 990 84.2 100.0 67.8 29.5 28.2 1.7 0.4 0.5 0.2 84.1 كردستان العراق

 5,229 82.3 100.0 82.8 11.8 7.4 2.4 0.9 0.7 1.4 81.9 وسط وجنوب العراق
            التعلیم
 1,091 75.3 100.0 87.8 9.4 6.7 1.3 0.4 0.3 0.7 75.0 قبل االبتدائي أو ال تعلیم ما

 2,666 82.7 100.0 82.4 12.6 9.0 2.4 0.8 0.6 1.3 82.4 االبتدائیھ
 1,196 85.2 100.0 74.3 20.5 15.7 2.8 0.5 0.8 0.9 85.2 المتوسطھ

 1,265 86.4 100.0 75.4 17.7 13.0 2.6 1.5 1.2 1.6 85.4 االعدادیھ +
            العمر وقت الوالدة

 819 82.1 100.0 77.4 18.1 13.1 2.2 0.7 0.9 0.8 81.9 سنة 20أقل من 
 4,432 82.7 100.0 82.5 13.1 9.5 1.9 0.8 0.7 1.0 82.6 سنة 20-34
 967 82.9 100.0 73.2 18.5 14.5 4.3 0.9 0.5 2.5 81.3 سنة 35-49

            المولودمكان وضع 
 829 76.0 100.0 88.4 7.7 6.4 1.4 0.5 0.2 1.8 75.6 المنزل

 5,384 83.7 100.0 79.1 15.7 11.4 2.5 0.9 0.8 1.1 83.3 مرفق صحي
 4,628 82.1 100.0 82.8 12.2 8.7 2.4 0.8 0.7 1.1 81.7 عام

 756 93.7 100.0 56.6 36.9 27.8 2.9 1.5 1.3 0.9 93.5 خاص
 5 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) ذلك/ال أعرف/إجابة ناقصة غیر

            نوع الوالدة
 4,156 77.7 100.0 90.7 5.6 3.7 1.4 0.6 0.2 1.5 77.2 والدة طبیعیة

 2,063 92.7 100.0 59.6 32.8 24.8 4.1 1.3 1.6 0.6 92.6 عملیة قیصریة
صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 

            سنة) 18-49

 183 76.2 100.0 61.5 35.0 31.4 2.6 0.0 0.9 0.0 76.2 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات 

 5,880 82.9 100.0 81.0 13.9 10.0 2.3 0.9 0.7 1.3 82.5 الوظیفیة

            مؤشر الثروة
 1,306 77.2 100.0 90.7 6.8 3.9 1.3 0.3 0.1 0.8 76.8 األشد فقراً 

 1,370 81.4 100.0 80.7 15.2 10.3 2.0 0.7 0.4 1.1 81.3 فقیر



 118الصفحة  | الصحة اإلنجاب�ة وصحة األمومة –النمو 

 : الفحوصات الصح�ة لألم ما بعد الوالدة TM.8.7الجدول 

لوالدة، ا سنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین ممن تم إجراء فحوصات صحیة لھن أثناء إقامتھن في المرفق الصحي أو المنزل بعد 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
ة بعد الوالدة وقت وضع آخر مولود لھن، حسب توقیت الزیارة، ونسبة النساء اللواتي وتوزیع نسبة النساء اللواتي حصلن على زیارات رعایة ما بعد الوالدة من أي مزود خدمات صحی

 2018، العراقتم إجراء فحوصات صحیة لھن ما بعد الوالدة، 

  

الفحص 
الصحي بعد 
الوالدة أثناء 
اإلقامة في 
المرفق 

الصحي أو 
 أفي المنزل

 بزیارة رعایة ما بعد الوالدة لألمھات

المجموع 
 اإلجمالي

الفحص 
الصحي 
لألم ما 
بعد 
، 1الوالدة

 ج

عدد النساء 
اللواتي أنجبن 
مولوداً حیّاً 

خالل السنتین 
 الماضیتین

في 
نفس 
 الیوم

بعد 
یوم 
واحد 
من 
 الوالدة

بعد 
یومین 
من 
 الوالدة

بعد 
3-6 

أیام 
من 
 الوالدة

بعد 
7-13 

أیام 
من 
 الوالدة

بعد 
األسبوع 
األول 
من 
 الوالدة

لم 
تحصل 
على 
أي 

زیارة 
رعایة 
ما بعد 
 الوالدة

 1,309 82.9 100.0 83.7 11.3 7.8 1.9 1.1 1.1 1.0 82.7 متوسط
 1,125 86.3 100.0 75.8 17.4 12.5 2.6 1.2 0.8 2.1 85.1 ثري

 1,108 86.7 100.0 68.5 24.2 20.9 4.0 0.9 1.3 1.1 86.5 األكثر ثراءً 
 الفحص الصحي ما بعد الوالدة لألم - TM.20مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 زل).للمنبل مغادرة الجھة الصحیة الفحوصات الصحیة التي تجریھا أیة جھة صحیة بعد الوالدة في المرفق الصحي (قبل الخروج من المرفق الصحي) أو بعد الوالدة في المنزل (قأ
ت رعایة ما بعد الوالدة ال تشمل زیارات رعایة ما بعد الوالدة تعود على زیارة منفصلة تقوم بھا أیة جھة خدمات صحیة لفحص صحة األم وتقدیم خدمات رعایة وقائیة. وزیارا ب

 أعاله). أي المالحظة الفحوصات الصحیة التي تُجرى بعد الوالدة أثناء اإلقامة في المرفق الصحي أو في المنزل (أنظر/
أعاله)، وكذلك زیارات رعایة ما  أحظة الفحوصات الصحیة ما بعد الوالدة تشمل أي فحص صحي یتم إجراؤه أثناء اإلقامة في المرفق الصحي أو في المنزل بعد الوالدة (أنظر/ي المال ج

 أعاله) خالل یومین من الوالدة. ببعد الوالدة (أنظر/ي المالحظة 
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من  

 

 



 119الصفحة  | الصحة اإلنجاب�ة وصحة األمومة –النمو 

 : ز�ارات رعا�ة ما بعد الوالدة لألمهات خالل األسب�ع األول من الوالدةTM.8.8الجدول 

 2018، العراقالمكان والجھة التي أجرت أول زیارة رعایة ما بعد الوالدة، سنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین ممن حصلن على زیارة رعایة ما بعد الوالدة خالل أسبوع واحد من الوالدة، حسب  49-15نسبة توزیع النساء في الفئة العمریة 

  

  زیارة رعایة ما بعد الوالدة لألمھاتمكان إجراء أول 

المجموع 
 اإلجمالي

 الجھة التي أجرت أول زیارة رعایة ما بعد الوالدة لألمھات

المجموع 
 اإلجمالي

عدد النساء اللواتي أنجبن 
مولوداً حیّاً في السنتین 

األخیرتین ممن حصلن على 
رعایة ما بعد الوالدة خالل 

 قطاع عام المنزل أسبوع واحد من الوالدة
قطاع 
 غیر مبین موقع آخر خاص

طبیب 
 حكومي

طبیب 
 خاص

 المجموع
 (االطباء)

ممرضة / 
 قابلة

باحثة 
صحة 

 مجتمعیة

مرافقة 
والدة 
 تقلیدیة

غیر 
 ذلك

                                
 312 100.0  0.9 1.4 11.9 85.8 38.0 47.8 100.0 6.8 0.2 37.6 49.8 5.6 المجموع اإلجمالي (العراق)

                 
                جنس المولود الجدید

 164 100.0  0.8 1.4 9.8 88.0 48.4 39.6 100.0 6.6 0.0 46.8 42.4 4.3 ذكر
 148 100.0  1.1 1.4 14.2 83.3 26.4 56.9 100.0 7.0 0.4 27.4 58.1 7.1 أنثى
                المنطقة

 235 100.0  1.1 1.9 10.7 86.4 39.1 47.3 100.0 6.9 0.3 37.3 49.9 5.7 منطقة حضریة
 77 100.0  0.4 0.0 15.7 83.9 34.4 49.5 100.0 6.4 0.0 38.6 49.6 5.4 منطقة ریفیة

                المحافظة
 9 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) دھوك
 57 100.0 (0.0) (1.9) (0.0) (4.3) (93.8) (27.3) (66.4) (100.0) (4.0) (0.0) (24.8) (69.0) (2.2) نینوى

 9 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) سلیمانیة
 47 100.0 (0.0) (0.7) (4.9) (4.0) (90.3) (43.9) (46.4) (100.0) (2.9) (0.0) (45.4) (44.4) (7.3) كركوك

 9 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) اربیل
 21 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) دیالى
 11 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) انبار
 37 100.0 (0.0) (0.0) (5.6) (19.2) (75.2) (46.2) (29.0) (100.0) (19.2) (0.0) (46.2) (29.0) (5.6) بغداد

 29 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) مركز   
 8 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) اطراف   

 30 100.0 (0.0) (0.0) (0.0) (2.9) (97.1) (28.4) (68.6) (100.0) (2.9) (0.0) (26.4) (70.7) (0.0) بابل
 6 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) كربالء
 15 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) واسط

 8 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) صالح الدین
 15 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) نجف

 6 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) قادسیة
 6 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) مثنى



 120الصفحة  | الصحة اإلنجاب�ة وصحة األمومة –النمو 

 : ز�ارات رعا�ة ما بعد الوالدة لألمهات خالل األسب�ع األول من الوالدةTM.8.8الجدول 

 2018، العراقالمكان والجھة التي أجرت أول زیارة رعایة ما بعد الوالدة، سنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین ممن حصلن على زیارة رعایة ما بعد الوالدة خالل أسبوع واحد من الوالدة، حسب  49-15نسبة توزیع النساء في الفئة العمریة 

  

  زیارة رعایة ما بعد الوالدة لألمھاتمكان إجراء أول 

المجموع 
 اإلجمالي

 الجھة التي أجرت أول زیارة رعایة ما بعد الوالدة لألمھات

المجموع 
 اإلجمالي

عدد النساء اللواتي أنجبن 
مولوداً حیّاً في السنتین 

األخیرتین ممن حصلن على 
رعایة ما بعد الوالدة خالل 

 قطاع عام المنزل أسبوع واحد من الوالدة
قطاع 
 غیر مبین موقع آخر خاص

طبیب 
 حكومي

طبیب 
 خاص

 المجموع
 (االطباء)

ممرضة / 
 قابلة

باحثة 
صحة 

 مجتمعیة

مرافقة 
والدة 
 تقلیدیة

غیر 
 ذلك

 10 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) ذي قار
 3 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) میسان
 17 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) بصرة

                االقلیم
 27 100.0 (0.0) (0.0) (0.0) (23.2) (76.8) (48.7) (28.1) (100.0) (7.1) (2.3) (57.5) (26.6) (6.5) كردستان العراق

 285 100.0  1.0 1.5 10.9 86.6 37.0 49.7 100.0 6.7 0.0 35.7 52.0 5.6 وسط وجنوب العراق
                التعلیم

 30 100.0 (0.0) (0.0) (0.0) (12.3) (87.7) (39.1) (48.5) (100.0) (1.7) (0.0) (43.3) (49.1) (5.9) ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 134 100.0 0.0 1.3 1.5 13.8 83.3 29.2 54.1 100.0 10.8 0.0 26.9 57.7 4.6 االبتدائیھ

 61 100.0 (0.0) (1.8) (1.9) (9.4) (86.9) (52.2) (34.7) (100.0) (8.5) (0.0) (51.2) (36.9) (3.4) المتوسطھ
 87 100.0 0.0 0.0 1.3 10.5 88.2 41.1 47.1 100.0 1.1 0.7 42.5 46.9 8.8 االعدادیھ +

                العمر وقت الوالدة
 37 100.0 (0.0) (2.8) (5.6) (14.8) (76.8) (31.8) (45.0) (100.0) (7.9) (0.0) (31.5) (43.8) (16.8) سنة 20أقل من 

 195 100.0 0.0 0.9 1.2 12.3 85.6 38.2 47.4 100.0 7.0 0.3 37.1 51.3 4.3 سنة 20-34
 80 100.0 0.0 0.0 0.0 9.5 90.5 40.3 50.1 100.0 5.7 0.0 41.6 48.8 3.8 سنة 35-49

                مكان وضع المولود
 32 100.0 (0.0) (6.2) (0.0) (34.6) (59.2) (9.7) (49.6) (100.0) (31.9) (0.0) (13.3) (49.6) (5.3) المنزل

 279 100.0 0.0 0.3 1.6 9.3 88.8 41.3 47.5 100.0 3.9 0.2 40.5 49.7 5.7 مرفق صحي
 230 100.0 0.0 0.4 1.9 10.0 87.7 33.7 54.0 100.0 4.7 0.3 32.8 56.6 5.6 عام

 49 100.0 0.0 0.0 0.0 6.1 93.9 77.2 16.7 100.0 0.0 0.0 76.8 17.1 6.1 خاص
 1 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) غیر ذلك/ال أعرف/إجابة ناقصة

                نوع الوالدة
 155 100.0 0.0 1.8 2.1 13.7 82.4 18.5 63.9 100.0 10.0 0.0 19.7 65.7 4.5 والدة طبیعیة

 157 100.0 0.0 0.0 0.7 10.2 89.1 57.2 31.9 100.0 3.6 0.4 55.3 34.0 6.7 عملیة قیصریة
صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 

                سنة) 18-49

تعاني من صعوبة في القدرات 
 6 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) الوظیفیة



 121الصفحة  | الصحة اإلنجاب�ة وصحة األمومة –النمو 

 : ز�ارات رعا�ة ما بعد الوالدة لألمهات خالل األسب�ع األول من الوالدةTM.8.8الجدول 

 2018، العراقالمكان والجھة التي أجرت أول زیارة رعایة ما بعد الوالدة، سنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین ممن حصلن على زیارة رعایة ما بعد الوالدة خالل أسبوع واحد من الوالدة، حسب  49-15نسبة توزیع النساء في الفئة العمریة 

  

  زیارة رعایة ما بعد الوالدة لألمھاتمكان إجراء أول 

المجموع 
 اإلجمالي

 الجھة التي أجرت أول زیارة رعایة ما بعد الوالدة لألمھات

المجموع 
 اإلجمالي

عدد النساء اللواتي أنجبن 
مولوداً حیّاً في السنتین 

األخیرتین ممن حصلن على 
رعایة ما بعد الوالدة خالل 

 قطاع عام المنزل أسبوع واحد من الوالدة
قطاع 
 غیر مبین موقع آخر خاص

طبیب 
 حكومي

طبیب 
 خاص

 المجموع
 (االطباء)

ممرضة / 
 قابلة

باحثة 
صحة 

 مجتمعیة

مرافقة 
والدة 
 تقلیدیة

غیر 
 ذلك

ال تعاني من أیة صعوبة في 
 302 100.0 0.0 0.9 1.4 11.2 86.4 38.6 47.8 100.0 6.0 0.2 38.2 49.9 5.7 القدرات الوظیفیة

                ُخمس مؤشر الثروة
 33 100.0 (0.0) (1.1) (0.0) (12.1) (86.8) (38.7) (48.2) (100.0) (4.8) (0.0) (40.9) (49.5) (4.8) األشد فقراً 

 57 100.0 0.0 1.8 0.0 17.9 80.2 28.9 51.4 100.0 14.8 0.0 27.7 55.9 1.6 فقیر
 66 100.0 0.0 0.0 0.0 10.4 89.6 38.0 51.6 100.0 4.7 0.0 35.5 54.7 5.1 متوسط

 76 100.0 0.0 1.9 2.7 6.3 89.1 29.8 59.4 100.0 5.1 0.8 30.3 61.1 2.7 ثري
 81 100.0 0.0 0.0 2.8 14.1 83.0 51.9 31.1 100.0 5.1 0.0 51.9 30.9 12.1 األكثر ثراءً 

 حالة غیر مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى( ) 
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 



 122الصفحة  | الصحة اإلنجاب�ة وصحة األمومة –النمو 

 : الفحوصات الصح�ة لألمهات والموال�د الجدد ما بعد الوالدةTM.8.9الجدول 

 لسنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین حسب الفحوصات الصحیة لما بعد الوالدة التي أجریت لألم والمولود الجدید، خال 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
 2018، العراقیومین من آخر والدة لھن، 

  

عدد النساء اللواتي  الوالدة لـ:نسبة الفحوصات الصحیة ما بعد الوالدة خالل یومین من 
أنجبن مولوداً حیّاً 

خالل السنتین 
 2األمھات 1الموالید الجدد الماضیتین

األمھات والموالید 
 الجدد

 ال األم
 وال المولود الجدید 

        
  6,218  13.8 73.9 82.6 77.5 المجموع اإلجمالي (العراق)

       

      جنس المولود الجدید

  3,180  12.5 75.5 84.3 78.7 ذكر

  3,038  15.2 72.3 80.9 76.2 أنثى

      المنطقة

  4,287  12.6 74.9 83.6 78.6 منطقة حضریة

  1,931  16.4 71.8 80.4 75.0 منطقة ریفیة

      المحافظة

  221  15.5 67.1 76.7 75.0 دھوك

  610  16.9 65.9 76.8 72.1 نینوى

  260  18.5 64.4 72.6 73.2 سلیمانیة

  145  13.3 73.3 82.6 77.3 كركوك

  508  3.9 88.8 93.4 91.5 اربیل

  431  7.8 77.3 86.1 83.4 دیالى

  163  14.6 75.4 82.9 77.8 انبار

  1,071  3.6 87.0 95.8 87.6 بغداد

  739  2.1 90.2 97.6 90.5 مركز   

  332  7.0 79.8 91.8 81.0 اطراف   

  296  16.6 69.2 81.6 71.0 بابل

  202  5.1 84.3 92.9 86.3 كربالء

  228  18.1 74.7 79.6 76.9 واسط

  144  12.1 75.8 85.1 78.6 صالح الدین

  263  5.8 85.3 91.0 88.5 نجف

  192  44.0 38.0 47.3 46.6 قادسیة

  267  6.0 89.8 92.9 90.9 مثنى

  356  23.6 67.4 72.6 71.1 ذي قار

  313  15.7 72.9 83.4 73.8 میسان

  549  30.9 50.1 64.7 54.5 بصرة

      االقلیم

  990  10.3 77.5 84.2 83.0 كردستان العراق

  5,229  14.5 73.2 82.3 76.4 وسط وجنوب العراق

      التعلیم

  1,091  20.1 68.1 75.3 72.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

  2,666  14.0 74.7 82.7 78.0 االبتدائیھ

  1,196  12.3 73.5 85.2 76.0 المتوسطھ

  1,265  9.3 77.7 86.4 81.9 االعدادیھ +

      عمر األم عند الوالدة

  819  14.9 74.1 82.1 77.1 سنة 20أقل من 

  4,432  13.8 73.7 82.7 77.2 سنة 20-34

  967  12.8 74.8 82.9 79.2 سنة 35-49

      مكان وضع المولود

  829  20.4 59.1 76.0 62.7 المنزل

  5,384  12.7 76.2 83.7 79.8 مرفق صحي

  4,628  14.2 74.3 82.1 78.0 عام

  756  3.8 88.1 93.7 90.7 خاص



 123الصفحة  | اإلنجاب�ة وصحة األمومة الصحة –النمو 

 : الفحوصات الصح�ة لألمهات والموال�د الجدد ما بعد الوالدةTM.8.9الجدول 

 لسنة اللواتي أنجبن مولوداً حیّاً في السنتین األخیرتین حسب الفحوصات الصحیة لما بعد الوالدة التي أجریت لألم والمولود الجدید، خال 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
 2018، العراقیومین من آخر والدة لھن، 

  

عدد النساء اللواتي  الوالدة لـ:نسبة الفحوصات الصحیة ما بعد الوالدة خالل یومین من 
أنجبن مولوداً حیّاً 

خالل السنتین 
 2األمھات 1الموالید الجدد الماضیتین

األمھات والموالید 
 الجدد

 ال األم
 وال المولود الجدید 

  5  (*) (*) (*) (*) غیر ذلك/ال أعرف/إجابة ناقصة

      نوع الوالدة

  4,156  17.8 67.8 77.7 72.3 والدة طبیعیة

  2,063  5.7 86.2 92.7 87.9 عملیة قیصریة

      سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 

  183  15.1 65.6 76.2 74.3 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

  5,880  13.6 74.2 82.9 77.7 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

      مؤشر الثروةُخمس 

  1,306  20.0 68.5 77.2 71.3 األشد فقراً 

  1,370  13.2 68.9 81.4 74.4 فقیر

  1,309  14.9 75.1 82.9 77.4 متوسط

  1,125  10.8 78.2 86.3 81.1 ثري

  1,108  9.1 80.7 86.7 84.9 األكثر ثراءً 
 الفحص الصحي ما بعد الوالدة للمولود الجدید - TM.13مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 الفحص الصحي ما بعد الوالدة لألم - TM.20مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

 

 

 وف�ات البالغات واألمهات 

إلى المعلومات التي يتم جمعها في نموذج وف�ات األمهات في االستب�ان الفردي  TM.9.1 68�ستند معدالت وف�ات البالغين في الجدول
و�تم  العمر عند الوفاة والسنوات التي مضت على وفاة أشقاء وشق�قات المستجيبة لبلورة البسط (عدد حاالت الوفاة).  للمرأة.و�تم استخدام

خوات المتوفين وممن هم على ق�د الح�اة (أي سنوات التعّرض) خالل السنوات احتساب العدد اإلجمالي للسنوات التي �ع�شها جميع األخوة واأل 
 �سمة.  1,000ومعدالت الوفاة هي ل�ل  التي سبقت المسح لتشك�ل المقامات ل�ل فاصل عمري مبين في الجدول.  7الـ 

إلى احتمال�ات الوفاة  الحقا ً يتم تح��لهاهي معدالت  TM.9.1معدالت الوفاة المحددة بالعمر المعروضة في الجدول  TM.9.2�عرض الجدول 
و�تم احتساب احتمال�ات الفترة المصطنعة بافتراض أن مجموعة  سنة بالضبط، �شكل منفصل ل�ل من الذكور واإلناث.  50و  15بين عمر 

 TM.9.1. 69مفترضة ستكون معرضة لمعدالت الوفاة في كل عمر مذكور في الجدول 

سنة تم  49-15العنقودي متعدد المؤشرات على سلسلة من األسئلة الموجهة للنساء في الفئة العم��ة ضمن المسح  2018اشتمل مسح العراق 
تقدر وف�ات األمهات  تصم�مها بغرض واضح يتمثل في توفير المعلومات الضرور�ة التي تفضي إلى استخالص تقديرات مباشرة لوف�ات األمهات. 

��قة معرفة عمر الشق�قات المباشرة وتقتضي ذكر معلومات دق�قة قدر اإلمكان حول عدد شق�قات المستجيبة التي كّن شق�قاتها باستخدام ط

                                                                 

 

  

تقدير لفترة مولود حي وتعطي متوسط  100,000والتي يتم التعبير عنها ل�ل  ) من خالل ط��قة األخوة المباشرة ،MMRتم حساب �سبة وف�ات األمهات (68
ا لقيود النهج وفواصل الثقة ال�بيرة. سيتم تقدير معدل وف�ات األمهات في التعد 7حوالي  د القادم اسنوات قبل المسح. من المتوقع أن يتم تفسيرە بحذر نظر�

 لم��د من التثل�ث في النتائج
 = nqx�ات الحساب�ة، يتم أوً� تح��ل معدالت الوفاة المحددة بالعمر إلى احتماالت محددة بالعمر من خالل استخدام معادلة جدول الح�اة: ((إلجراء العمل 69

(n * nmx) / (1 + (n - nax) * nmx  ح�ثnqx  هي احتماالت الوفاة بين العم��نx  وx+n  بالضبط، وnm فئة هي معدالت الوفاة المحددة بالعمر لل
. و�فترض أن تكون x+nو  xهي متوسط عدد السنوات التي عاشها من توفوا خالل الفاصل بين العمر  naxهي طول الفاصل العمر، و  n، و x+nإلى  xالعم��ة 

nax .52 ل المعادلة التال�ة: سنة من خال 50و  15و�تم بعد ذلك حساب االحتمال�ة ال�ل�ة للوفاة بين عمر  سنوات من العمر.  5من هم في  سنوات لجميع 
))35q15 = 1 - ((1 - 5q15) * (1 - 5q20) * ..... * (1 - 5q45 شخص.  1000، و�تم التعبير عن النت�جة لف�ج افتراضي يتكون من 
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 70طوال ح�اتها، وعدد المتوف�ات منهن، وعدد من توفي منهن أثناء الحمل، أو الوالدة، أو خالل شه��ن من انتهاء فترة الحمل أو اإلنجاب. 

و�عد ط�ح عدد من االست�ضاحات لضمان الحصول  مستجيبة ذكر جميع األطفال الذين ولدوا ألمها الحق�ق�ة، باستثنائها.  وقد تم الطلب من كل
و�تم إدراج  على قائمة كاملة، تم إدراج جميع األطفال الذين ولدوا ألمها، بما فيهم المستجيبة نفسها، حسب ترتيبهم الزمني، بدءا� بمن ُولد أوً�. 

 والشق�قات حسب ترت�ب والدتهم مع مراعاة تحسين ا�تمال اإلبالغ عن تلك الوالدات.  جميع األشقاء

 ومن ثم تم الحصول على المعلومات حول جنس كل شقيق وشق�قة و�قائهم على ق�د الح�اة، وأعمار األشقاء والشق�قات الذين ما زالوا على ق�د 
وف�ما يتعلق بكل  المتوفين، وعمر األشقاء والشق�قات المتوفين عند وقت الوفاة. الح�اة، والسنوات التي مضت منذ وفاة األشقاء والشق�قات 

سنة أو أ�بر، تم توج�ه أسئلة إضاف�ة إلى المستجيبة لتحد�د ما إذا كانت حالة الوفاة مرتبطة باألمومة أم ال، أي ما إذا   12شق�قة توف�ت في عمر 
ا توفت الشق�قة أثناء اإلنجاب، أو ما إذا توف�ت الشق�قة خالل شه��ن من انتهاء فترة الحمل أو كانت الشق�قة حامً� عندما توف�ت أم ال، أو ما إذ

و�ذا كانت الشق�قة قد توف�ت خالل شه��ن من انتهاء الحمل أو اإلنجاب، يتم الحصول على عدد األ�ام بالضبط، ح�ث تصّنف  اإلنجاب أم ال. 
 على أنها وف 42حالة الوفاة خالل فترة 

�
 71اة في فترة النفاس. يوما

تجنب الخطأ في  و�ضافة إلى ذلك، تم االستفسار من المستجيبات ما إذا كانت حالة الوفاة ناتجة عن أعمال عنف أو حادثة، وذلك من أجل
 التصن�ف بين هذە الوف�ات والوف�ات المرتبطة باألمومة. 

وقد تم اخت�ار هذە الفترة الزمن�ة للتقل�ل  نوات التي سبقت المسح. تقديرات مباشرة لوف�ات األمهات لفترة السبع س TM.9.3�عرض الجدول 
و�تم حساب معدالت الوفاة المحددة بعمر معين بتقس�م  من التكدس المحتمل للسنوات التي يتم ذكرها منذ الوفاة لفترة كل خمس سنوات. 

ز الناتج عن اإلغفال في التقديرات (الحد األعلى لألهل�ة هو للتخلص من تأثير التحي عدد الوف�ات المرتبطة بالحمل على عدد سنوات التعّرض. 
 من خالل التوز�ــــع العمري للمستجيبات للمسح.  49-15سنة)، يتم توح�د المعدل اإلجمالي للنساء في سن  49

مولود حّي بتقس�م معدل وف�ات األمهات الموحد  100,000إلى �سبة وف�ات األمهات والتعبير عنها ل�ل  72,73و�تم تح��ل معدل وف�ات األمهات
 أ�ثر فائدة لوفاة األمهات ألنها تق�س  حسب العمر على معدل الخص��ة العام الموحد حسب العمر. 

�
عتبر �سبة وف�ات األمهات مق�اسا

ُ
 ما ت

�
وغالبا

 الخطر التول�دي المرتبط بكل والدة حّ�ة. 

مة مؤشر �سبة وف�ات األمهات �مثل فترة السبع سنوات التي سبقت المسح وله فترة ثقة مهمة، كما هي معروضة من الجدير بالمالحظة أن ق�
  SE.1، الجدول 3في الملحق 

                                                                 

 

مج��ات  ق�د الح�اة. التقديرات المباشرة وغير المباشرة لوف�ات األمهات من ط��قة معرفة مدى بقاء الشق�قات على  روتين بيرغ، أن.، ج�ه. سول�فان.  70
معهد تنم�ة الموارد/مؤسسة ما�رو  كالفيرتون:  :3المجلد  ، واشنطن العاصمة. 1991آب/أغسطس،  7-5المؤتمر العالمي للمس�ح الد�مغراف�ة والصح�ة، 

 .1696-1669. ص.ص. 1991إنترناشينال إنك، 
 كمق�اس لهذا حسب تع��ف المؤشر هدف التنم�ة المستدامة.  42يرجى مالحظة أنه تم مؤخرا� اخت�ار فترة الـ  71

�
في السابق، كان يتم �سبة وفاة األمهات   يوما

�سبة وف�ات “وهذا المق�اس الذي كان ُ�ستخدم في السابق أصبح �عرف اآلن باسم  كأي حالة وفاة أثناء الحمل أو خالل شه��ن من الوالدة أو من انتهاء الحمل. 
 حاالت الوفاة الناتجة عن أعمال العنف أو  و�مكن حسابها للحصول على مقارنة مباشرة. ” الحملاألمهات المرتبة ب

�
هذا المق�اس الجد�د، الذي �ستثني أ�ضا

أال يتم  و�شكل عام، من األرجح الحوادث، �فضي إلى تقديرات أ�ثر دقة مع أنه ل�س من المتوقع أن �كون لهذا أي أثر على النسب �سبب فترات الثقة ال�بيرة. 
 ذكر حاالت وفاة األمهات. 

 سنة خالل نفس الفترة الزمن�ة.  49-15امرأة في الفئة العم��ة  100,000�عّرف معدل وف�ات األمهات بأنه عدد وف�ات األمهات في فترة معينة ل�ل  72
تقدير لفترة مولود حي وتعطي متوسط  100000ل�ل  ) من خالل ط��قة األخوة المباشرة ، والتي يتم التعبير عنها MMRتم حساب �سبة وف�ات األمهات ( 73

ا لقيود النهج وفواصل الثقة ال�بيرة. سيتم تقدير معدل وف�ات األمهات في التعد 7حوالي  د القادم اسنوات قبل المسح. من المتوقع أن يتم تفسيرە بحذر نظر�
 لم��د من التثل�ث في النتائج. 
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 : معدالت وف�ات البالغينTM.9.1الجدول 

 2018، العراقسنوات،  5التقدیرات المباشرة لمعدالت وفیات اإلناث والذكور للسنوات السبع التي سبقت المسح، حسب فئات العمر بفارق 

  
 ذكر   أنثى

 أمعدالت الوفاة سنوات التعّرض عدد الوفیات   أمعدالت الوفاة سنوات التعّرض عدد الوفیات
               

 2.39 485,398 1,158  1.25 471,294 574 سنة 49-15العمریة إجمالي الفئة 
         

        بالعمر
15-19 41 75,074 0.55  106 78,479 1.35 
20-24 52 85,301 0.61  228 87,775 2.60 
25-29 79 87,266 0.90  204 87,525 2.33 
30-34 95 83,542 1.14  190 83,372 2.27 
35-39 110 68,154 1.61  181 70,050 2.59 
40-44 135 45,682 2.95  125 48,818 2.56 
45-49 63 26,274 2.39  124 29,379 4.22 

 نسمة 1,000لكل  أ
 معدل العمر المعّدل (معدل االنتشار حسب العمر) ب

 

 : احتمال�ات وفاة البالغينTM.9.2الجدول 

سنة للنساء والرجال  50سنة و  15احتمالیة الوفاة خالل الفترة العمریة بین 
 2018، العراقالتي سبقت المسح،  7للسنوات الـ 

  
 نساء

 35q15 أ 
 رجال 
 35q15 أ 

      
 86 49 العراق

 نسمة 1,000 سنة لكل 50سنة بالضبط و  15احتمالیة الوفاة بین عمر  أ
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 : وف�ات األمهاتTM.9.3الجدول 

 2018، العراقسنوات،  5التي سبقت المسح، حسب فئات العمر بفارق  7التقدیرات المباشرة لمعدالت وفیات األمھات للسنوات الـ 

 بمعدالت وفیات األمھات التعّرض (السنوات) أوفیات األمھات نسبة وفیات اإلناث األمھات  
          

 0.13 471,294 64 11.2 سنة 49-15العمریة إجمالي الفئة 
     العمر

15-19 17.3 7 75,074 0.09 
20-24 23.9 12 85,301 0.15 
25-29 17.1 13 87,266 0.15 
30-34 13.7 13 83,542 0.16 
35-39 4.5 5 68,154 0.07 
40-44 8.5 11 45,682 0.25 
45-49 3.1 2 26,274 0.07 

      
   128  دمعدل الخصوبة اإلجمالي

   10473  ،ھـ1نسبة وفیات األمھات
   0.004  وخطر وفاة األمھات على مدار الحیاة

 3.1.1نسبة وفیات األمھات؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - TM.21مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 یوماً من انتھاء 42تُعّرف وفاة األم على أنھا وفاة امرأة ما أثناء حملھا أو خالل  أ

 الحمل، ألي سبب كان باستنثاء الحوادث أو العنف
 امرأة من حیث سنوات التعّرض 1,000لكل  ب
 معدل العمر المعّدل ج
 التي سبقت المسح 7سنة للسنوات الـ  49-15امرأة في الفئة العمریة  1,000لكل  د

 والدة حیّة 100,000تُحسب على أنھا معدل وفیات األمھات مقسوم على معدل الخصوبة الكلي، لكل  ھـ
 بة الكلي للسنوات السبع التي سبقت المسحتمثل معدل الخصو TFRھي نسبة وفیات األمھات، بینما  MMRحیث  MMR(TFR-1(-1تُحسب على أنھا  و

 

 فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة 

من بين المتطلبات األ�ثر أهم�ة للحّد من معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة هو امتالك معرفة دق�قة حول ك�ف�ة انتقال 
امتالك المعلومات الصح�حة هي الخطوة األولى نحو �شر التوع�ة ورفد ال�افعين وال�افعات والشباب   75ه. الفيروس واسترات�ج�ات منع انتقال

انتشار للمفاه�م الخاطئة حول فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة و�مكن أن هناك  باألدوات التي تمكنهم حما�ة أنفسهم من اإلصابة به. 
وقد دعت الدورة االستثنائ�ة للجمع�ة   74,75ه. إلى إر�اك ال�افعين وال�افعات والشباب و�عاقة جهود الوقا�ة من ةتؤدي هذە المفاه�م الخاطئ

 75,74.ات الشباب لحما�ة أنفسهم من فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبةالعموم�ة لألمم المتحدة الحكومات إلى رفع مستوى معرفة ومهار 
سنة هذا الجزء من  49-15قد تناول نموذج فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة الذي يتم است�فاؤە للنساء والرجال في الفئة العم��ة و 

  الدعوة. 

المؤشر العالمي لرصد فيروس اإل�دز: �سبة الشباب الذين �متل�ون معرفة شاملة وصح�حة حول الوقا�ة من فيروس نقص المناعة البشر�ة 
عّرف بأنها المك

ُ
) معرفة أن االستخدام المستمر للواقي أثناء المعاشرة الجنس�ة ومعاشرة شر�ك واحد غير مصاب 1تسبة وطرق انتقاله، والتي ت

                                                                 

 

روس نقص نحو التقل�ل من إصابات في -س نقص المناعة البشر�ة/اإل�دز، وآخرون. التركيبة الوقائ�ة سر�عة التتبع برنامج األمم المتحدة المشترك لفيرو  74 
. جن�ف: برنامج األمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشر�ة/اإل�دز، 2020إصابة بحلول عام  500,000المناعة البشر�ة المكتسبة ألقل من 

2015 .-http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151019_JC2766_Fast
tracking_combination_prevention.pdf  

مؤشرات لرصد تطبيق اإلعالن الس�اسي لألمم  - 2018الرصد العالمي لفيروس اإل�دز  لفيروس نقص المناعة البشر�ة/اإل�دز. برنامج األمم المتحدة المشترك  75
. 2017برنامج األمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشر�ة/اإل�دز،  جن�ف: إلنهاء فيروس اإل�دز.  2016المتحدة لعام 

Monitoring_en.pdf-AIDS-Global-http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2017 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151019_JC2766_Fast-tracking_combination_prevention.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151019_JC2766_Fast-tracking_combination_prevention.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151019_JC2766_Fast-tracking_combination_prevention.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2017-Global-AIDS-Monitoring_en.pdf
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 آخر من شأنه أن �حّد 
�
) معرفة أن الشخص الذي 2من فرصة اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة؛ و بالفيروس وال �عاشر شخصا

 بفيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة؛ و  يبدو أنه
�
) رفض المفهومين المحليين الخاطئين األ�ثر انتشارا� 3يتمتع بصحة ج�دة قد �كون مصابا

ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشرات، تم توج�ه  2018في مسح العراق  حول انتقال/اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة. 
 .TM.11.1Wساء الذي سمعوا عن فيروس اإل�دز حول المكونات الثالثة جم�عها وتم عرض النتائج بالتفص�ل في الجدول أسئلة لجميع الن

 �سبة النساء الذين �مكنهم تحد�د المفاه�م الخاطئة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة.  TM.11.1Wكما �عرض الجدوالن 
�
 أ�ضا

فهومين الخاطئين األ�ثر انتشارا� واأل�ثر صلة في العراق، بأن فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة �مكن أن ينتقل و�ستند هذا المؤشر إلى الم
وتوفر الجداول كذلك معلومات حول ما إذا كانت النساء والرجال �عرفون أن فيروس نقص  .عن ط��ق لدغات البعوض ووسائل خارقة للطب�عة

  ط��ق مشاركة الطعام.  المناعة البشر�ة ال ينتقل عن

 خطوة أولى مهمة للنساء إلجراء فحص فيرو 
�
 سكما أن معرفة ط��قة انتقال فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة من األم إلى الطفل هو أ�ضا

المناعة البشر�ة  و�جب أن تعرف النساء أن فيروس نقص نقص المناعة البشر�ة المكتسبة عندما �كّن حوامل لتجنب إصابة الجنين بالفيروس. 
  مستوى معرفة النساء TM.11.2W�عرض الجدول  المكتسبة �مكن أن ينتقل أثناء الحمل وأثناء الوالدة، وخالل جميع مراحل اإلرضاع الطب�عي. 

  سنة ف�ما يتعلق بانتقال الفيروس من األم إلى الطفل.  49-15في الفئة العم��ة 

و�عود التمييز في س�اق نقص  ممارسة تحظرها قوانين حقوق اإل�سان الدول�ة ومعظم الدساتير الوطن�ة. التمييز هو انتهاك لحقوق اإل�سان وهو 
المناعة البشر�ة المكتسبة على المعاملة غير المنصفة أو غير العادلة (تصرف أو تجاهل) للشخص بناًء على حالة إصابة الشخص بفيروس نقص 

 
�
ومن شأن التمييز أن �فاقم من المخاطر و�سلب الناس حقوقهم  به فعً� أو على افتراض أنه مصاب به.  المناعة البشر�ة المكتسبة سواء كان مصابا

  75ومستحقاتهم، مما �عزز انتشار و�اء فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة. 

العنقودي متعدد المؤشرات لق�اس وصمة العار والمواقف التمييز�ة التي قد ضمن المسح  2018 العراق،مسح التال�ة في لقد تم توج�ه األسئلة 
) س�شتري/�شتري خضروات طازجة من صاحب 1تنشأ في التصرفات التمييز�ة (أو حاالت اإلغفال): حول إذا ما كان المستج�ب/المستجيبة 

) �عتقد/تعتقد أنه �جب أن ُ�سمح لألطفال المصابين بفيروس 2محل أو بائع متجول مصاب بفيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة أم ال؛ و 
الناس يترددون في إجراء فحص فيروس ) �عتقد/تعتقد أن 3االلتحاق بالمدرسة مع األطفال غير المصابين به؛ و بنقص المناعة البشر�ة المكتسبة 

) 4نقص المناعة البشر�ة المكتسبة ألنهم �خافون من رّدة فعل األشخاص اآلخ��ن تجاههم إذا تبين من الفحص أنهم مصابون بالفيروس؛ و 
نهم مصابين به؛ و ُ�عتقد أ �عتقد/تعتقد أن الناس يتحدثون بالسوء عن األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة، أو الذين

) �عتقد/تعتقد أن األشخاص المصابين أو ُ�عتقد أنهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة �فقدون احترام األشخاص اآلخ��ن؛ و 5
 ما في عائلتي أص�ب بفيروس ن“)يتفق/تتفق أو ال يتفق/تتفق مع العبارة القائلة: 6

�
المناعة البشر�ة  قصكنت سأشعر بالعار لو أن شخصا

�عرض  ) �خشى/تخشى من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة إذا ما المس/ت لعاب شخص ما مصاب بالفيروس. 7؛ و ”المكتسبة
  مواقف النساء تجاە األشخاص الذين �عانون من فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة.   TM.11.3Wالجدوالن 

 األخرى معرفة المكان الذي �مكن إجراء فحص فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة ف�ه ومعرفة استخدام هذە الخدمات. ومن العوامل المهمة 
إن معرفة  ومن أجل حما�ة أنفسهم وللح�لولة دون عدوى اآلخ��ن، من األهم�ة بمكان بالنسبة لألشخاص معرفة إن كانوا مصابين بالفيروس أم ال. 

 
�
 في اتخاذ القرار للحصول على العال حالة الشخص هي أ�ضا

�
األسئلة المتعلقة بمدى معرفة  TM.11.4W�عرض الجدوالن   75,74ج. عامً� مهما

  الشخص بالمرفق الصحي الذي �مكن إجراء فحص فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة فيها و�ذا ما كان قد سبق للشخص أن خضع للفحص. 

�سبة النساء اللواتي سبق لهن إنجاب أطفال خالل السنتين األخيرتين اللتان سبقتا المسح ممن حصلن على اإلرشاد  TM.11.5و�عرض الجدول 
حول فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة وخضعن للفحص خالل فترة رعا�ة ما قبل الوالدة. �ستخدم هذا المؤشر لتتبع التقدم نحو تحقيق 

قضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشر�ة من األم إلى الطفل. تتيح التغط�ة العال�ة البدء المبكر في الرعا�ة األهداف العالم�ة والوطن�ة لل
 والعالج لألمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشر�ة الالزمة لع�ش ح�اة صح�ة ومنتجة. 

��ة لبشر�ة لدى البالغين هي بين الشباب والشابات في الفئة العمفي كثير من الدول، أ�ثر من نصف اإلصابات الجد�دة بفيروس نقص المناعة ا
سنة و�التالي من المهم على نحو خاص أن �كون هناك تغيير في سلوك أفراد هذە الفئة العم��ة للحّد من اإلصابات الجد�دة  15-24

معلومات حول المؤشرات  TM.11.6W ل�لخص الجدو  تعرض الجداول التال�ة معلومات محددة حول هذە الفئة العم��ة.  75,74س. بالفيرو 
 الرئ�س�ة لفيروس نقص المناعة البشر�ة للشابات والشباب. 
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شر�ة شاملة بفيروس نقص المناعة البالمعرفة بطرق انتقال فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة، والمفاه�م الخاطئة حول فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة، والمعرفة ال: TM.11.1Wالجدول 
 المكتسبة (للنساء)

اً صحیاً یمكن أن یكون خاٍل من فیروس نقص المناعة البشریة المكتسبة، ونسبة من یرفضن سنة اللواتي یعرفن الطرق الرئیسیة للوقایة من انتقال فیروس نقص المناعة البشریة المكتسبة، ونسبة من یعرفن أن الشخص الذي یبدو سلیم 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
 2018، العراقطئة السائدة، ونسبة من لدیھن معرفة شاملة بطرق انتقال فیروس نقص المناعة البشریة المكتسبة، المفاھیم الخا

  

نسبة النساء اللواتي 
سمعن عن فیروس نقص 

المناعة البشریة 
 المكتسبة/اإلیدز

نسبة من یعرفن أنھ یمكن الوقایة من انتقال الفیروس 
نسبة من یعرفن  من خالل:

أن الشخص 
الذي یبدو 

سلیماً صحیاً 
یمكن أن یكون 

خاٍل من 
 الفیروس

نسبة من یعرفن أن فیروس نقص المناعة 
 البشریة المكتسبة ال یمكن أن ینتقل عن طریق:

نسبة من یرفضن 
المفھومین الخاطئین 

األكثر شیوعاً ویعرفن 
أن الشخص الذي یبدو 
سلیماً صحیاً یمكن أن 
 یكون خاٍل من الفیروس

نسبة من 
لكن معرفة یمت

 ،أ1شاملة

عدد النساء في 
الفئة العمریة 

 سنة 15-49

أن یكون لدیھا 
شریك جنسي 
مخلص واحد 
غیر مصاب 

 بالفیروس

استخدام الواقي 
الذكري في كل 

 كالھما مرة
عّضات 
 الناموس

طرق 
 الشعوذة

تشارك الطعام 
مع شخص 
مصاب 

بفیروس نقص 
المناعة البشریة 

 المكتسبة
              

 30,660 4.9 8.7 25.6 41.8 24.8 23.5 22.8 24.7 41.7 53.8 المجموع اإلجمالي (العراق)
             

            المنطقة
 21,436 5.3 9.4 29.3 47.0 27.8 25.8 25.8 28.1 46.5 60.2 منطقة حضریة

 9,224 3.9 7.1 17.2 29.8 17.8 18.1 15.7 16.8 30.5 38.9 منطقة ریفیة
            المحافظة
 1,163 7.7 12.6 32.9 49.7 28.1 32.4 26.4 29.2 48.7 55.9 دھوك
 2,851 4.1 6.9 26.7 36.7 31.5 14.7 18.0 19.0 42.4 50.0 نینوى

 1,833 6.4 16.1 44.1 77.2 38.2 39.1 22.4 29.4 50.1 89.2 سلیمانیة
 1,234 4.5 13.4 37.7 49.8 43.3 22.0 19.9 21.7 42.2 52.9 كركوك

 2,783 3.9 11.7 23.4 56.3 25.7 35.5 19.1 20.9 61.8 70.8 اربیل
 1,698 4.5 7.1 26.2 38.6 19.4 24.7 21.8 24.6 39.0 48.4 دیالى
 1,299 2.5 3.7 19.7 27.7 14.7 14.8 17.4 18.5 31.2 38.4 انبار
 5,047 3.7 6.5 29.4 49.2 29.8 18.1 30.0 31.1 45.6 59.0 بغداد

 3,691 4.5 7.6 34.0 56.5 34.5 21.1 34.1 35.3 50.9 64.2 مركز   
 1,356 1.7 3.6 16.9 29.3 17.1 9.9 18.9 19.7 31.1 44.9 اطراف   

 1,389 7.9 10.9 20.0 31.0 23.5 22.7 26.8 27.4 38.7 44.4 بابل
 864 7.1 8.9 17.5 27.7 19.2 19.0 21.6 22.0 29.0 35.3 كربالء
 1,015 3.3 7.4 20.4 29.6 18.9 18.4 11.4 16.8 18.9 39.9 واسط

 954 7.1 8.8 20.7 31.0 22.4 19.8 22.1 23.4 32.4 36.9 صالح الدین
 1,145 5.6 8.0 22.3 36.4 19.8 23.2 29.0 29.8 43.3 51.9 نجف

 899 2.5 4.3 14.9 24.1 14.5 11.4 11.2 12.4 30.9 41.2 قادسیة
 967 2.2 3.6 14.2 32.3 13.6 17.3 25.1 25.5 33.8 40.5 مثنى

 1,968 6.4 8.1 23.1 36.0 17.6 29.8 28.7 29.4 39.8 44.1 ذي قار
 1,188 1.6 3.3 13.8 24.2 7.8 21.9 15.2 18.2 28.1 37.1 میسان



 129الصفحة  | ةالصحة اإلنجاب�ة وصحة األموم –النمو 

شر�ة شاملة بفيروس نقص المناعة البالمعرفة بطرق انتقال فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة، والمفاه�م الخاطئة حول فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة، والمعرفة ال: TM.11.1Wالجدول 
 المكتسبة (للنساء)

اً صحیاً یمكن أن یكون خاٍل من فیروس نقص المناعة البشریة المكتسبة، ونسبة من یرفضن سنة اللواتي یعرفن الطرق الرئیسیة للوقایة من انتقال فیروس نقص المناعة البشریة المكتسبة، ونسبة من یعرفن أن الشخص الذي یبدو سلیم 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
 2018، العراقطئة السائدة، ونسبة من لدیھن معرفة شاملة بطرق انتقال فیروس نقص المناعة البشریة المكتسبة، المفاھیم الخا

  

نسبة النساء اللواتي 
سمعن عن فیروس نقص 

المناعة البشریة 
 المكتسبة/اإلیدز

نسبة من یعرفن أنھ یمكن الوقایة من انتقال الفیروس 
نسبة من یعرفن  من خالل:

أن الشخص 
الذي یبدو 

سلیماً صحیاً 
یمكن أن یكون 

خاٍل من 
 الفیروس

نسبة من یعرفن أن فیروس نقص المناعة 
 البشریة المكتسبة ال یمكن أن ینتقل عن طریق:

نسبة من یرفضن 
المفھومین الخاطئین 

األكثر شیوعاً ویعرفن 
أن الشخص الذي یبدو 
سلیماً صحیاً یمكن أن 
 یكون خاٍل من الفیروس

نسبة من 
لكن معرفة یمت

 ،أ1شاملة

عدد النساء في 
الفئة العمریة 

 سنة 15-49

أن یكون لدیھا 
شریك جنسي 
مخلص واحد 
غیر مصاب 

 بالفیروس

استخدام الواقي 
الذكري في كل 

 كالھما مرة
عّضات 
 الناموس

طرق 
 الشعوذة

تشارك الطعام 
مع شخص 
مصاب 

بفیروس نقص 
المناعة البشریة 

 المكتسبة
 2,363 8.4 12.5 26.5 38.2 24.2 28.4 23.5 26.0 41.4 64.5 بصرة

            االقلیم
 5,778 5.4 13.3 31.9 61.6 30.1 36.0 21.6 25.3 55.5 73.6 كردستان العراق

 24,882 4.8 7.7 24.2 37.3 23.5 20.6 23.0 24.6 38.5 49.2 وسط وجنوب العراق
            العمر

15-241 52.7 40.4 22.6 21.0 25.7 26.5 42.3 26.1 10.7 5.6 11,925 
15-19 47.6 35.0 18.2 17.2 22.8 24.2 38.2 23.9 10.1 5.1 6,450 

15-17 43.5 30.6 14.1 13.1 20.0 20.5 33.9 20.2 7.7 2.6 3,884 
18-19 54.0 41.6 24.4 23.3 27.0 29.7 44.7 29.4 13.6 8.8 2,567 

20-24 58.6 46.9 27.7 25.5 29.1 29.2 47.2 28.7 11.5 6.3 5,475 
25-29 55.6 44.2 26.7 24.7 23.5 25.5 42.5 26.0 8.2 4.8 4,615 
30-39 53.5 40.9 25.2 23.0 21.7 22.5 39.9 25.0 7.1 4.2 8,111 
40-49 55.1 43.3 26.7 24.5 21.6 23.8 43.0 25.3 7.3 4.5 6,009 
            التعلیم

 4,172 0.3 0.8 5.1 12.2 5.0 6.6 7.3 7.9 13.6 20.4 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 11,467 1.5 2.9 13.9 26.1 14.3 12.1 13.1 14.7 26.6 37.6 االبتدائیھ

 5,982 3.5 6.8 26.4 45.9 24.7 22.0 23.7 26.1 44.5 60.7 المتوسطھ
 9,039 12.2 21.1 49.6 72.8 47.3 46.8 41.6 44.2 71.9 85.3 االعدادیھ +

            الحالة االجتماعیة
 20,890 4.0 6.5 23.4 39.0 21.9 20.5 23.1 25.3 40.1 52.3 الزواج سبق لھا

 9,770 6.8 13.5 30.4 48.0 30.8 30.0 22.1 23.4 45.1 56.9 لم یسبق لھا الزواج
 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 

            سنة)

 1,301 3.1 4.9 17.2 32.8 16.1 19.7 16.1 18.8 33.0 44.6 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات 

 25,475 5.4 9.1 26.9 43.5 25.9 24.2 24.6 26.6 43.8 55.9 الوظیفیة

            ُخمس مؤشر الثروة
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شر�ة شاملة بفيروس نقص المناعة البالمعرفة بطرق انتقال فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة، والمفاه�م الخاطئة حول فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة، والمعرفة ال: TM.11.1Wالجدول 
 المكتسبة (للنساء)

اً صحیاً یمكن أن یكون خاٍل من فیروس نقص المناعة البشریة المكتسبة، ونسبة من یرفضن سنة اللواتي یعرفن الطرق الرئیسیة للوقایة من انتقال فیروس نقص المناعة البشریة المكتسبة، ونسبة من یعرفن أن الشخص الذي یبدو سلیم 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
 2018، العراقطئة السائدة، ونسبة من لدیھن معرفة شاملة بطرق انتقال فیروس نقص المناعة البشریة المكتسبة، المفاھیم الخا

  

نسبة النساء اللواتي 
سمعن عن فیروس نقص 

المناعة البشریة 
 المكتسبة/اإلیدز

نسبة من یعرفن أنھ یمكن الوقایة من انتقال الفیروس 
نسبة من یعرفن  من خالل:

أن الشخص 
الذي یبدو 

سلیماً صحیاً 
یمكن أن یكون 

خاٍل من 
 الفیروس

نسبة من یعرفن أن فیروس نقص المناعة 
 البشریة المكتسبة ال یمكن أن ینتقل عن طریق:

نسبة من یرفضن 
المفھومین الخاطئین 

األكثر شیوعاً ویعرفن 
أن الشخص الذي یبدو 
سلیماً صحیاً یمكن أن 
 یكون خاٍل من الفیروس

نسبة من 
لكن معرفة یمت

 ،أ1شاملة

عدد النساء في 
الفئة العمریة 

 سنة 15-49

أن یكون لدیھا 
شریك جنسي 
مخلص واحد 
غیر مصاب 

 بالفیروس

استخدام الواقي 
الذكري في كل 

 كالھما مرة
عّضات 
 الناموس

طرق 
 الشعوذة

تشارك الطعام 
مع شخص 
مصاب 

بفیروس نقص 
المناعة البشریة 

 المكتسبة
 5,579 2.2 3.2 9.9 16.1 9.1 10.7 10.5 11.5 18.3 26.4 األشد فقراً 

 5,866 3.8 5.9 18.6 30.9 16.6 20.0 18.9 20.7 32.4 44.0 فقیر
 6,130 4.1 6.5 23.4 40.0 22.1 21.4 23.4 25.1 39.5 51.3 متوسط

 6,346 6.4 11.7 33.5 53.4 34.9 27.6 29.7 31.4 53.3 65.9 ثري
 6,739 7.4 14.9 39.5 63.3 37.8 35.3 29.1 32.4 60.2 75.8 األكثر ثراءً 

 مدى معرفة الشباب بطرق الوقایة من فیروس نقص المناعة البشریة المكتسبة/اإلیدز - TM.29مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات 1
من ة مخلصة غیر مصابة بالفیروس، واستخدام الواقي الذكري في كل مرة)، واعة البشریة المكتسبة (أن یكون لدیھ شریكة واحدالمعرفة الشاملة بطرق الوقایة من فیروس نفص المناعة البشریة المكتسبة تشمل الرجال الذین یعرفون طریقتین للوقایة من فیروس نقص المنأ 

 نقص المناعة البشریة المكتسبة یعرفون أن الشخص الذي یبدو سلیماً صحیاً یمكن أن یكون خاٍل من الفیروس، ومن یرفضون االعتقادین الخاطئین الشائعین حول انتقال فیروس
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 : المعرفة ب�مكان�ة انتقال فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة من األم إلى الطفل (للنساء)TM.11.2Wالجدول 

 2018، العراقسنة اللواتي یعرفن طرق انتقال فیروس نقص المناعة البشریة المكتسبة من األم إلى الطفل،  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 سنة اللواتي: 49-15العمریة نسبة النساء في الفئة 

عدد النساء 
في الفئة 
العمریة 

15-49 
 سنة

   یعرفن أنھ یمكن أن ینتقل مرض نقص المناعة البشریة المكتسبة من األم إلى طفلھا:
یعرفن أنھ یمكن أن ینتقل مرض نقص المناعة البشریة المكتسبة من األم إلى 

 طفلھا:
ال یعرف,ن الطرق 

ینتقل الثالثة التي 
بواسطتھا فیروس 

نقص المناعة البشریة 
المكتسبة/اإلیدز من 

 أثناء الوالدة أثناء الحمل األم إلى الطفل
عن طریق 
 الرضاعة

بواسطة طریقة 
واحدة على األقل 
 من الطرق الثالثة

بواسطة 
الطرق 
   1الثالثة

بواسطة طریقة واحدة على األقل وأنھ 
یمكن الحّد من خطر اإلصابة بھ من 
خالل تناول األم ألدویة خاصة أثناء 

 الحمل

عن طریق الرضاعة وأنھ یمكن الحّد 
من خطر اإلصابة بھ من خالل 

 تناول األم ألدویة خاصة أثناء الحمل
             

 30,660 16.4 9.1 10.6  26.1 37.4 30.6 32.3 34.0 المجموع اإلجمالي (العراق)
             

            المنطقة
 21,436 18.2 10.3 12.0  28.9 42.0 34.0 36.4 38.3 منطقة حضریة

 9,224 12.4 6.5 7.2  19.5 26.5 22.9 22.9 24.0 منطقة ریفیة
            المحافظة
 1,163 13.0 15.0 15.8  33.0 42.9 37.5 37.6 39.6 دھوك
 2,851 16.9 6.9 9.5  18.7 33.1 21.3 29.5 30.9 نینوى

 1,833 32.3 9.7 13.5  24.2 56.8 44.1 39.3 41.7 سلیمانیة
 1,234 13.7 6.1 6.5  29.2 39.3 32.5 36.3 35.4 كركوك

 2,783 19.8 7.1 7.4  37.1 51.0 46.5 41.7 43.3 اربیل
 1,698 14.1 10.9 13.2  21.8 34.3 25.8 28.6 32.0 دیالى
 1,299 11.0 5.8 7.1  18.1 27.3 21.2 24.0 24.5 انبار
 5,047 17.0 10.2 11.7  31.6 42.0 32.9 39.9 41.1 بغداد

 3,691 16.1 11.9 13.8  35.8 48.1 36.8 46.1 47.3 مركز   
 1,356 19.5 5.6 6.0  20.3 25.4 22.2 23.1 24.1 اطراف   

 1,389 22.6 9.0 9.3  18.8 21.7 20.2 20.6 20.9 بابل
 864 11.5 7.9 8.7  17.7 23.8 18.4 23.1 22.7 كربالء
 1,015 15.7 7.1 7.4  20.5 24.2 22.8 22.0 23.1 واسط

 954 4.7 13.8 15.7  24.3 32.1 27.4 28.6 29.9 صالح الدین
 1,145 14.1 9.4 12.5  24.3 37.8 28.2 32.9 35.4 نجف

 899 21.9 5.5 6.0  14.0 19.3 14.8 18.4 18.8 قادسیة
 967 10.6 11.2 11.6  25.6 29.9 28.1 28.3 27.5 مثنى

 1,968 5.1 7.5 8.5  32.6 39.0 34.8 34.4 37.9 ذي قار
 1,188 8.1 16.4 17.7  19.9 29.0 24.6 23.9 25.5 میسان
 2,363 24.3 8.4 9.8  28.2 40.3 35.5 30.9 36.4 بصرة

            االقلیم
 5,778 22.4 9.5 11.0  32.2 51.2 43.9 40.1 42.1 كردستان العراق
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 : المعرفة ب�مكان�ة انتقال فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة من األم إلى الطفل (للنساء)TM.11.2Wالجدول 

 2018، العراقسنة اللواتي یعرفن طرق انتقال فیروس نقص المناعة البشریة المكتسبة من األم إلى الطفل،  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 سنة اللواتي: 49-15العمریة نسبة النساء في الفئة 

عدد النساء 
في الفئة 
العمریة 

15-49 
 سنة

   یعرفن أنھ یمكن أن ینتقل مرض نقص المناعة البشریة المكتسبة من األم إلى طفلھا:
یعرفن أنھ یمكن أن ینتقل مرض نقص المناعة البشریة المكتسبة من األم إلى 

 طفلھا:
ال یعرف,ن الطرق 

ینتقل الثالثة التي 
بواسطتھا فیروس 

نقص المناعة البشریة 
المكتسبة/اإلیدز من 

 أثناء الوالدة أثناء الحمل األم إلى الطفل
عن طریق 
 الرضاعة

بواسطة طریقة 
واحدة على األقل 
 من الطرق الثالثة

بواسطة 
الطرق 
   1الثالثة

بواسطة طریقة واحدة على األقل وأنھ 
یمكن الحّد من خطر اإلصابة بھ من 
خالل تناول األم ألدویة خاصة أثناء 

 الحمل

عن طریق الرضاعة وأنھ یمكن الحّد 
من خطر اإلصابة بھ من خالل 

 تناول األم ألدویة خاصة أثناء الحمل
 24,882 15.0 9.0 10.5  24.7 34.2 27.6 30.5 32.2 وسط وجنوب العراق

            الفئة العمریة
15-24 34.8 33.6 32.0 38.3 27.3  11.5 10.1 14.4 11,925 

15-19 31.0 29.4 28.6 34.0 24.2  9.8 8.9 13.6 6,450 
15-17 27.9 25.9 26.2 31.1 21.6  8.4 7.5 12.4 3,884 
18-19 35.6 34.6 32.3 38.4 28.1  11.9 11.1 15.5 2,567 

20-24 39.3 38.6 35.9 43.3 31.1  13.6 11.6 15.2 5,475 
25-29 35.1 32.7 31.1 38.4 26.3  10.1 8.9 17.3 4,615 
30-39 31.9 29.7 28.6 35.4 23.8  9.6 8.1 18.1 8,111 
40-49 34.7 33.0 30.4 37.5 26.6  10.3 8.7 17.6 6,009 
            التعلیم

 4,172 8.3 2.8 3.0  9.2 12.1 11.0 10.4 10.9 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 11,467 15.3 5.2 6.0  15.0 22.3 18.4 18.6 20.0 االبتدائیھ

 5,982 21.1 9.5 11.1  27.6 39.6 33.0 33.5 35.7 المتوسطھ
 9,039 18.5 16.8 19.5  47.0 66.7 53.7 59.0 61.4 االعدادیھ +

            الحالة االجتماعیة
 20,890 17.3 8.1 9.5  23.7 35.1 28.2 29.8 31.8 سبق لھا الزواج

 9,770 14.7 11.3 12.8  31.2 42.3 35.8 37.6 38.8 لم یسبق لھا الزواج
            سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 

 1,301 14.6 8.3 9.3  20.8 30.0 25.3 24.4 27.2 صعوبة في القدرات الوظیفیة تعاني من
 25,475 17.1 9.4 11.0  27.1 38.7 31.6 33.7 35.3 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

            ُخمس مؤشر الثروة
 5,579 10.3 4.7 5.1  11.2 16.1 13.8 13.3 14.6 األشد فقراً 

 5,866 14.5 8.0 9.0  21.5 29.5 24.5 25.4 27.9 فقیر
 6,130 16.0 9.0 10.2  26.2 35.3 29.9 31.2 32.5 متوسط

 6,346 18.2 12.2 14.3  34.5 47.8 38.7 42.8 44.4 ثري
 6,739 21.9 11.1 13.3  34.6 53.9 43.1 45.3 47.1 األكثر ثراءً 

 المعرفة بإمكانیة انتقال فیروس نقص المناعة المكتسبة من األم إلى الطفل - TM.30مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 : المواقف تجاە األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة/اإل�دز (للنساء)TM.11.3Wالجدول 
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 ي:نسبة النساء اللوات   نسبة النساء اللواتي یعتقدن أن الناس:   نسبة النساء اللواتي:

عدد النساء في 
الفئة العمریة 

سنة  15-49
اللواتي سمعن 
عن فیروس 
نقص المناعة 

البشریة 
 المكتسبة/اإلیدز

لن یشترین 
خضروات طازجة 
من صاحب بقالة أو 
بائع متجول ثبت أنھ 

مصاب بفیروس 
نقص المناعة 
 البشریة المكتسبة

یعتقدن أنھ یجب عدم 
السماح لألطفال الذین 

 یعانون من مرض
نقص المناعة البشریة 

المكتسبة االلتحاق 
بالمدرسة مع األطفال 
 غیر المصابین المرض

المواقف 
التمییزیة تجاه 
األشخاص 
المصابین 

بفیروس نقص 
المناعة البشریة 

   ,ب،أ1المكتسبة

یترددون بإجراء فحص 
مرض نقص المناعة 

البشریة المكتسبة خوفاً 
من طریقة تعامل 

 اآلخرین معھم إذا أثبتت
نتیجة الفحص إصابتھم 

 بالمرض

یتحدث الناس بسلبیة 
عن األشخاص 

المصابین بمرض 
نقص المناعة 

البشریة المكتسبة، 
عن األشخاص الذین 
یُعتقد أنھم مصابون 

 بالمرض

یفقد األشخاص 
المصابین بمرض 

نقص المناعة 
المكتسبة، أو من 

یُعتقد أنھم مصابون 
بھ، احترام اآلخرین 

   لھم

سیشعرن 
ر لو أن بالعا

شخصاً ما في 
عائلتي أصیب 
بمرض نقص 

المناعة 
 المكتسبة

الخوف من 
اإلصابة بمرض 
نقص المناعة 
المكتسبة إذا ما 
المست لعاب 

شخص ما مصاب 
بمرض نقص 

المناعة البشریة 
 المكتسبة

             
 16,497 73.9 52.1  76.6 79.0 67.5  84.5 76.2 79.3 المجموع اإلجمالي (العراق)

             
            المنطقة

 12,908 74.9 51.9  76.8 79.4 67.8  84.8 76.7 79.4 منطقة حضریة
 3,589 70.1 52.9  75.7 77.5 66.6  83.2 74.6 78.9 منطقة ریفیة

            المحافظة
 650 76.1 55.1  85.6 83.4 77.3  80.5 67.9 73.8 دھوك
 1,425 85.2 61.4  74.8 74.9 68.7  86.4 80.2 79.9 نینوى

 1,634 84.8 38.7  68.8 78.8 64.7  80.1 69.1 76.4 سلیمانیة
 653 87.4 45.7  79.4 79.9 65.9  91.8 85.5 84.1 كركوك

 1,970 74.4 66.2  90.6 90.0 69.2  87.5 80.5 84.5 اربیل
 822 57.3 31.0  70.8 76.5 78.0  83.7 74.2 79.8 دیالى
 498 84.8 60.7  72.8 77.1 64.9  91.2 79.8 86.2 انبار
 2,977 74.8 61.8  80.5 82.4 63.4  90.2 85.8 85.8 بغداد

 2,368 75.9 64.2  84.1 84.7 67.1  90.8 87.3 87.1 مركز   
 609 70.4 52.4  66.8 73.1 49.3  87.9 80.2 81.0 اطراف   

 617 65.5 62.2  68.4 70.8 61.1  73.1 63.5 66.9 بابل
 305 55.3 45.0  77.9 79.6 74.5  72.9 62.5 65.5 كربالء
 405 60.8 31.1  54.7 56.5 55.9  78.4 70.2 75.2 واسط

 352 70.9 31.3  74.0 79.3 76.1  89.8 76.5 84.9 صالح الدین
 594 64.6 43.0  79.0 80.6 75.0  78.8 71.1 71.9 نجف

 371 75.5 27.1  59.4 63.7 61.2  86.3 76.4 81.7 قادسیة
 391 65.8 77.6  88.0 82.4 70.5  79.4 73.4 76.4 مثنى

 867 88.6 58.2  82.7 82.3 61.0  89.5 80.0 79.9 ذي قار
 441 75.4 45.6  66.1 71.3 72.7  85.9 74.2 77.4 میسان
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 2018، العراقسنة اللواتي سمعن عن فیروس نقص المناعة البشریة المكتسبة/اإلیدز واللواتي لدیھن مواقف تمییزیة تجاه األشخاص المصابین بالفیروس،  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 ي:نسبة النساء اللوات   نسبة النساء اللواتي یعتقدن أن الناس:   نسبة النساء اللواتي:

عدد النساء في 
الفئة العمریة 

سنة  15-49
اللواتي سمعن 
عن فیروس 
نقص المناعة 

البشریة 
 المكتسبة/اإلیدز

لن یشترین 
خضروات طازجة 
من صاحب بقالة أو 
بائع متجول ثبت أنھ 

مصاب بفیروس 
نقص المناعة 
 البشریة المكتسبة

یعتقدن أنھ یجب عدم 
السماح لألطفال الذین 

 یعانون من مرض
نقص المناعة البشریة 

المكتسبة االلتحاق 
بالمدرسة مع األطفال 
 غیر المصابین المرض

المواقف 
التمییزیة تجاه 
األشخاص 
المصابین 

بفیروس نقص 
المناعة البشریة 

   ,ب،أ1المكتسبة

یترددون بإجراء فحص 
مرض نقص المناعة 

البشریة المكتسبة خوفاً 
من طریقة تعامل 

 اآلخرین معھم إذا أثبتت
نتیجة الفحص إصابتھم 

 بالمرض

یتحدث الناس بسلبیة 
عن األشخاص 

المصابین بمرض 
نقص المناعة 

البشریة المكتسبة، 
عن األشخاص الذین 
یُعتقد أنھم مصابون 

 بالمرض

یفقد األشخاص 
المصابین بمرض 

نقص المناعة 
المكتسبة، أو من 

یُعتقد أنھم مصابون 
بھ، احترام اآلخرین 

   لھم

سیشعرن 
ر لو أن بالعا

شخصاً ما في 
عائلتي أصیب 
بمرض نقص 

المناعة 
 المكتسبة

الخوف من 
اإلصابة بمرض 
نقص المناعة 
المكتسبة إذا ما 
المست لعاب 

شخص ما مصاب 
بمرض نقص 

المناعة البشریة 
 المكتسبة

 1,525 55.2 40.2  69.2 73.5 69.4  76.1 65.9 71.3 بصرة
            االقلیم

 4,254 78.7 53.9  81.5 84.7 68.7  83.6 74.2 79.7 كردستان العراق
 12,243 72.2 51.5  74.9 77.0 67.1  84.8 76.9 79.2 وسط وجنوب العراق

            العمر
15-24 76.4 71.8 80.8  66.7 77.7 75.4  47.9 72.3 6,280 

15-19 77.1 71.6 80.7  65.3 77.7 76.0  46.1 73.5 3,073 
15-17 76.6 70.7 80.1  63.6 77.8 74.2  44.9 73.9 1,688 
18-19 77.7 72.7 81.5  67.3 77.5 78.1  47.6 72.9 1,385 

20-24 75.7 71.9 81.0  68.0 77.8 75.0  49.6 71.2 3,207 
25-29 77.8 76.4 84.0  67.5 79.9 76.9  47.1 73.0 2,567 
30-39 81.0 77.9 86.7  68.5 79.3 76.1  55.9 74.9 4,338 
40-49 83.9 82.3 88.9  67.9 80.3 79.0  59.1 76.2 3,313 
            التعلیم

 850 75.4 68.2  80.5 78.8 63.2  86.3 79.1 82.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 4,310 74.4 56.2  72.9 75.0 64.1  87.5 79.8 82.3 االبتدائیھ

 3,630 69.8 52.5  74.9 77.6 65.8  86.0 78.5 81.8 المتوسطھ
 7,707 75.3 47.9  79.0 81.9 70.7  81.9 72.8 76.2 االعدادیھ +

            الحالة االجتماعیة
 10,935 73.0 54.5  76.4 78.6 67.3  86.5 78.9 80.9 سبق لھا الزواج

 5,563 75.5 47.4  76.9 79.8 68.0  80.5 71.0 76.2 لم یسبق لھا الزواج
            سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 

 581 76.5 57.5  77.7 81.5 71.5  88.2 78.6 82.6 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 14,229 73.7 52.8  76.8 79.0 67.8  84.8 76.8 79.5 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

            ُخمس مؤشر الثروة
 1,475 65.1 46.3  66.9 70.5 62.3  81.0 71.4 76.1 األشد فقراً 
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 ي:نسبة النساء اللوات   نسبة النساء اللواتي یعتقدن أن الناس:   نسبة النساء اللواتي:

عدد النساء في 
الفئة العمریة 

سنة  15-49
اللواتي سمعن 
عن فیروس 
نقص المناعة 

البشریة 
 المكتسبة/اإلیدز

لن یشترین 
خضروات طازجة 
من صاحب بقالة أو 
بائع متجول ثبت أنھ 

مصاب بفیروس 
نقص المناعة 
 البشریة المكتسبة

یعتقدن أنھ یجب عدم 
السماح لألطفال الذین 

 یعانون من مرض
نقص المناعة البشریة 

المكتسبة االلتحاق 
بالمدرسة مع األطفال 
 غیر المصابین المرض

المواقف 
التمییزیة تجاه 
األشخاص 
المصابین 

بفیروس نقص 
المناعة البشریة 

   ,ب،أ1المكتسبة

یترددون بإجراء فحص 
مرض نقص المناعة 

البشریة المكتسبة خوفاً 
من طریقة تعامل 

 اآلخرین معھم إذا أثبتت
نتیجة الفحص إصابتھم 

 بالمرض

یتحدث الناس بسلبیة 
عن األشخاص 

المصابین بمرض 
نقص المناعة 

البشریة المكتسبة، 
عن األشخاص الذین 
یُعتقد أنھم مصابون 

 بالمرض

یفقد األشخاص 
المصابین بمرض 

نقص المناعة 
المكتسبة، أو من 

یُعتقد أنھم مصابون 
بھ، احترام اآلخرین 

   لھم

سیشعرن 
ر لو أن بالعا

شخصاً ما في 
عائلتي أصیب 
بمرض نقص 

المناعة 
 المكتسبة

الخوف من 
اإلصابة بمرض 
نقص المناعة 
المكتسبة إذا ما 
المست لعاب 

شخص ما مصاب 
بمرض نقص 

المناعة البشریة 
 المكتسبة

 2,583 65.0 49.1  73.2 75.4 67.3  81.4 72.5 75.2 فقیر
 3,146 73.1 55.6  77.5 77.4 67.1  86.5 79.2 81.8 متوسط

 4,185 77.3 52.8  77.5 80.6 68.1  83.8 76.1 79.3 ثري
 5,109 78.5 52.7  79.7 82.9 68.9  86.4 77.8 80.9 األكثر ثراءً 

 المواقف التمییزیة تجاه األشخاص المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة المكتسبة - TM.31مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
شریة المكتسبة ویعتقدن أنھ یجب عدم السماح لألطفال الذین یعانون من مرض نقص المناعة البشریة المكتسبة االلتحاق ھذا المؤشر ھو مؤشر مركب للنساء اللواتي لن یشترین خضروات طازجة من صاحب بقالة أو بائع متجول ثبت أنھ مصاب بفیروس نقص المناعة الب أ

 المصابین بالمرض بالمدرسة مع األطفال غیر
 على أنھم ال یخشون من اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشریة ، تم تسجیل أولئك الذین ذكروا أنھم مصابون بفیروس نقص المناعة البشریة في إجابتھم على ھذا السؤال على "ال" ، وبالتالي تم معاملتھم الممستجیبكجزء من حمایة  ب



 136الصفحة  | جاب�ة وصحة األمومةالصحة اإلن –النمو 

 : المعرفة بمكان إجراء فحص ال�شف عن فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة (للنساء)TM.11.4Wالجدول 
سنة اللواتي یعرفن مكان إجراء فحص الكشف عن فیروس نقص المناعة البشریة المكتسبة/اإلیدز، ونسبة اللواتي سبق لھن أن خضعن  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

تي اواتي سبق لھن أن خضعن للفحص ویعرفن نتیجة آخر فحص أجري لھن، ونسبة اللواتي خضعن للفحص خالل األشھر االثني عشر األخیرة، ونسبة اللوللفحص، ونسبة الل
تسبة وقمن البشریة المكة خضعن للفحص خالل األشھر االثني عشر األخیرة ویعرفن النتیجة، ونسبة من سمعن عن حقیبة أدوات الفحص الذاتي للكشف عن فیروس نقص المناع

 2018، العراقبفحص أنفسھن باستخدامھا، 

  

 نسبة النساء اللواتي:
عدد النساء 
في الفئة 
العمریة 

15-49 
 سنة

یعرفن مكاناً 
یمكن إجراء 

 1الفحص فیھ
سبق لھن أن 
 خضعن للفحص

خضعن للفحص 
ویعرفن نتیجة آخر 
 فحص أجري لھن

خضعن للفحص 
خالل األشھر 
االثني عشر 

 األخیرة

خضعن لفحص فیروس 
نقص المناعة البشریة 

المكتسبة/اإلیدز في األشھر 
االثني عشر األخیرة 

 ویعرفن النتیجة
         

 30,660 2.0 2.3 6.0 6.9 16.3 المجموع اإلجمالي (العراق)
        

       المنطقة
 21,436 2.1 2.3 6.6 7.7 18.2 منطقة حضریة

 9,224 1.7 2.3 4.5 5.3 12.0 منطقة ریفیة
       المحافظة
 1,163 3.5 3.7 17.4 18.4 37.6 دھوك
 2,851 0.5 0.7 5.6 6.4 8.5 نینوى

 1,833 7.6 8.7 27.4 29.8 51.2 سلیمانیة
 1,234 6.3 6.4 9.7 9.8 25.3 كركوك

 2,783 9.6 11.3 24.3 26.7 42.2 اربیل
 1,698 0.4 0.6 0.7 0.9 14.8 دیالى
 1,299 0.8 0.8 1.9 2.0 4.4 انبار
 5,047 0.6 0.8 1.4 3.7 10.5 بغداد

 3,691 0.7 1.0 1.8 4.7 11.3 مركز   
 1,356 0.1 0.1 0.4 1.1 8.1 اطراف   

 1,389 0.1 0.1 1.0 1.1 5.6 بابل
 864 0.1 0.3 0.4 0.7 4.7 كربالء
 1,015 0.6 1.0 0.8 1.9 9.1 واسط

 954 0.9 1.0 1.9 2.0 7.0 صالح الدین
 1,145 0.1 0.3 0.3 0.8 6.3 نجف

 899 0.1 0.1 0.3 0.3 6.2 قادسیة
 967 0.1 0.2 0.2 0.2 18.6 مثنى

 1,968 0.1 0.1 0.3 0.3 9.8 ذي قار
 1,188 0.0 0.1 0.2 0.4 4.4 میسان
 2,363 0.2 0.2 0.4 0.4 9.7 بصرة

       االقلیم
 5,778 7.8 8.9 23.9 26.0 44.1 كردستان العراق

 24,882 0.7 0.8 1.8 2.5 9.9 وسط وجنوب العراق
       العمر

24-15 16.5 5.7 4.8 2.5 2.0 11,925 
19-15 13.7 3.3 2.3 1.5 0.7 6,450 

15-17 11.1 1.4 1.2 0.8 0.7 3,884 
18-19 17.5 6.1 4.1 2.5 0.7 2,567 

24-20 19.8 8.5 7.7 3.7 3.6 5,475 
25-29 18.4 9.4 8.2 2.7 2.3 4,615 
30-39 15.5 8.1 6.9 2.2 2.0 8,111 
40-49 15.4 6.0 5.4 1.8 1.7 6,009 
       التعلیم

 4,172 0.7 0.9 2.6 3.1 7.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 11,467 1.7 1.8 4.3 4.9 9.5 االبتدائیھ

 5,982 1.2 1.3 5.8 6.6 14.5 المتوسطھ
 9,039 3.5 4.3 9.8 11.5 30.2 االعدادیھ +

       الحالة االجتماعیة
 20,890 2.0 2.2 7.1 8.2 15.6 سبق لھا الزواج

 9,770 2.0 2.5 3.6 4.3 17.9 لم یسبق لھا الزواج
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 : المعرفة بمكان إجراء فحص ال�شف عن فيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة (للنساء)TM.11.4Wالجدول 
سنة اللواتي یعرفن مكان إجراء فحص الكشف عن فیروس نقص المناعة البشریة المكتسبة/اإلیدز، ونسبة اللواتي سبق لھن أن خضعن  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

تي اواتي سبق لھن أن خضعن للفحص ویعرفن نتیجة آخر فحص أجري لھن، ونسبة اللواتي خضعن للفحص خالل األشھر االثني عشر األخیرة، ونسبة اللوللفحص، ونسبة الل
تسبة وقمن البشریة المكة خضعن للفحص خالل األشھر االثني عشر األخیرة ویعرفن النتیجة، ونسبة من سمعن عن حقیبة أدوات الفحص الذاتي للكشف عن فیروس نقص المناع

 2018، العراقبفحص أنفسھن باستخدامھا، 

  

 نسبة النساء اللواتي:
عدد النساء 
في الفئة 
العمریة 

15-49 
 سنة

یعرفن مكاناً 
یمكن إجراء 

 1الفحص فیھ
سبق لھن أن 
 خضعن للفحص

خضعن للفحص 
ویعرفن نتیجة آخر 
 فحص أجري لھن

خضعن للفحص 
خالل األشھر 
االثني عشر 

 األخیرة

خضعن لفحص فیروس 
نقص المناعة البشریة 

المكتسبة/اإلیدز في األشھر 
االثني عشر األخیرة 

 ویعرفن النتیجة
صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 

       سنة) 18-49

تعاني من صعوبة في القدرات 
 1,301 1.7 2.1 3.9 5.4 12.6 الوظیفیة

تعاني من أیة صعوبة في القدرات  ال
 25,475 2.2 2.6 6.8 7.9 17.3 الوظیفیة

       ُخمس مؤشر الثروة
 5,579 0.2 0.2 0.5 0.7 4.1 األشد فقراً 

 5,866 0.2 0.3 1.6 2.1 9.0 فقیر
 6,130 0.5 0.6 2.4 3.3 10.5 متوسط

 6,346 1.6 1.9 5.1 6.3 18.2 ثري
 6,739 6.8 7.7 18.4 20.3 36.2 األكثر ثراءً 

 األشخاص الذین خضغوا لفحص الكشف عن فیروس نقص المناعة المكتسبة/اإلیدز  - TM.32مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات 1
 األشخاص الذین خضغوا لفحص الكشف عن فیروس نقص المناعة المكتسبة/اإلیدز ویعرفون نتائج الفحص - TM.33مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2

والذین خضغوا لفحص الكشف عن فیروس نقص المناعة المكتسبة/اإلیدز ویعرفون  )49-15النساء في الفئة العمریة ( - TM.34مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3
 نتائج الفحص

 شف عن فیروس نقصیتم تضمین إاذا ما كّن قد سمعن عن أو استخدمن حقییبة أدوات الفحص في أي من مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات المتعلق بفحص الكال أ 
 المناعة البشریة المكتسبة/اإلیدز
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 كتسبة/اإل�دز (للنساء الشابات): المؤشرات الرئ�س�ة لفيروس نقص المناعة البشر�ة المTM.11.6Wالجدول 

 2018، العراقسنة حسب المؤشرات الرئیسیة لفیروس نقص المناعة البشریة المكتسبة،  24-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 سنة اللواتي: 24-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

عدد النساء 
في الفئة 

-15العمریة 
 سنة 24

نسبة النساء 
اتخذن اللواتي 

مواقف 
تمییزیة ضد 
األشخاص 
المصابین 

بفیروس نقص 
المناعة 
البشریة 
 المكتسبة/

 أاإلیدز

عدد النساء في 
الفئة العمریة 

سنة  15-24
اللواتي سمعن 
عن فیروس 
نقص المناعة 

البشریة 
 المكتسبة/
 اإلیدز

لدیھن 
معرفة 
 1شاملة

یعرفن الوسائط 
الثالثة التي 
ینتقل عبرھا 
فیروس نقص 

المناعة البشریة 
المكتسبة/اإلیدز 

من األم إلى 
 الطفل

یعرفن مكاناً 
یمكن فیھ 

إجراء فحص 
فیروس نقص 

المناعة 
البشریة 
 المكتسبة/
 اإلیدز

خضعن 
للفحص 

ویعرفن نتیجة 
آخر فحص 
 أجري لھن

خضعن لفحص 
فیروس نقص 

المناعة البشریة 
 المكتسبة/

اإلیدز في 
األشھر االثني 
عشر األخیرة 

 جةلنتیویعرفن ا
           

 6,280 80.8 11,925 2.0 4.8 16.5 27.3 5.6 المجموع اإلجمالي (العراق)
          

         المنطقة
 4,696 81.7 8,099 1.2 3.6 16.4 30.0 5.6 منطقة حضریة

 1,584 78.2 3,826 3.7 7.4 16.6 21.7 5.6 منطقة ریفیة
         المحافظة
 270 75.3 441 2.0 9.7 35.2 38.4 9.5 دھوك
 440 84.7 1,100 0.9 2.6 5.1 14.0 3.9 نینوى

 566 67.1 621 4.9 19.5 52.3 26.4 9.2 سلیمانیة
 218 91.8 374 2.5 4.4 27.4 30.6 4.2 كركوك

 879 79.3 1,115 13.9 28.5 53.4 45.7 8.1 اربیل
 330 75.9 681 1.0 1.4 16.2 23.9 5.1 دیالى
 198 91.7 527 0.9 1.4 4.9 17.8 3.5 انبار
 1,004 90.4 1,856 0.2 0.6 8.8 29.1 2.0 بغداد

 753 92.2 1,324 0.2 0.6 9.4 31.3 2.2 مركز   
 252 85.1 532 0.3 0.6 7.2 23.5 1.7 اطراف   

 232 72.9 526 0.0 0.7 3.6 21.3 9.4 بابل
 138 67.3 343 0.1 0.4 6.3 22.0 8.5 كربالء
 160 83.2 410 0.3 0.3 9.2 20.1 3.6 واسط

 139 88.8 377 1.1 1.4 8.0 24.9 7.6 صالح الدین
 221 77.4 454 0.0 0.0 5.3 24.9 5.7 نجف

 143 86.9 376 0.0 0.0 5.8 12.9 2.1 قادسیة
 194 86.4 439 0.1 0.1 18.2 30.3 3.3 مثنى

 400 86.9 838 0.2 0.3 12.0 39.3 8.7 ذي قار
 179 78.9 472 0.0 0.1 2.2 19.3 0.5 میسان
 569 72.8 975 0.6 0.7 9.3 28.0 8.8 بصرة

         االقلیم
 1,715 74.6 2,177 8.9 22.1 49.4 38.7 8.7 كردستان العراق

 4,565 83.2 9,748 0.5 1.0 9.2 24.8 4.9 وسط وجنوب العراق
         العمر

15-19 5.1 24.2 13.7 2.3 0.7 6,450 80.7 3,073 
15-17 2.6 21.6 11.1 1.2 0.7 3,884 80.1 1,688 
18-19 8.8 28.1 17.5 4.1 0.7 2,567 81.5 1,385 

20-24 6.3 31.1 19.8 7.7 3.6 5,475 81.0 3,207 
20-22 6.2 31.9 20.3 7.6 3.9 3,285 80.2 1,928 
23-24 6.4 29.7 19.1 8.0 3.2 2,190 82.1 1,279 
         التعلیم

 87 82.3 1,006 0.1 0.3 2.6 4.7 0.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 946 84.3 3,509 2.9 4.1 7.4 10.9 0.8 االبتدائیھ

 1,371 83.8 2,712 0.9 4.0 12.4 23.7 2.7 المتوسطھ
 3,875 78.9 4,698 2.5 6.8 28.6 46.5 12.1 االعدادیھ +

         الحالة االجتماعیة
 1,976 84.0 4,265 1.5 6.6 14.2 20.1 3.7 الزواجسبق لھا 

 4,304 79.4 7,660 2.3 3.8 17.8 31.3 6.7 لم یسبق لھ الزواج
صعوبات القدرات الوظیفیة 

         سنة) 49-18(العمر 



 139الصفحة  | الصحة اإلنجاب�ة وصحة األمومة –النمو 

 كتسبة/اإل�دز (للنساء الشابات): المؤشرات الرئ�س�ة لفيروس نقص المناعة البشر�ة المTM.11.6Wالجدول 

 2018، العراقسنة حسب المؤشرات الرئیسیة لفیروس نقص المناعة البشریة المكتسبة،  24-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 سنة اللواتي: 24-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

عدد النساء 
في الفئة 

-15العمریة 
 سنة 24

نسبة النساء 
اتخذن اللواتي 

مواقف 
تمییزیة ضد 
األشخاص 
المصابین 

بفیروس نقص 
المناعة 
البشریة 
 المكتسبة/

 أاإلیدز

عدد النساء في 
الفئة العمریة 

سنة  15-24
اللواتي سمعن 
عن فیروس 
نقص المناعة 

البشریة 
 المكتسبة/
 اإلیدز

لدیھن 
معرفة 
 1شاملة

یعرفن الوسائط 
الثالثة التي 
ینتقل عبرھا 
فیروس نقص 

المناعة البشریة 
المكتسبة/اإلیدز 

من األم إلى 
 الطفل

یعرفن مكاناً 
یمكن فیھ 

إجراء فحص 
فیروس نقص 

المناعة 
البشریة 
 المكتسبة/
 اإلیدز

خضعن 
للفحص 

ویعرفن نتیجة 
آخر فحص 
 أجري لھن

خضعن لفحص 
فیروس نقص 

المناعة البشریة 
 المكتسبة/

اإلیدز في 
األشھر االثني 
عشر األخیرة 

 جةلنتیویعرفن ا
تعاني من صعوبة في 

 67 89.8 141 1.2 2.8 15.1 20.9 4.0 القدرات الوظیفیة

ال تعاني من أیة صعوبة في 
 4,524 81.0 7,900 2.7 6.6 19.2 30.3 7.1 القدرات الوظیفیة

         ُخمس مؤشر الثروة
 537 76.1 2,121 0.2 0.6 4.1 11.4 2.8 األشد فقراً 

 1,002 80.6 2,320 0.2 2.3 8.8 21.8 4.4 فقیر
 1,271 85.3 2,566 0.5 2.5 11.4 26.0 4.1 متوسط

 1,531 76.5 2,425 1.0 4.2 19.8 36.9 7.2 ثري
 1,939 82.8 2,492 7.8 13.8 36.2 38.1 9.2 األكثر ثراءً 

 مدى معرفة الشباب بطرق الوقایة من فیروس نقص المناعة البشریة المكتسبة/اإلیدز - TM.29مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 لمعرفة المكونین االثنین. TM.11.3Wیرجى الرجوع إلى الجدول أ 



 140الصفحة  | صحة الطفل وتغذيته ونمائه –النمو 

 صحة الطفل وتغذيته ونمائه –النمو  7

 لتطع�ما 7.1

حالة  يونمل 3إلى  2التطع�م هو أداة أثبتت جدارتها في الحّد من والقضاء على األمراض المعد�ة المهددة للح�اة، وُ�قّدر أنه �حول دون حدوث 
 .
�
هو واحد من أ�ثر االستثمارات الصح�ة فعال�ة من ح�ث التكلفة، و�نطوي على استرات�ج�ات تجعله سهل الوصول والحصول  76 وفاة سن��ا

 .
�
 عل�ه حتى أل�ثر الفئات السكان�ة األ�ثر صع��ة في الوصول إليهم واأل�ثر استضعافا

بأن يتم تطع�م جميع األطفال ضد السّل والدفتير�ا والسعال  77وتوصي التطع�مات الروتين�ة الموصى بها من منظمة الصحة العالم�ة لألطفال 
والحصبة  يالد�كي وال�زاز وشلل األطفال والحصبة والتهاب ال�بد ال��ائي (ب) واإلنفلونزا المستد�مة الن�ع (ب) والمكورة الرئ��ة والفيروس العجل

 78.االلمان�ة

لرصد التقدم الُمحرز على صع�د تطع�م األطفال على المستوى  1.ب. 3امة وعلى المستوى العالمي، ُ�ستخدم مؤشر هدف التنم�ة المستد
�سبة الفئات السكان�ة التي شملها التطع�م الثالثي ضد الدفتير�ا والسعال الد�كي وال�زاز، وتطع�م المكورة  TC.1.1و�عرض الجدول  الوطني. 

 الرئ��ة (المقترن) وتطع�م الحصبة. 

رعات المحددة في السلسلة الرئ�س�ة قبل بل�غ الطفل/ة عمر سنة، مع أن ذلك �عتمد على و�اء المرض في و�وصى بأن يتم است�فاء جميع الج
شهرا�  12الدولة، و�مكن أن يوصى ب�عطاء األطفال الجرعات األولى من تطع�م الحصبة والحصبة الُحميراء (الحصبة األلمان�ة) عند بلوغهم سّن 

في عدد وتوق�ت معظم الجرعات األخرى الموصى بها حسب األو�ئة المحل�ة وقد �شمل جرعات  كما أن هناك تفاوت طف�ف أو بعد ذلك. 
 تع����ة في مراحل الحقة من فترة الطفولة. 

يوفر جميع التطع�مات المذكورة أعالە مع إعطاء جرعات عند الوالدة من تطع�مات  )برنامج التطع�م الوطني (تبعه العراقيجدول التطع�م الذي 
التكافؤ الذي �شمل  السداسيساعة من الوالدة)، وثالث جرعات من التطع�م  24وشلل األطفال، والتهاب ال�بد ال��ائي (ب) (خالل السّل، 

جرعات من  (ب)، وثالث واإلنفلونزا المستد�مة الن�عتطع�مات الدفتير�ا , السعال الد�كي , ال�زاز, شلل االطفال والتهاب ال�بد ال��ائي (ب) 
من  ةتطع�م شلل األطفال، وجرعتين/ثالث جرعات من تطع�م المكورة الرؤ�ة (المقترن)، وجرعتين أو ثالثة من تطع�م الفيروس العجلي، وجرع

ل شهر وجرعة منشطة (خماسي مع شلل االطفا 15تطع�م الحصبة، و�ضافة إلى ذلك جرعة واحدة من تطع�م الحصبة المختلطة في عمر 
شهر  15و�جب تلقي جميع التطع�مات خالل السنة األولى من الح�اة باستثناء جرعات تطع�م الحصبة المختلطة  .شهر 18الفموي) في عمر 

ومع أخذ جدول التطع�م هذا بعين االعتبار، فإن تقديرات كامل تغط�ة التطع�مات المأخوذة من مسح   .شهر 18والجرعة المنشطة في عمر 
.  35-24 , 23-12ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشرات �ستند إلى األطفال في الفئة العم��ة  2018العراق،   شهرا�

وفي  وُطلب من جميع األمهات عرض بطاقات التطع�م.  لقد تم جمع المعلومات المتعلقة بتغط�ة التطع�مات لجميع األطفال دون سّن الثالثة. 
قامت الباحثات بنسخ معلومات التطع�م من البطاقات إلى استب�ان المسح العنقودي متعدد الحاالت التي لم تتوفر فيها بطاقة التطع�م، 

ر ما إذا كان/ت الطفل/ة  المؤشرات. 
�
وفي الحاالت التي لم تتوفر فيها بطاقة تطع�م للطفل/ة، تابعت الباحثة است�فاء المسح بالطلب من األم تذك

و�ستند التقديرات النهائ�ة  رعات التي حصل/ت عليها في التطع�مات المنطبقة عل�ه/ها. قد حصل/ت على كل تطع�م من التطع�مات، وعدد الج
 لتغط�ة التطع�م على المعلومات المأخوذة من بطاقة التطع�م ومن إفادة األم ف�ما يتعلق بالتطع�مات التي حصل/ت عليها الطفل/ة. 

 .العامةشهرا� حسب مزا�ا الخلف�ة  35-24شهرا� و  23-12بين األطفال في الفئة العم��ة تقديرات تغط�ة التطع�مات  TC.1.2�عرض الجدول 
و�شمل األرقام األطفال الذين �حصلون على تطع�مات في أي وقت حتى تار�ــــخ إجراء المسح، وهي �ستند إلى المعلومات المأخوذة من بطاقات 

 التطع�م ، ومن إفادات األم/مانحة الراع�ة. 

                                                                 

 

. 2018آب/أغسطس،  23تم الوصول إليها في  2016ح��ران/يونيو   27منظمة الصحة العالم�ة  ”2015أبرز حقائق التطع�م “76
.http://www.who.int/immunization/highlights/2015/en/ 
 23ليها في تم الوصول إ .2018آب/أغسطس   22منظمة الصحة العالم�ة  ”جداول ملخصة.  -توص�ات منظمة الصحة العالم�ة للتطع�مات الروتين�ة ”77 

 /http://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/en.. 2018آب/أغسطس 
، ل�ن تغط�ة هذا التطع�م لم 77سنة 14إلى  9) للفت�ات في الفئة العم��ة من HPVإضافة إلى ذلك، يوصى باست�فاء تطع�م فيروس الورم الحل�مي البشري (78

 حت التط��ر. يتم إدراجها بعد في المسح العنقودي متعدد المؤشرات، ح�ث إن المنهج�ة ما زالت ت

http://www.who.int/immunization/highlights/2015/en/
http://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/en/
http://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/en/
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 : التطع�مات في السنوات األولى من الح�اةTC.1.1الجدول 

حصلوا على تطعیمات ضد أمراض األطفال التي یمكن الوقایة منھا في أي وقت قبل إجراء المسح (تغطیة الموالید شھراً الذین  35-24شھراً و  23-12العمریتین  ئتیننسبة األطفال في الف
 2018 ، العراق،الجدد) وفي السنة األولى من عمرھم

  

 شھراً: 35-24األطفال في الفئة العمریة    شھراً: 23-12األطفال في الفئة العمریة 
الذین تم تطعیمھم في أي وقت قبل 

 المسح حسب:
تم 

تطعیمھم 
في عمر 

 شھراً  12

 
الذین تم تطعیمھم في أي وقت قبل 

 المسح حسب:
الذین حصلوا على 
تطعیمات ببلوغھم 

شھراً  12عمر 
(الحصبة المختلطة 

والجرعة المنشطة في 
 شھراً) 24عمر 

سجالت 
 تقریر األم أ التطعیم

 بأي منھما 
(تغطیة 
الموالید 
   الجدد)

سجالت 
 تقریر األم التطعیم أ

 بأي منھما 
(تغطیة 
الموالید 
 الجدد)

                
           التطعیم

 BCG 77.4 17.2 94.7 94.3  65.1 28.8 93.9 93.3 1تطعیم التدرن، السل
 62.5 62.9 1.1 61.7  74.4 74.4 1.9 72.5 عند الوالدة  HepBتطعیم التھاب الكبد الوبائي ب 

          تطعیم شلل األطفال
 83.8 84.3 22.9 61.5  87.5 87.8 13.7 74.0 عند الوالدة

 OPV1 74.5 16.4 90.9 89.5  61.7 27.8 89.5 87.2الجرعة األولى من تطعیم شلل األطفال 
 OPV2 70.3 14.2 84.5 82.8  57.6 24.5 82.1 77.8الجرعة الثانیة من تطعیم شلل األطفال 
 OPV3 64.9 8.7 73.6 69.1  54.7 16.2 70.9 65.0الجرعة الثالثة من تطعیم شلل األطفال 

 التطعیم السداسي النكافؤ 
(الدفتیریا والسعال الدیكي والكزاز والمستدیمة المنزلیة 

 وشلل االطفال الزرقي) 2والتھاب الكبد الفایروسي
         

1 73.3 12.6 85.9 84.6  59.1 24.5 83.6 81.3 
2 69.0 10.6 79.6 78.0  55.7 20.3 75.9 71.6 
33,4,5 62.5 6.3 68.8 64.3  50.2 13.3 63.5 57.7 

          جرعة لقاح المكورة الرئویة (المقترن)
1 32.1 6.0 38.1 37.3  13.9 10.0 23.9 22.6 
2 28.5 5.5 34.0 33.1  13.0 7.4 20.4 18.5 
36 25.8 2.9 28.6 27.0  11.6 3.8 15.4 13.6 

          Rotavirusتطعیم الفیروس العجلي 
1 58.1 8.2 66.2 65.7  50.4 16.6 67.0 65.7 
27 54.0 6.6 60.6 59.8  45.3 13.0 58.4 56.5 

 63.3 71.9 20.9 51.0  65.6 71.0 10.6 60.4 10تطعیم الحصبة المنفردة 
 8MMR 37.5 5.8 43.3 na  48.0 18.5 66.4 63.1الحصبة المختلطة 

اولى الجرعة المنشطة االولى (شلل االطفال جرعة 
 na  37.7 15.2 52.9 48.6 18.9 3.1 15.8 ,الخماسي اللخلوي جرعة منشطة اولى)

 30.8 41.6 5.8 35.8  38.5 46.9 2.4 44.4 جحصلوا على جمیع التطعیمات الموصى بھا وطنیا
 40.4 52.4 8.5 43.9  49.4 58.1 3.5 54.6 ، د11حصلوا على جمیع التطعیمات الموصى بھا عالمیا

 3.7 3.6 3.6 0.1  3.0 3.0 2.8 0.1 یحصلوا على تطعیماتلم 
           

 3,089 3,089 3,089 3,089  3,167 3,167 3,167 3,167 عدد األطفال
 تغطیة تطیعم السلّ  - TC.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 األطفالتغطیة تطیعم شلل  - TC.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
 b.1.3و  3.8.1 )؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامةDTPتغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا والسعال الدیكي والكزاز ( - TC.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3

 تغطیة تطیعم التھاب الكبد الوبائي ب - TC.4مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4
 )Hibب ( –التّغطیة بتطعیم اإلنفلونزا المستدمیة نوع  - TC.5عنقودي متعدد المؤشرات مؤشر المسح ال 5

 b.1.3تغطیة تطعیم المكورة الرئویة (المقترن)؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - TC.6مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  6
 Rotavirusتغطیة تطیعم الفیروس العجلي  - TC.7مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات   7

 Rubellaتغطیة تطیعم االحصبة الُحمیراء (الحصبة األلمانیة)  - TC.8مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات   8
 b.1.3تغطیة تطعیم االحصبة؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - TC.10مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  10

 تغطیة كامل التطعیمات - TC.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  11
 بطاقة التطعیم أو وثائق أخرى یتم كتابة التطعیمات فیھاأ 
شھراً؛  23-12على األطفال في الفئة العمریة  TC.11و  TC.8و  TC.7و TC.6و  TC.5و  TC.4و  TC.3و  TC.2و  TC.1المؤشرات تعود مؤشرات المسح العنقودي متعدد  ب

 35-24األطفال في الفئة العمریة على  TC.10و  TC.9بینما تعود مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات 

 ن التطعیم السداسي، الجرعة االولى والثانیة من التطعیم العجليتشمل تطعیم السل، والجرعة االولى والثانیة والثالثة من تطعیم شلل األطفال الفموي, الجرعة االولى والثانیة والثالثة م ج
 وتطعیم الحصبة المنفردة حسب جدول التطعیمات في العراق.

مات وتطعیم الحصبة المنفردة حسب جدول التطعیتطعیم السل، والجرعة االولى والثانیة والثالثة من تطعیم شلل األطفال الفموي, الجرعة االولى والثانیة والثالثة من التطعیم السداسي  د
 الموصى بھا دولیا.

na غیر مطبق 
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 )1/2الخلف�ة االجتماع�ة (: التطع�مات حسب مزا�ا TC.1.2الجدول 

 2018شھراً الذین حصلوا حالیاً على تطعیمات ضد أمراض األطفال التي یمكن الوقایة منھا (تغطیة الموالید الجدد)، العراق،  23-12نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

 شھراً الذین حصلوا على: 23-12نسبة األطفال في الفئة العمریة 

تطعیم 
 التدرن،

 1السل
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بائ
الو
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الك

ب 
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ع
 

 )OPVتطعیم شلل األطفال (

التطعیم السداسي النكافؤ ( 
الدفتیریا والسعال الدیكي 

والكزاز والمستدیمة المنزلیة 
 2والتھاب الكبد الفایروسي
 وشلل االطفال الزرقي)

تطعیم المكورة الرئویة 
 PCV(المقترن) 

تطعیم الفیروس 
العجلي 

Rotavirus 

دة 
فر

لمن
ة ا

صب
لح

م ا
طعی

ت
M

ea
sl

es
 

الدة
الو

ند 
ع

لى 
ألو

ة ا
رع

لج
ا

نیة 
لثا

ة ا
رع

لج
ا

لثة 
لثا

ة ا
رع

لج
ا

 1 2 33 1 2 36 1 2 

                  
المجموع 
اإلجمالي 
 (العراق)

94.7 74.4 87.8 90.9 84.5 73.6 85.9 79.6 68.8 38.1 34.0 28.6 66.2 60.6 71.0 

                جنس المولود الجدید

 70.7 60.3 66.6 28.7 35.1 38.5 67.5 79.2 86.8 73.3 84.4 91.6 87.6 74.2 95.0 ذكر

 71.4 61.0 65.8 28.5 32.7 37.7 70.2 80.0 84.9 74.0 84.6 90.2 88.0 74.7 94.3 أنثى

                 المنطقة

منطقة 
 74.3 63.3 68.0 32.2 36.1 39.0 72.9 82.3 87.4 76.8 86.4 91.7 89.2 75.5 95.7 حضریة

 63.9 54.7 62.2 20.8 29.4 36.3 59.8 73.7 82.5 66.6 80.4 89.2 84.6 72.2 92.5 منطقة ریفیة

                 المحافظة

 88.3 78.1 84.0 22.8 24.0 28.0 83.4 92.1 95.2 83.3 92.3 95.4 93.7 89.6 96.2 دھوك

 67.0 19.0 22.9 1.5 6.0 6.0 46.7 63.8 77.6 62.2 77.5 90.7 85.4 54.4 91.4 نینوى

 81.9 89.4 91.1 46.1 42.9 43.8 88.6 91.5 92.4 87.5 90.5 92.3 99.1 87.6 99.1 سلیمانیة

 76.9 72.9 85.2 50.8 67.2 74.1 57.1 82.4 89.8 62.1 84.3 95.4 85.3 59.0 97.7 كركوك

 80.6 65.4 70.6 11.8 13.8 28.7 81.8 87.5 89.9 81.8 85.1 88.9 96.6 81.8 97.4 اربیل

 75.3 72.1 78.1 13.3 16.7 19.2 74.3 82.6 87.2 79.8 86.2 91.3 95.9 90.7 98.1 دیالى

 60.9 46.1 54.9 24.4 33.7 36.6 40.3 48.9 64.5 70.6 82.0 88.6 84.9 73.2 93.1 انبار

 69.3 67.3 69.5 43.3 47.6 51.1 79.0 86.4 89.8 78.2 90.4 94.2 81.4 76.8 94.0 بغداد

 70.9 67.8 69.6 42.1 44.0 48.0 81.4 87.8 91.4 79.4 90.3 94.0 81.8 78.7 94.7 مركز   

 65.6 66.2 69.4 46.1 55.8 58.3 73.6 83.2 86.3 75.5 90.5 94.8 80.4 72.2 92.4 اطراف   

 66.3 69.3 74.9 44.8 56.5 58.9 69.4 80.1 85.3 70.6 85.1 90.5 85.2 66.6 95.1 بابل

 75.9 69.2 76.2 23.5 28.5 31.4 84.6 88.0 92.4 81.9 88.4 92.3 93.9 80.3 96.3 كربالء

 73.5 59.3 67.6 65.3 83.1 85.9 70.2 88.5 92.4 71.1 90.3 94.3 93.6 74.4 97.0 واسط

 53.7 51.8 67.1 38.8 49.9 58.0 44.8 66.2 75.4 60.6 76.7 87.4 79.0 60.6 90.8 صالح الدین

 57.9 50.4 59.0 18.4 21.7 30.4 47.8 71.0 75.5 60.8 79.9 86.3 85.1 64.6 91.6 نجف

 64.4 53.2 58.3 38.6 54.3 59.0 49.4 67.1 76.9 60.5 75.9 90.1 82.3 62.4 92.4 قادسیة

 56.6 58.1 61.7 5.4 9.7 10.7 51.7 62.5 68.6 57.7 69.2 75.2 91.6 66.4 95.5 مثنى

 48.5 49.5 56.5 12.4 18.3 21.0 46.2 67.2 77.5 53.7 67.8 81.9 79.0 66.0 83.5 ذي قار

 76.5 58.8 68.6 70.8 69.2 74.9 77.9 77.5 93.6 87.2 85.3 91.6 93.2 80.1 97.3 میسان

 84.4 74.0 79.4 25.6 32.1 34.9 85.3 91.8 94.8 82.4 92.2 96.1 83.7 83.7 97.3 بصرة

                 االقلیم

كردستان 
 82.7 74.5 79.0 23.1 23.6 32.4 83.9 89.6 91.8 83.6 88.1 91.3 96.6 85.1 97.5 العراق

وسط 
 68.8 58.0 63.8 29.7 36.0 39.2 65.9 77.7 84.8 71.7 83.8 90.8 86.1 72.4 94.1 وجنوب العراق

                المستوى التعلیمي لألم
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 )1/2الخلف�ة االجتماع�ة (: التطع�مات حسب مزا�ا TC.1.2الجدول 

 2018شھراً الذین حصلوا حالیاً على تطعیمات ضد أمراض األطفال التي یمكن الوقایة منھا (تغطیة الموالید الجدد)، العراق،  23-12نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

 شھراً الذین حصلوا على: 23-12نسبة األطفال في الفئة العمریة 

تطعیم 
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 )OPVتطعیم شلل األطفال (

التطعیم السداسي النكافؤ ( 
الدفتیریا والسعال الدیكي 

والكزاز والمستدیمة المنزلیة 
 2والتھاب الكبد الفایروسي
 وشلل االطفال الزرقي)

تطعیم المكورة الرئویة 
 PCV(المقترن) 

تطعیم الفیروس 
العجلي 

Rotavirus 

دة 
فر

لمن
ة ا

صب
لح

م ا
طعی

ت
M

ea
sl

es
 

الدة
الو

ند 
ع

لى 
ألو

ة ا
رع

لج
ا

نیة 
لثا

ة ا
رع

لج
ا

لثة 
لثا

ة ا
رع

لج
ا

 1 2 33 1 2 36 1 2 

ما قبل 
االبتدائي أو ال 

 تعلیم
88.8 65.0 79.8 80.9 69.2 55.4 73.9 65.2 50.8 34.1 28.3 24.3 57.4 48.2 54.1 

 67.6 59.3 64.9 27.8 34.0 36.5 67.0 77.5 86.2 71.9 84.4 91.6 87.0 74.3 94.9 االبتدائیھ

 80.6 63.6 68.0 28.2 32.1 39.9 77.6 87.8 90.9 83.4 91.7 95.1 92.2 81.1 96.4 المتوسطھ

 83.3 70.8 74.8 34.5 40.4 43.1 79.3 88.1 90.5 82.9 90.4 93.7 91.9 76.1 97.4 االعدادیھ +

                 مؤشر الثروة

 58.2 51.2 59.4 23.5 28.8 35.0 55.6 70.2 80.7 61.2 75.6 86.4 81.4 67.3 90.2 األشد فقراً 

 71.4 58.1 64.8 26.7 33.5 35.5 66.2 76.8 85.3 74.4 84.2 91.0 86.1 74.4 95.8 فقیر

 69.2 60.7 64.6 31.5 37.0 39.8 68.9 78.3 83.8 71.3 82.7 89.1 88.6 72.7 94.8 متوسط

 71.1 62.9 68.1 29.5 35.3 37.1 70.9 82.1 86.6 74.9 86.6 92.0 90.2 73.9 95.1 ثري

 87.5 72.5 76.0 33.1 35.8 44.5 85.8 93.2 94.3 88.6 95.2 97.0 94.1 85.5 97.7 األكثر ثراءً 
 تغطیة تطیعم السلّ  - TC.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 تغطیة تطیعم شلل األطفال - TC.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
 b.1.3و  3.8.1 )؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  DTPتغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا والسعال الدیكي والكزاز ( - TC.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3

 )Hepatitis Bتغطیة تطیعم التھاب الكبد الوبائي ب ( - TC.4مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4
 )Hibالتّغطیة بتطعیم اإلنفلونزا المستدمیة نوع ب ( - TC.5مسح العنقودي متعدد المؤشرات مؤشر ال 5

 b.1.3تغطیة تطعیم المكورة الرئویة (المقترن)؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - TC.6مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  6
 Rotavirusتغطیة تطیعم الفیروس العجلي  - TC.7مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  7

 Rubellaتغطیة تطیعم االحصبة الُحمیراء (الحصبة األلمانیة)  - TC.8مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  8
 b.1.3تغطیة تطعیم االحصبة؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - TC.10مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  10

 تغطیة كامل التطعیمات - .11TCمسح العنقودي متعدد المؤشرات مؤشر ال 11
جرعة الثالثة یریا و السعال الدیكي  والكزاز، والتشمل: تطعیم السل، والجرعة الثالثة من تطعیم شلل األطفال/تطعیم شلل األطفال المعّطل، والجرعة الثالثة من التطعیم الثالثي ضد الدفتأ 

ب، وتطعیم الحصبة الُحمیراء (الحصبة األلمانیة)، والجرعة األولى من تطعیم  –ب، والجرعة الثالثة من تطعیم اإلنفلونزا المستدمیة نوع  -اللتھاب الكبد الوبائيمن التطعیم المضاد 
 ) كما ھو في جدول التطعیمات المتبع في الدولةMCVIالحصبة (

 فیھابطاقة التطعیم أو وثائق أخرى یتم كتابة التطعیمات ب 
 اقة)تشمل األطفال الذین تم مشاھدة بطاقات التطعیم أو الوثائق األخرى الخاصة بھم وتم تسجیل فیھا جرعة تطعیم واحدة على األقل (توفر البط ج

مات التطعیم السداسي وتطعیم الحصبة المنفردة حسب جدول التطعید تطعیم السل، والجرعة االولى والثانیة والثالثة من تطعیم شلل األطفال الفموي, الجرعة االولى والثانیة والثالثة من 
 الموصى بھا دولیا.
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 )2/2( : التطع�مات حسب مزا�ا الخلف�ة االجتماع�ةTC.1.2الجدول 
 2018العراق،  (تغطیة الموالید الجدد)،شھراً الذین حصلوا حالیاً على تطعیمات ضد أمراض األطفال التي یمكن الوقایة منھا  23-12نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

 نسبة الذین:  
إجمالي 
عدد 

األطفال 
في الفئة 
العمریة 

12-23 
 شھراً 

نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 شھراً الذین حصلوا على: 24-35
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المجموع 
اإلجمالي 
 (العراق)

46.9 58.1 3.0 88.3 78.8 3,167 71.9 66.4 52.9  82.0 66.0 3,089 

               

            جنس المولود الجدید

 1,630 68.1 83.1  53.3 64.8 71.3 1,626 79.4 88.9 2.6 57.1 46.1 ذكر

 1,459 63.7 80.9  52.5 68.3 72.6 1,541 78.2 87.7 3.4 59.1 47.6 نثىأ

              المنطقة
نطقة م

 2,090 67.7 83.4  56.3 69.8 75.5 2,174 79.4 89.1 2.5 62.3 50.8 حضریة

 1,000 62.4 79.2  45.8 59.3 64.5 992 77.5 86.6 4.1 48.8 38.2 منطقة ریفیة

              لمحافظةا

 129 89.7 97.8  75.3 80.4 87.7 119 92.2 97.6 1.6 78.3 70.7 ھوكد

 281 40.6 63.7  38.2 54.0 71.0 336 66.2 74.7 3.6 38.7 14.4 ىنینو

 156 88.8 97.2  60.8 73.3 80.5 129 87.6 95.9 0.9 80.0 78.7 انیةسلیم

 53 41.6 66.6  50.1 72.0 73.6 66 67.4 83.3 2.3 47.6 47.6 ككركو

 234 76.9 86.4  72.6 80.6 82.7 260 81.8 91.3 2.6 74.3 56.5 اربیل

 196 89.9 96.5  51.7 70.0 74.3 250 92.1 94.5 1.0 65.7 57.5 ىدیال

 99 53.6 64.3  39.5 55.2 61.1 78 74.8 85.1 2.2 26.3 17.4 رانبا

 503 67.9 82.1  56.4 72.8 73.0 537 80.6 90.6 3.0 65.3 55.2 دبغدا

 348 69.2 84.1  57.9 75.6 75.5 374 81.7 92.3 3.2 67.1 56.1 ركزم   
 156 65.0 77.6  53.1 66.4 67.3 162 77.8 86.7 2.7 61.1 53.0 رافاط  

 153 64.3 87.0  45.1 69.0 69.1 160 74.5 90.3 1.5 56.9 51.6 بابل

 92 69.3 87.6  54.8 68.5 62.3 107 83.5 92.7 3.2 68.7 55.0 كربالء

 99 57.4 86.5  58.4 76.5 72.1 120 80.5 92.6 1.2 63.2 46.8 واسط

 72 55.9 64.2  29.5 41.0 53.0 69 63.0 74.2 7.1 37.2 34.1 الدین صالح

 130 65.2 82.6  44.5 60.7 64.9 146 70.7 82.9 5.7 37.4 27.1 نجف

 94 51.0 69.0  41.7 52.7 56.2 88 65.7 82.4 4.0 36.8 30.4 یةقادس

 161 59.3 74.3  37.1 46.8 58.5 113 67.8 77.3 3.1 44.6 39.5 مثنى

.10 28.5 19.5 ارذي ق
7 89.9 75.6 159 48.8 44.0 45.3  90.4 61.0 206 

 176 57.8 67.0  57.9 74.8 91.9 150 81.4 84.7 1.5 58.5 48.1 میسان

 255 71.7 91.4  64.4 77.5 82.8 280 87.2 95.4 0.9 77.0 65.1 بصرة

              لیماالق
ردستان ك

 520 83.7 92.5  69.7 78.4 83.3 508 85.7 93.9 1.9 76.7 65.5 العراق

سط و
 2,569 62.4 79.9  49.5 64.0 69.6 2,658 77.5 87.2 3.2 54.5 43.3 وجنوب العراق

            لمستوى التعلیمي لألما
ما قبل 

االبتدائي أو ال 
 تعلیم

32.7 40.4 6.8 80.9 70.9 535 59.5 56.2 43.3  78.8 64.2 632 

 1,353 64.4 80.4  48.6 62.2 69.7 1,368 79.0 87.7 2.4 54.1 44.4 البتدائیھا

 483 63.2 80.1  58.1 71.0 76.7 622 83.7 92.5 2.3 68.8 52.0 لمتوسطھا
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 )2/2( : التطع�مات حسب مزا�ا الخلف�ة االجتماع�ةTC.1.2الجدول 
 2018العراق،  (تغطیة الموالید الجدد)،شھراً الذین حصلوا حالیاً على تطعیمات ضد أمراض األطفال التي یمكن الوقایة منھا  23-12نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

 نسبة الذین:  
إجمالي 
عدد 

األطفال 
في الفئة 
العمریة 

12-23 
 شھراً 

نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 شھراً الذین حصلوا على: 24-35

 نسبة الذین:  

عدد 
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العمریة 

24-35 
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 621 73.5 90.4  68.2 82.4 85.6 642 80.3 91.7 1.7 70.9 59.0 العدادیھ +ا
             مؤشر الثروة
 746 61.0 77.9  41.3 56.6 62.4 662 74.1 84.9 5.5 41.1 32.2 األشد فقراً 

 627 59.8 78.1  53.3 63.2 68.4 741 77.7 89.2 2.2 56.0 44.9 قیرف

 615 64.0 82.8  46.9 62.0 67.2 630 76.6 85.4 3.4 56.7 45.6 توسطم

 545 71.6 84.3  56.4 72.2 78.1 571 77.9 87.2 1.9 60.8 51.5 ريث

 557 76.5 89.0  71.3 82.6 87.7 563 89.1 95.5 1.6 79.5 63.4 األكثر ثراءً 
 تغطیة تطیعم السلّ  - TC.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 تغطیة تطیعم شلل األطفال - TC.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
 b.1.3و  3.8.1 )؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  DTPتغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا والسعال الدیكي والكزاز ( - TC.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3

 )Hepatitis Bتغطیة تطیعم التھاب الكبد الوبائي ب ( - TC.4مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4
 )Hibالتّغطیة بتطعیم اإلنفلونزا المستدمیة نوع ب ( - TC.5مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  5

 b.1.3تغطیة تطعیم المكورة الرئویة (المقترن)؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - TC.6مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  6
 Rotavirusتغطیة تطیعم الفیروس العجلي  - TC.7مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  7

 Rubellaالحصبة الُحمیراء (الحصبة األلمانیة) تغطیة تطیعم ا - TC.8مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  8
 b.1.3تغطیة تطعیم االحصبة؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - TC.10مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  10

 تغطیة كامل التطعیمات - .11TCمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  11
 ةتطعیم شلل األطفال/تطعیم شلل األطفال المعّطل، والجرعة الثالثة من التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز، والجرعتشمل: تطعیم السل، والجرعة الثالثة من أ 

رعة األولى ء (الحصبة األلمانیة)، والجب، وتطعیم الحصبة الُحمیرا –ب، والجرعة الثالثة من تطعیم اإلنفلونزا المستدمیة نوع  -الثالثة من التطعیم المضاد اللتھاب الكبد الوبائي
 ) كما ھو في جدول التطعیمات المتبع في الدولةMCVIمن تطعیم الحصبة (

 بطاقة التطعیم أو وثائق أخرى یتم كتابة التطعیمات فیھاب 
 عیم واحدة على األقل (توفر البطاقة)تشمل األطفال الذین تم مشاھدة بطاقات التطعیم أو الوثائق األخرى الخاصة بھم وتم تسجیل فیھا جرعة تط ج

جدول  ي وتطعیم الحصبة المنفردة حسبد تطعیم السل، والجرعة االولى والثانیة والثالثة من تطعیم شلل األطفال الفموي, الجرعة االولى والثانیة والثالثة من التطعیم السداس
 التطعیمات الموصى بھا دولیا.
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 ن��ات المرض 7.2

، إنهاء 2030بحلول عام  ، االسترات�ج�ة التال�ة: 3.2من بين االسترات�ج�ات الرئ�س�ة إلحراز التقدم على صع�د تحقيق هدف التنم�ة المستدامة 
حاالت وف�ات الموال�د واألطفال دون سّن الخامسة التي �مكن تفاديها، بح�ث �سعى جميع البلدان إلى بل�غ هدف خفض وف�ات الموال�د على 

مولود حّي،  1000حالة وفاة ل�ل  25مولود حّي، وخفض وف�ات األطفال دون سن الخامسة على األقل إلى  1000حالة وفاة ل�ل  12األقل إلى 
سّن  نوذلك من خالل التصّدي ألمراض مثل اإلسهال وااللتهاب الرئوي والمالر�ا التي ما زالت �شكل المسببات المميتة الرئ�س�ة بين األطفال دو 

فّسر الغا�ة   79الخامسة. 
ُ
اض األخرى، إلى جانب األمر  2030في أهداف التنم�ة المستدامة، المتعلقة ب�نهاء انتشار أو�ئة المالر�ا بحلول عام  3.3وت

وخطة المناصرة والعمل واالستثمار ضمن مبادرة مكافحة المالر�ا واسئصالها  2030-2016على أنها وضع االسترات�ج�ة الفن�ة العالم�ة للمالر�ا 
 .2015مقارنة مع عام  %90التي تهدف إلى خفض معدالت الوفاة الناتجة عن المالر�ا بنسبة  2030-2016للقضاء على المالر�ا وغا�ات 

�سبة األطفال دون سّن الخامسة الذين ق�ل أنهم عانوا من ن��ة إسهال، أو ظهرت عليهم أعراض التهاب الجهاز التنفسي  TC.2.1�عرض الجدول 
جب  و��جب أال تؤخذ هذە النتائج على أنها ق�اسات لنسبة االنتشار الحق�ق�ة،  الحاّد، أو عانوا من الحمى خالل األسبوعين اللذان سبقا المسح. 

ما هي �سبة انتشار تلك األمراض لفترة أسبوعين. 
ّ
 كذلك عدم استخدامها على أنها كذلك، و�ن

ترة فاستند تع��ف أ�ة حالة إسهال أو حمى، في هذا المسح، إلى إفادة األم (أو مانحة الرعا�ة) بأنه قد ظهر على الطفل/ة أعراض كهذە خالل ال
لقد تم اعتبار أنه قد ظهر على الطفل/ة أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحاّد  ت أخرى غير رأي األم. المحددة؛ ولم يتم الحصول على أ�ة إثباتا

 ،إذا ما قالت األم أو مانحة الرعا�ة أن الطفل/ة قد عانى/ت، خالل الفترة المحددة، من مرض مصحوب بالسعال والتنفس �شكل سر�ــــع أو بصع��ة
مع أن هذا النهج  مشكلة في الصدر، أو وجود مشكلة في الصدر وا�سداد في األنف أو س�الن في األنف. وفهم تلك األعراض على أنها �سبب وجود 

 معقوً� في س�اق تنف�ذ أي مسح أسري متعدد المواضيع، إال أنه �جب أن 
�
فسير تع��ف الحالة المبسطة هذە في الذا�رة عند ت يبقى�عتبر نهجا

إضافة إلى ذلك، أمراض اإلسهال والحمى  تمال وجود تحّيز ف�ما تذكرە األم أو مانحة الرعا�ة أو تتذكرە. النتائج، وكذلك األخذ بعين االعتبار اح
 �سرعة انتشارها من منطقة ألخرى في أوقات مختلفة. 

�
و�مكن  والتهاب الجهاز التنفسي الحاّد هي ل�ست أمراض موسم�ة فحسب، بل تتميز أ�ضا

ولهذە األسباب، وعلى الرغم من  رق �شكل كبير على النتائج، و�التالي �جب توخي الحذر عند تفسيرها. أن يؤثر توق�ت المسح وموقع تواجد الف
لحصول ااإلبالغ عن �سبة االنتشار خالل فترة األسبوعين، فإنه �جب عدم استخدام هذە الب�انات لتقي�م المزا�ا ال��ائ�ة لهذە األمراض، بل �جب 

 طة باستخدام الخدمات الصح�ة والعالج. على قواسم مشتركة للمؤشرات المرتب

 : ن��ات المرض التي تم ذكرهاTC.2.1الجدول 

شھراً الذین قالت األم/مانحة الرعایة أنھم عانوا من نوبة إسھال، و/أو من أعراض التھاب الجھاز التنفسي  59-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 2018العراق، الحاّد، و/أو من الحمى في األسبوعین األخیرین، 

  

نسبة األطفال الذین خالل األسبوعین الماضیین كان 
 لدیھم:

طفال في الفئة عدد األ
 شھراً  59-0العمریة 

 نوبة إسھال
أعراض 

االلتھاب الرئوي 
 الحادّ 

 نوبة حمى

       
 16,623 18.2 3.4 12.8 المجموع اإلجمالي (العراق)

      
     جنس المولود الجدید

 8,602 19.0 3.7 12.3 ذكر
 8,021 17.4 3.0 13.3 أنثى
     المنطقة

 11,305 18.6 3.1 13.0 منطقة حضریة
 5,318 17.4 3.9 12.2 منطقة ریفیة

     المحافظة
 580 26.8 4.4 12.0 دھوك
 1,639 13.4 1.1 9.0 نینوى

 737 13.5 1.2 7.4 سلیمانیة
 406 13.6 3.4 25.5 كركوك

                                                                 

 

)، وحاالت الوفاة %16)، وااللتهاب الرئوي (%18شملت مضاعفات الوالدة المبكرة ( 2016المسببات الرئ�س�ة لوفاة األطفال دون سّن الخامسة في عام  79
 .2017المست��ات واالتجاهات في تق��ر وف�ات األطفال  اليون�سف وآخرون.   ).%5)، والمالر�ا (%7)، و�نتان الرّضع (%8)، واإلسهال (%12أثناء الوالدة (

 https://www.unicef.org/publications/index_101071.html.. 2017اليون�سف،  ني��ورك: 

https://www.unicef.org/publications/index_101071.html
https://www.unicef.org/publications/index_101071.html
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 : ن��ات المرض التي تم ذكرهاTC.2.1الجدول 

شھراً الذین قالت األم/مانحة الرعایة أنھم عانوا من نوبة إسھال، و/أو من أعراض التھاب الجھاز التنفسي  59-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 2018العراق، الحاّد، و/أو من الحمى في األسبوعین األخیرین، 

 1,445 20.0 4.7 10.1 اربیل
 1,035 31.1 5.1 18.5 دیالى
 518 12.6 4.0 8.9 انبار
 2,728 18.6 3.2 13.5 بغداد

 1,940 19.6 4.1 12.9 مركز   
 788 16.2 1.0 15.0 اطراف   

 769 10.3 1.0 6.5 بابل
 505 4.8 2.4 5.2 كربالء
 566 14.0 0.6 11.7 واسط

 393 18.1 3.0 13.8 صالح الدین
 695 21.0 4.5 16.7 نجف

 487 16.3 5.8 11.7 قادسیة
 663 11.0 2.9 10.8 مثنى

 1,170 14.5 1.6 10.8 ذي قار
 813 28.4 4.7 18.5 میسان
 1,474 24.5 6.4 18.9 بصرة

     االقلیم
 2,762 19.7 3.7 9.8 كردستان العراق

 13,861 17.9 3.3 13.4 وسط وجنوب العراق
     العمر (باألشھر)

0-11 19.2 4.7 19.7 3,177 
12-23 20.1 4.0 22.0 3,167 
24-35 10.7 4.0 20.2 3,089 
36-47 7.8 2.2 15.5 3,731 
48-59 7.5 2.2 14.4 3,459 

     المستوى التعلیمي لألم
 3,205 19.4 5.3 14.1 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 7,285 18.4 3.1 13.2 االبتدائیھ
 2,923 18.8 3.1 14.8 المتوسطھ

 3,209 16.0 2.4 8.6 االعدادیھ +
     مؤشر الثروة
 3,730 18.8 4.2 15.3 األشد فقراً 

 3,677 20.3 3.2 13.9 فقیر
 3,321 16.7 3.6 12.1 متوسط

 3,007 17.7 2.4 12.0 ثري
 2,888 17.0 3.2 9.7 األكثر ثراءً 
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 اإلسهال 

عزى معظم حاالت الوفاة   80جميع أنحاء العالم. ُ�عتبر اإلسهال واحدا� من المسببات الرئ�س�ة للوفاة بين األطفال دون سّن الخامسة في 
ُ
وت

ومن شأن إدارة اإلسهال  المرتبطة باإلسهال بين األطفال إلى الجفاف �سبب فقدان الجسم ل�م�ات كبيرة من الم�اە والشوارد على شكل براز سائل. 
أن �حول دون حدوث كثير من  -) RHFموصى به () أو من خالل أي سائل منزلي ORSسواء من خالل محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي ( -

و�ضافة إلى ذلك، لقد أثبتت مكمالت الزنك فعاليتها في خفض مدة وحّدة المرض وكذلك الحّد من خطر التعرض لن��ات   81حاالت الوفاة هذە. 
 مستقبل�ة خالل الشه��ن أو الثالثة أشهر الالحقة. 

عزى ما �سبته 
ُ
 من الوف�ات الناتج %60ت

�
ة عن اإلسهال في جميع أنحاء العالم إلى م�اە الشرب غير اآلمنة وتدني مستوى خدمات النظافة تق��با

وأن تؤدي إلى انخفاض كبير في خطر  %40ومن شأن غسل األ�دي بالصابون وحدە أن �حّد من خطر اإلسهال بنسبة  العامة والصرف الصحي. 
ل�ة نظ�فة ومستوى ج�د من النظافة العامة هو أمر مهم للح�لولة دون انتشار أمراض و�ن وجود بيئات منز  التعرض اللتهابات الجهاز التنفسي. 

نع مااللتهاب الرئوي واإلسهال، وتوفر م�اە الشرب اآلمنة والتخلص المالئم من المخلفات البشر�ة، بما في ذلك براز األطفال، هو أمر حيوي ل
 80انتشار مرض اإلسهال بين األطفال والبالغين. 

/ت ىخالل تنف�ذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات، سُئلت األمهات أو مانحات الرعا�ة عّما إذا كان طفلهن أو طفلتهن دون سّن الخامسة قد عان
وفي الحاالت التي قالت فيها األم أن طفلها/طفلتها عانى/ت من اإلسهال، تم توج�ه سلسة  وعين اللذان سبقا المسح. من ن��ة إسهال خالل األسب

عطته أ من األسئلة إليها حول عالج المرض، بما في ذلك األش�اء التي أعطتها للطفل/ة لشر�ــها وأ�لها خالل ن��ة اإلسهال، و�ذا ما كانت كم�ة ما 
 مما كان ُ�عطى له/لها عادة. له/لها أ�ثر أو أقل 

شهرا� الذين عانوا من اإلسهال خالل األسبوعين اللذان سبقا المسح ممن تم  59-0�سبة األطفال في الفئة العم��ة  TC.3.1�عرض الجدول 
  الحصول على مشورة أو عالج لهم ومن أين. 

.  59-0أنماط ممارسات الشرب واإلطعام خالل ن��ة اإلسهال بين األطفال في الفئة العم��ة  TC.3.2و�عرض الجدول    شهرا�

شهرا� ممن �حصلون على محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي، ومختلف أنواع  59-0�سبة األطفال في الفئة العم��ة  TC.3.3�عرض الجدول 
و�ما أنه قد يتم إعطاء األطفال أ�ثر من ن�ع من السوائل، فإنه ل�س بالضرورة أن  ن��ة اإلسهال.  السوائل منزل�ة الصنع الموصى بها، والزنك خالل

  .%100�كون مجم�ع النسب المئ��ة 

شهرا� ممن عانوا من اإلسهال في األسبوعين األخير�ن وحصلوا على عالج محلول  59-0�سبة األطفال في الفئة العم��ة  TC.3.4�عرض الجدول 
  فاف الفموي مع التغذ�ة المتواصلة، و�سبة األطفال ممن عانوا من اإلسهال وحصلوا على عالجات أخرى. أمالح الج

شهرا�  59-0معلومات حول مصدر محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي والزنك الذي ُ�عطى لألطفال في الفئة العم��ة  TC.3.5�عرض الجدول 
 ممن حصلوا على هذە العالجات. 

 

                                                                 

 

. 2016اليون�سف،  ني��ورك:  بب االلتهاب الرئوي واإلسهال. إنهاء وف�ات األطفال �س حتى وفاة واحدة كثيرة:  اليون�سف. 80 
.version.pdf-web-ort2016rep-Diarrhoea-Pneumonia-content/uploads/2016/11/UNICEF-https://data.unicef.org/wp 

 بتوص�ات عالج اإلسهال للدول متدن�ة الدخل، والذي �شجع على استخدام 2014في عام 81
�
 مشتركا

�
، �شرت كل من اليون�سف ومنظمة الصحة العالم�ة ب�انا

اإلدارة اإل�لين�كة لإلسهال  العالم�ة، واليون�سفمنظمة الصحة  محال�ل أمالح معالجة الجفاف متدن�ة األسمول�ة والزنك، إضافة إلى التغذ�ة المتواصلة: 
 https://www.unicef.org/publications/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf.. 2004اليون�سف،  ب�ان مشترك، ني��ورك:  الحاّد. 

https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/11/UNICEF-Pneumonia-Diarrhoea-report2016-web-version.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
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 : السعي للحصول على الرعا�ة أثناء ن��ة اإلسهالTC.3.1الجدول 

شھراً الذین كانوا یعانون من نوبة اإلسھال في األسبوعین األخیرین الذین تم السعي للحصول على نصائح أو عالج لھم، حسب مصدر  59-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 2018 ،العراقالنصائح أو العالج، 

  

 الذین یعانون من اإلسھال ممن:نسبة األطفال 

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

شھراً الذین  0-59
عانوا من اإلسھال 
خالل األسبوعین 

 الماضیین

 تم السعي للحصول على النصائح أو العالج من:
لم یتم 
السعي 

للحصول 
على 

نصائح أو 
 عالج

 المرافق الصحیة أو مزودي الخدمة

مصدر 
 آخر

مرفق 
صحي أو 
جھة تزوید 
خدمات 

 خاصة عامة ،ب1صحیة

مزود 
خدمة 
الصحة 
 أالمجتمعیة 

          
 2,125 41.0 48.2 1.4 0.1 34.2 26.1 المجموع اإلجمالي (العراق)

         
        الجنس
 1,057 37.6 50.7 1.1 0.2 35.3 28.2 ذكر
 1,068 44.3 45.7 1.6 0.0 33.2 24.0 أنثى
        المنطقة

 1,475 37.3 50.9 1.0 0.1 36.2 28.5 منطقة حضریة 
 651 49.4 42.1 2.2 0.1 29.7 20.8 منطقة ریفیة

        المحافظة
 69 40.5 55.3 3.6 0.8 34.7 25.7 دھوك
 147 42.4 53.4 4.9 1.2 47.4 9.5 نینوى

 55 (35.4) (64.6) (0.0) (0.0) (38.1) (38.0) سلیمانیة
 104 18.4 80.4 2.0 0.0 8.6 75.3 كركوك

 147 46.5 52.7 0.0 0.0 32.6 24.5 اربیل
 191 43.7 50.0 0.0 0.0 25.7 31.7 دیالى
 46 39.6 44.5 2.8 0.0 32.0 26.4 انبار
 369 26.2 61.3 1.9 0.0 41.3 32.3 بغداد

 251 27.7 63.1 0.6 0.0 38.0 35.3 مركز   
 118 22.8 57.5 4.7 0.0 48.3 25.8 اطراف   

 50 43.3 49.0 0.0 0.0 37.9 22.7 بابل
 26 (38.5) (46.2) (2.2) (0.0) (46.8) (16.5) كربالء
 66 58.6 30.3 0.7 0.0 27.3 15.9 واسط

 54 37.7 44.5 2.8 0.6 37.2 22.8 صالح الدین
 116 42.2 49.0 0.8 0.0 34.5 29.3 نجف

 57 46.1 42.9 0.6 0.0 32.5 23.0 قادسیة
 72 68.2 24.2 0.0 0.0 20.2 14.6 مثنى

 127 45.1 26.7 0.0 0.0 39.6 15.8 ذي قار
 150 51.5 34.6 0.4 0.3 19.4 28.9 میسان
 279 45.1 37.1 1.5 0.0 42.2 13.4 بصرة

        االقلیم
 271 42.7 55.8 0.9 0.2 34.3 27.5 كردستان العراق

 1,854 40.7 47.1 1.4 0.1 34.2 25.9 وسط وجنوب العراق
        العمر (باألشھر)

0-11 25.7 30.1 0.1 1.2 48.0 45.0 609 
12-23 20.5 36.8 0.1 1.1 46.9 42.9 636 
24-35 27.5 40.8 0.5 2.3 48.5 36.4 330 
36-47 33.0 30.0 0.0 1.0 51.0 39.0 291 
48-59 31.6 33.8 0.1 1.6 48.3 35.0 260 

        التعلیمي لألمالمستوى 
 452 40.3 51.9 0.5 0.1 30.9 32.7 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 964 40.5 47.1 1.7 0.3 35.7 24.7 االبتدائیھ
 432 45.0 45.6 0.9 0.0 27.8 27.3 المتوسطھ

 277 37.4 49.7 2.3 0.0 44.4 18.3 االعدادیھ +



 150الصفحة  | الطفل وتغذيته ونمائه صحة –النمو 

 : السعي للحصول على الرعا�ة أثناء ن��ة اإلسهالTC.3.1الجدول 

شھراً الذین كانوا یعانون من نوبة اإلسھال في األسبوعین األخیرین الذین تم السعي للحصول على نصائح أو عالج لھم، حسب مصدر  59-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 2018 ،العراقالنصائح أو العالج، 

  

 الذین یعانون من اإلسھال ممن:نسبة األطفال 

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

شھراً الذین  0-59
عانوا من اإلسھال 
خالل األسبوعین 

 الماضیین

 تم السعي للحصول على النصائح أو العالج من:
لم یتم 
السعي 

للحصول 
على 

نصائح أو 
 عالج

 المرافق الصحیة أو مزودي الخدمة

مصدر 
 آخر

مرفق 
صحي أو 
جھة تزوید 
خدمات 

 خاصة عامة ،ب1صحیة

مزود 
خدمة 
الصحة 
 أالمجتمعیة 

        صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم
 114 29.8 59.8 1.0 0.0 33.8 39.4 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 1,980 41.6 47.4 1.4 0.2 34.0 25.5 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
 31 (40.2) (54.8) (0.0) (0.0) (48.1) (19.5) ال یتوفر معلومات

        مؤشر الثروة
 572 47.1 43.2 1.7 0.4 31.7 22.9 األشد فقراً 

 512 38.2 47.1 0.3 0.1 35.3 27.8 فقیر
 401 47.6 41.1 2.1 0.1 34.9 18.0 متوسط

 360 34.1 53.5 1.3 0.0 36.6 30.0 ثري
 280 33.0 63.6 1.8 0.0 33.3 36.1 األكثر ثراءً 

 السعي للحصول على الرعایة لمرض اإلسھال - TC.12مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
ومیین و الصحة المجتمعیة غیر الحكجھات تزوید خدمات الصحة المجتمعیة تشمل المرافق الصحیة العامة (باحثو الصحة المجتمعیة والعیادات المتنقلة)، والمرافق الخاصة (باحث أ

 والعیادات المتنقلة)
 ى من ذلك الصیدلیات الخاصةتشمل جمیع المرافق الصحیة وجھات تزوید الخدمات الصحیة العامة والخاصة، وكذلك من ال یعرفون ما إذا كانت مرافق عامة أم خاصة. ویتسثن ب

 حالة غیر مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى( ) 
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 ن��ة اإلسهال : ممارسات اإلطعام أثناءTC.3.2الجدول 

 2018 ،العراقشھراً الذین كانوا یعانون من اإلسھال في األسبوعین األخیرین حسب كمیة السوائل والطعام التي أعطیت للطفل خالل نوبة اإلسھال،  59-0توزیع نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

 ممارسات شرب السوائل أثناء نوبة اإلسھال

  

 أثناء نوبة اإلسھالممارسات تناول األكل 

عدد األطفال في الفئة 
شھراً  59-0العمریة 

الذین عانوا من 
اإلسھال خالل 

 األسبوعین الماضیین

 أعطي الطفل لیشرب:

المجموع 
 اإلجمالي

 أعطي الطفل لیأكل:

المجموع 
 اإلجمالي

كمیة 
أقل 
 بكثیر

كمیة أقل 
بعض 
 الشيء

نفس 
الكمیة 
 ً  ال شيء كمیة أكبر تقریبا

إجابة 
ناقصة/ال 

 أعرف

كمیة 
أقل 
 بكثیر

كمیة 
أقل 

بعض 
 الشيء

نفس الكمیة 
 ً  تقریبا

كمیة 
 ال شيء أكبر

إجابة 
ناقصة/ال 

 أعرف
                   

 2,125 100.0 0.1 5.9 7.5 40.2 36.1 10.3  100.0 0.2 3.0 23.2 42.4 23.9 7.3 المجموع اإلجمالي (العراق)
                  

                 الجنس
 1,057 100.0 0.0 6.7 7.2 39.4 35.6 11.1  100.0 0.1 3.4 21.5 43.0 23.7 8.2 ذكر
 1,068 100.0 0.3 5.1 7.7 41.0 36.6 9.4  100.0 0.4 2.6 24.9 41.7 24.1 6.3 أنثى
                 المنطقة

 1,475 100.0 0.1 5.0 8.7 40.3 35.2 10.6  100.0 0.3 3.0 22.0 43.4 24.0 7.4 منطقة حضریة 
 651 100.0 0.2 7.9 4.7 39.8 38.1 9.5  100.0 0.2 2.9 26.0 40.0 23.8 7.1 منطقة ریفیة

                 المحافظة
 69 100.0 0.0 10.0 18.9 27.4 29.1 14.6  100.0 0.0 2.1 41.1 27.0 17.4 12.4 دھوك
 147 100.0 1.6 4.1 8.3 46.7 29.5 9.8  100.0 1.4 11.4 20.8 45.8 17.1 3.5 نینوى

 55 100.0 (0.0) (3.0) (34.7) (25.4) (23.6) (13.3)  (100.0) (0.0) (3.0) (53.8) (31.0) (8.2) (4.0) سلیمانیة
 104 100.0 0.0 0.5 5.6 47.9 35.7 10.4  100.0 0.0 1.3 11.6 49.2 25.6 12.2 كركوك

 147 100.0 0.0 3.8 11.2 25.1 47.4 12.5  100.0 0.0 3.9 64.0 21.1 8.1 2.9 اربیل
 191 100.0 0.0 11.6 12.4 47.5 23.3 5.2  100.0 0.0 7.4 31.3 44.1 11.7 5.4 دیالى
 46 100.0 0.0 7.7 3.0 28.6 42.5 18.2  100.0 0.0 0.0 5.7 38.5 32.2 23.6 انبار
 369 100.0 0.2 9.3 0.2 19.9 62.0 8.4  100.0 0.8 0.1 6.4 33.7 50.2 8.8 بغداد

 251 100.0 0.0 10.4 0.0 18.3 60.8 10.5  100.0 1.1 0.0 3.9 24.4 58.1 12.5 مركز   
 118 100.0 0.6 7.2 0.7 23.3 64.3 4.0  100.0 0.0 0.3 11.7 53.6 33.5 0.9 اطراف   

 50 100.0 0.0 4.1 6.2 37.9 49.4 2.3  100.0 0.0 4.0 26.0 32.3 33.5 4.3 بابل
 26 100.0 (0.0) (4.8) (5.1) (43.7) (35.3) (11.1)  (100.0) (0.0) (5.0) (35.4) (43.5) (12.9) (3.2) كربالء
 66 100.0 0.0 8.5 20.9 43.7 7.1 19.8  100.0 0.0 1.4 32.9 51.8 8.1 5.7 واسط

 54 100.0 0.0 13.3 0.7 44.2 31.7 10.1  100.0 0.0 2.6 10.6 59.4 17.3 10.2 صالح الدین
 116 100.0 0.0 2.1 5.8 56.3 23.9 11.9  100.0 0.0 0.4 13.2 50.2 28.1 8.1 نجف

 57 100.0 0.0 4.2 0.5 40.5 33.1 21.6  100.0 0.0 7.0 7.8 37.8 29.7 17.7 قادسیة
 72 100.0 0.0 2.5 5.6 75.7 14.4 1.8  100.0 0.3 0.8 7.4 73.9 14.9 2.6 مثنى

 127 100.0 0.0 4.5 2.3 26.4 56.3 10.6  100.0 0.0 7.7 6.9 20.5 54.7 10.2 ذي قار
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 ن��ة اإلسهال : ممارسات اإلطعام أثناءTC.3.2الجدول 

 2018 ،العراقشھراً الذین كانوا یعانون من اإلسھال في األسبوعین األخیرین حسب كمیة السوائل والطعام التي أعطیت للطفل خالل نوبة اإلسھال،  59-0توزیع نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

 ممارسات شرب السوائل أثناء نوبة اإلسھال

  

 أثناء نوبة اإلسھالممارسات تناول األكل 

عدد األطفال في الفئة 
شھراً  59-0العمریة 

الذین عانوا من 
اإلسھال خالل 

 األسبوعین الماضیین

 أعطي الطفل لیشرب:

المجموع 
 اإلجمالي

 أعطي الطفل لیأكل:

المجموع 
 اإلجمالي

كمیة 
أقل 
 بكثیر

كمیة أقل 
بعض 
 الشيء

نفس 
الكمیة 
 ً  ال شيء كمیة أكبر تقریبا

إجابة 
ناقصة/ال 

 أعرف

كمیة 
أقل 
 بكثیر

كمیة 
أقل 

بعض 
 الشيء

نفس الكمیة 
 ً  تقریبا

كمیة 
 ال شيء أكبر

إجابة 
ناقصة/ال 

 أعرف
 150 100.0 0.0 1.5 4.7 52.4 37.3 4.0  100.0 0.0 0.0 26.9 57.1 14.4 1.7 میسان
 279 100.0 0.0 4.9 9.4 53.7 18.2 13.8  100.0 0.0 0.4 31.8 53.8 7.1 7.0 بصرة

                 االقلیم
 271 100.0 0.0 5.2 18.0 25.7 37.9 13.2  100.0 0.0 3.2 56.1 24.6 10.5 5.5 كردستان العراق

 1,854 100.0 0.2 6.0 5.9 42.3 35.8 9.8  100.0 0.3 2.9 18.4 45.0 25.9 7.5 وسط وجنوب العراق
                 العمر (باألشھر)

0-11 6.2 22.5 50.4 17.0 3.9 0.0 100.0  6.7 26.8 46.1 5.4 14.9 0.1 100.0 609 
12-23 5.9 24.9 34.2 32.0 2.9 0.1 100.0  10.8 42.1 33.0 11.1 2.8 0.2 100.0 636 
24-35 10.3 19.2 45.8 21.3 2.5 0.8 100.0  13.9 34.4 42.2 7.5 2.0 0.0 100.0 330 
36-47 8.1 24.7 37.2 27.3 2.7 0.0 100.0  13.5 40.5 37.5 5.7 2.7 0.0 100.0 291 
48-59 8.5 30.0 44.8 14.1 2.0 0.5 100.0  9.0 40.2 44.1 5.2 1.1 0.4 100.0 260 

                 المستوى التعلیمي لألم
 452 100.0 0.0 5.9 5.6 40.3 36.2 12.0  100.0 0.7 2.0 18.0 47.1 23.5 8.7 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 964 100.0 0.2 6.6 7.5 38.5 37.5 9.7  100.0 0.1 4.8 21.4 38.8 27.2 7.7 االبتدائیھ
 432 100.0 0.0 3.3 6.4 47.7 32.8 9.9  100.0 0.0 0.5 28.0 50.8 15.2 5.5 المتوسطھ

 277 100.0 0.4 7.3 11.9 34.0 36.2 10.1  100.0 0.3 2.0 30.6 33.8 26.9 6.5 االعدادیھ +
                 صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم

 114 100.0 0.0 2.4 13.0 27.8 46.5 10.4  100.0 0.0 1.3 37.0 35.1 21.3 5.3 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 1,980 100.0 0.1 5.9 7.2 40.9 35.6 10.3  100.0 0.3 3.1 22.4 42.9 23.9 7.4 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

 31 100.0 (2.3) (16.6) (6.1) (36.3) (28.8) (9.9)  (100.0) (0.0) (1.7) (23.8) (35.1) (33.1) (6.2) ال یتوفر معلومات
                 مؤشر الثروة
 572 100.0 0.0 5.6 5.1 46.0 32.3 11.0  100.0 0.5 2.6 18.6 48.1 22.5 7.6 األشد فقراً 

 512 100.0 0.1 5.1 6.9 38.3 39.8 9.7  100.0 0.0 1.5 24.4 39.2 28.6 6.3 فقیر
 401 100.0 0.3 8.4 10.4 44.4 25.6 11.0  100.0 0.3 6.8 19.6 42.2 20.9 10.2 متوسط

 360 100.0 0.0 6.7 7.8 37.4 42.4 5.8  100.0 0.0 2.9 18.8 44.5 28.4 5.3 ثري
 280 100.0 0.4 3.3 8.6 29.2 43.9 14.6  100.0 0.3 1.0 41.3 33.7 16.8 6.8 األكثر ثراءً 

 حالة غیر مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى( ) 



 153الصفحة  | صحة الطفل وتغذيته ونمائه –النمو 

 : محال�ل عالج الجفاف الفم��ة، والسائل المنزلي الذي توصي به الحكومة، والزنكTC.3.3الجدول 

شھراً ممن كانوا یعانون من اإلسھال في األسبوعین األخیرین، وتم معالجتھم باستخدام محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي، وسائل منزلي  59-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 2018، العراقتوصي بھ الحكومة، والزنك، 

  

   نسبة األطفال الذین یعانون من اإلسھال ممن حصلوا على:

عدد األطفال في 
 59-0الفئة العمریة 

شھراً الذین عانوا 
من اإلسھال خالل 
 األسبوعین الماضیین

 )ORSمحلول أمالح معالجة الجفاف الفموي (

أقراص 
 الزنك

شراب 
 الزنك

محلول 
ارواء 
فموي 

)ORS (
 2او زنك

سائل من 
 كیس

سائل من عبوة 
خاصة 

 (الدیكستروالیت)

. محلول 
معالجة 
الجفاف 
المحضر 
 في المنزل

.اي  محلول 
 1ارواء فموي

)ORS( 
           

 2,125 5.2 5.4 3.9 25.4 3.4 4.8 23.9 المجموع اإلجمالي (العراق)
          

         الجنس
 1,057 6.4 6.5 4.8 27.1 5.0 5.8 25.3 ذكر
 1,068 3.9 4.4 3.0 23.8 1.9 3.8 22.5 أنثى
         المنطقة

 1,475 6.3 7.0 5.1 28.6 4.1 5.5 26.7 منطقة حضریة 
 651 2.6 1.9 1.2 18.3 1.8 3.3 17.7 منطقة ریفیة

         المحافظة
 69 8.3 3.9 5.9 44.2 1.4 10.4 42.2 دھوك
 147 4.7 3.0 2.8 15.0 0.0 9.3 9.0 نینوى

 55 (3.0) (4.7) (0.0) (21.3) (0.0) (7.9) (16.0) سلیمانیة
 104 39.2 42.4 40.5 75.8 54.9 20.6 75.8 كركوك

 147 2.4 3.3 0.0 19.7 2.6 4.8 18.0 اربیل
 191 0.3 0.3 0.0 9.0 0.4 0.7 8.7 دیالى
 46 5.5 3.8 1.7 26.3 7.3 2.6 26.3 انبار
 369 2.0 1.8 0.2 39.6 0.1 1.0 39.6 بغداد

 251 2.6 2.6 0.0 40.6 0.0 1.2 40.6 مركز   
 118 0.8 0.0 0.8 37.5 0.2 0.6 37.5 اطراف   

 50 11.6 2.9 11.6 30.7 0.0 6.3 30.7 بابل
 26 (0.0) (0.0) (1.8) (17.0) (0.0) (8.7) (15.3) كربالء
 66 10.2 4.0 10.3 24.8 1.0 15.6 12.0 واسط

 54 6.2 8.2 2.7 20.8 0.0 12.7 20.8 صالح الدین
 116 8.9 4.1 7.3 28.9 0.0 1.7 28.5 نجف

 57 12.5 9.2 6.5 30.5 2.2 10.3 29.2 قادسیة
 72 0.0 0.4 0.0 17.2 1.1 1.5 16.5 مثنى

 127 3.2 21.9 1.8 8.8 0.9 4.6 5.8 ذي قار
 150 1.4 0.9 0.5 14.8 0.9 2.8 13.7 میسان
 279 0.5 0.0 0.5 17.5 0.4 0.4 17.5 بصرة

         االقلیم
 271 4.0 3.7 1.5 26.3 1.8 6.9 23.8 كردستان العراق

 1,854 5.3 5.7 4.3 25.3 3.6 4.5 23.9 وسط وجنوب العراق
         العمر (باألشھر)

0-11 25.0 6.3 4.1 25.6 4.0 4.7 4.4 609 
12-23 23.4 5.0 1.0 25.5 3.8 2.0 5.1 636 
24-35 23.2 3.8 3.0 24.3 1.8 3.3 3.5 330 
36-47 23.2 5.9 1.9 27.0 2.2 5.8 6.0 291 
48-59 24.1 1.1 9.9 24.6 8.4 18.0 8.3 260 

         المستوى التعلیمي لألم
 452 4.0 2.0 2.2 24.5 1.3 3.7 23.2 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 964 1.8 4.5 1.3 23.9 2.0 2.6 23.2 االبتدائیھ
 432 13.8 11.7 12.2 25.9 10.1 10.3 23.1 المتوسطھ

 277 5.3 4.2 2.8 31.6 1.4 5.9 28.7 االعدادیھ +
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 : محال�ل عالج الجفاف الفم��ة، والسائل المنزلي الذي توصي به الحكومة، والزنكTC.3.3الجدول 

شھراً ممن كانوا یعانون من اإلسھال في األسبوعین األخیرین، وتم معالجتھم باستخدام محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي، وسائل منزلي  59-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 2018، العراقتوصي بھ الحكومة، والزنك، 

  

   نسبة األطفال الذین یعانون من اإلسھال ممن حصلوا على:

عدد األطفال في 
 59-0الفئة العمریة 

شھراً الذین عانوا 
من اإلسھال خالل 
 األسبوعین الماضیین

 )ORSمحلول أمالح معالجة الجفاف الفموي (

أقراص 
 الزنك

شراب 
 الزنك

محلول 
ارواء 
فموي 

)ORS (
 2او زنك

سائل من 
 كیس

سائل من عبوة 
خاصة 

 (الدیكستروالیت)

. محلول 
معالجة 
الجفاف 
المحضر 
 في المنزل

.اي  محلول 
 1ارواء فموي

)ORS( 
         صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم

 114 1.1 1.0 2.5 13.9 1.0 3.4 13.7 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 1,980 5.5 5.7 4.0 26.0 3.6 5.0 24.4 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

 31 (1.8) (3.5) (0.0) (28.8) (1.7) (0.0) (28.8) ال یتوفر معلومات
         مؤشر الثروة
 572 2.8 1.4 2.1 20.8 1.7 2.4 20.1 األشد فقراً 

 512 2.2 5.9 1.4 20.2 1.1 2.3 19.4 فقیر
 401 4.7 4.0 3.2 24.0 1.1 7.4 20.6 متوسط

 360 4.8 4.5 2.6 27.6 2.7 3.0 26.2 ثري
 280 16.4 15.9 14.7 43.7 15.3 13.4 41.5 األكثر ثراءً 

 )ORSعالج اإلسھال باستخدام محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي ( - TC.13aمؤشر المسح  العنقودي متعدد المؤشرات  1
 والزنك) ORSعالج اإلسھال باستخدام محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي ( - TC.13bمؤشر المسح  العنقودي متعدد المؤشرات  2

 
 حالة غیر مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى( ) 

 

 

 



 155الصفحة  | صحة الطفل وتغذيته ونمائه –النمو 

 : عالج اإلسهال عن ط��ق محال�ل أمالح الجفاف مع االستمرار في تغذيتهم وتقد�م العالجات األخرى لهمTC.3.4الجدول 

 2018 ،العراقفي تغذیتھم ونسبة من تم إعطاؤھم عالجات أخرى،  شھراً الذین كانوا یعانون من اإلسھال ف األسبوعین األخیرین والذین تم إعطاؤھم عالج محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي مع االستمرار 59-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 اإلسھال ممن تم إعطاؤھم:األطفال الذین كانوا یعانون من   

لم یُعط 
أي 

عالج أو 
 أدویة

عدد 
األطفال 
في الفئة 
العمریة 

0-59 
شھراً 
الذین 

عانوا من 
اإلسھال 
خالل 

األسبوعین 
 الزنك الماضیین

محلول 
أمالح 
معالجة 
الجفاف 
الفموي 
أو زیادة 
كمیات 
 السوائل

عالج 
الجفاف 
الفموي 

مع 
زیادة 
كمیات 
 السوائل

عالج 
الجفاف 
الفموي 
(سائل 
الجفاف 
الفموي 

او 
السائل 
المنزلي 
او زیادة 
السوائل 

او 
 الزنك )

عالج 
الجفاف 
الفموي 

مع 
استمرار 

 1التغذیة

 عالجات أخرى
 حقنة  حبوب أو شراب

حقنة 
عن 

طریق 
 الورید

عالج 
منزلي 
الصنع، 
دواء 
 أعشاب

غیر 
 ذلك

لم یتم 
إعطاء 
عالج 
 آخر

وي
حی

اد 
ض

م
 

عاء
ألم

ة ا
رك

 ح
ضاد

م
 

لك
ر ذ

غی
ف 
رو

مع
ر 

غی
 

 

وي
حی

اد 
ض

م
 

ویة
حی

 ال
ت

ادا
ض

الم
ر 

غی
ن 

م
 

ف
رو

مع
ر 

غی
 

  
                      

 2,125 22.0 39.5 2.2 0.9 1.0 1.1 1.5 7.1  2.2 3.5 30.6 29.8 36.8 45.3 6.4 43.0 7.4 المجموع اإلجمالي (العراق)
                     

                    الجنس
 1,057 21.0 33.5 2.7 1.2 1.0 1.4 1.6 7.7  3.2 3.3 35.8 29.8 34.7 44.0 6.0 43.0 7.6 ذكر
 1,068 22.9 45.4 1.7 0.6 1.0 0.8 1.5 6.5  1.3 3.8 25.5 29.9 39.0 46.5 6.9 43.0 7.1 أنثى
                    المنطقة

 1,475 20.8 38.1 2.1 0.8 0.9 0.9 1.5 7.0  2.3 4.3 29.5 32.8 38.8 47.7 7.3 44.8 9.2 منطقة حضریة 
 651 24.6 42.5 2.6 1.1 1.2 1.5 1.7 7.3  2.2 1.7 33.3 23.2 32.3 39.8 4.6 38.9 3.1 منطقة ریفیة

                    المحافظة
 69 22.0 76.2 4.3 0.0 1.4 0.0 1.4 0.5  0.0 3.6 13.3 7.8 53.8 64.7 17.9 64.1 8.9 دھوك
 147 17.4 20.7 1.8 0.0 1.1 0.6 3.3 24.9  5.8 3.2 49.7 18.3 25.2 33.2 1.8 32.1 5.8 نینوى

 55 (8.6) (24.8) (8.0) (11.6) (2.6) (0.0) (0.0) (1.8)  (0.0) (14.4) (2.8) (51.5) (50.0) (63.8) (34.7) (62.0) (4.7) سلیمانیة
 104 5.1 53.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.6  0.0 2.2 40.7 27.5 78.5 88.8 5.6 83.2 44.3 كركوك

 147 10.5 61.1 1.2 0.4 1.5 0.0 0.0 0.0  0.0 6.8 12.6 28.8 62.6 75.7 6.5 75.7 3.3 اربیل
 191 20.4 23.4 1.7 0.0 1.1 0.3 0.3 3.3  0.4 1.7 44.7 34.0 30.2 36.8 12.4 36.4 0.3 دیالى
 46 21.5 27.5 4.0 0.0 5.8 1.2 1.4 9.7  1.7 2.7 27.2 42.8 23.1 38.1 1.2 32.0 5.5 انبار
 369 14.7 20.9 1.9 0.5 1.3 1.5 4.7 12.2  4.0 2.9 20.5 58.6 34.9 43.1 0.2 43.1 2.0 بغداد

 251 18.2 25.1 2.0 0.0 1.6 2.2 4.4 16.7  0.8 3.8 20.9 58.8 31.2 41.6 0.0 41.6 2.6 مركز   
 118 7.2 12.0 1.8 1.6 0.6 0.0 5.2 2.6  11.0 1.0 19.7 58.1 42.8 46.4 0.7 46.4 0.8 اطراف   

 50 22.5 35.2 3.5 2.4 1.8 0.0 0.0 9.4  0.0 0.0 33.3 47.6 52.0 54.3 6.2 51.4 14.5 بابل
 26 (31.1) (45.2) (6.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (15.8)  (8.3) (6.3) (3.4) (30.3) (31.3) (42.4) (5.1) (42.4) (1.8) كربالء
 66 23.1 52.8 2.9 0.0 0.0 0.0 1.2 8.9  0.8 3.8 34.4 13.7 35.4 48.0 20.9 44.6 14.4 واسط



 156الصفحة  | صحة الطفل وتغذيته ونمائه –النمو 

 : عالج اإلسهال عن ط��ق محال�ل أمالح الجفاف مع االستمرار في تغذيتهم وتقد�م العالجات األخرى لهمTC.3.4الجدول 

 2018 ،العراقفي تغذیتھم ونسبة من تم إعطاؤھم عالجات أخرى،  شھراً الذین كانوا یعانون من اإلسھال ف األسبوعین األخیرین والذین تم إعطاؤھم عالج محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي مع االستمرار 59-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 اإلسھال ممن تم إعطاؤھم:األطفال الذین كانوا یعانون من   

لم یُعط 
أي 

عالج أو 
 أدویة

عدد 
األطفال 
في الفئة 
العمریة 

0-59 
شھراً 
الذین 

عانوا من 
اإلسھال 
خالل 

األسبوعین 
 الزنك الماضیین

محلول 
أمالح 
معالجة 
الجفاف 
الفموي 
أو زیادة 
كمیات 
 السوائل

عالج 
الجفاف 
الفموي 

مع 
زیادة 
كمیات 
 السوائل

عالج 
الجفاف 
الفموي 
(سائل 
الجفاف 
الفموي 

او 
السائل 
المنزلي 
او زیادة 
السوائل 

او 
 الزنك )

عالج 
الجفاف 
الفموي 

مع 
استمرار 

 1التغذیة

 عالجات أخرى
 حقنة  حبوب أو شراب

حقنة 
عن 

طریق 
 الورید

عالج 
منزلي 
الصنع، 
دواء 
 أعشاب

غیر 
 ذلك

لم یتم 
إعطاء 
عالج 
 آخر

وي
حی

اد 
ض

م
 

عاء
ألم

ة ا
رك

 ح
ضاد

م
 

لك
ر ذ

غی
ف 
رو

مع
ر 

غی
 

 

وي
حی

اد 
ض

م
 

ویة
حی

 ال
ت

ادا
ض

الم
ر 

غی
ن 

م
 

ف
رو

مع
ر 

غی
 

  
 54 19.0 27.4 1.3 0.0 2.0 2.9 3.5 5.7  3.7 2.0 34.9 39.4 19.4 29.5 0.7 26.2 10.9 صالح الدین

 116 29.4 58.4 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6  0.4 1.4 32.0 6.5 32.4 41.8 4.2 39.8 11.4 نجف
 57 22.3 31.7 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 2.8  3.7 0.8 53.9 17.5 22.7 39.1 0.0 35.2 15.3 قادسیة
 72 37.2 41.6 0.8 6.0 1.4 1.1 0.9 5.1  2.3 0.7 44.8 13.6 22.0 23.5 5.6 23.0 0.4 مثنى

 127 28.4 55.1 1.3 1.8 1.6 0.0 0.5 5.1  1.3 0.6 30.9 15.2 30.2 32.5 1.6 12.9 22.8 ذي قار
 150 36.3 49.5 0.8 0.4 0.5 0.2 0.0 2.2  1.0 0.2 32.9 21.5 32.1 35.3 4.4 35.3 1.4 میسان
 279 31.5 44.2 4.3 0.0 0.0 4.5 1.4 6.0  3.7 8.5 30.5 21.9 32.2 41.6 9.4 41.2 0.5 بصرة

                    االقلیم
 271 13.1 57.6 3.4 2.6 1.7 0.0 0.4 0.5  0.0 7.5 10.8 28.0 57.8 70.5 15.1 70.0 5.0 كردستان العراق

 1,854 23.2 36.8 2.1 0.7 0.9 1.2 1.7 8.0  2.6 3.0 33.5 30.1 33.8 41.6 5.2 39.1 7.7 وسط وجنوب العراق
                    العمر (باألشھر)

0-11 5.4 37.8 5.1 38.8 29.2 32.0 33.0 3.4 1.4  5.0 1.8 0.8 1.0 1.2 2.3 39.2 26.1 609 
12-23 5.6 49.9 8.5 50.6 43.0 31.7 33.4 3.1 1.5  9.2 1.2 1.2 1.5 0.2 2.2 35.5 15.5 636 
24-35 4.9 40.2 7.3 41.8 35.7 30.3 29.1 2.6 4.8  8.2 3.3 0.1 0.6 2.0 3.2 36.5 23.1 330 
36-47 7.4 47.6 5.7 48.9 35.5 21.7 26.1 6.5 3.6  4.9 0.9 1.5 0.1 1.2 1.8 46.2 27.9 291 
48-59 19.3 36.9 4.5 47.8 42.5 28.8 25.3 2.7 1.3  7.8 0.3 2.2 1.4 0.0 1.5 46.1 19.9 260 

                    المستوى التعلیمي لألم
 452 29.6 45.2 1.4 2.2 0.7 1.3 0.8 8.0  1.3 2.6 32.8 21.4 29.0 38.7 5.6 38.4 4.2 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 964 20.3 34.7 3.1 0.2 1.2 1.2 1.3 8.6  2.9 4.9 31.4 31.1 35.5 44.3 5.6 40.2 5.5 االبتدائیھ
 432 20.2 44.8 1.3 0.8 0.8 1.0 1.8 3.7  1.7 1.6 30.2 32.5 42.3 48.9 6.1 48.0 15.0 المتوسطھ

 277 17.9 38.4 2.2 1.5 1.0 0.5 3.1 5.6  2.4 3.4 25.2 35.1 45.8 54.0 11.6 52.7 6.9 االعدادیھ +
                    صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم

 114 35.6 46.5 2.4 0.0 1.4 0.5 0.4 3.2  2.4 2.9 26.4 24.3 42.0 47.6 11.9 45.6 3.5 تعاني من صعوبة في القدرات
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 : عالج اإلسهال عن ط��ق محال�ل أمالح الجفاف مع االستمرار في تغذيتهم وتقد�م العالجات األخرى لهمTC.3.4الجدول 

 2018 ،العراقفي تغذیتھم ونسبة من تم إعطاؤھم عالجات أخرى،  شھراً الذین كانوا یعانون من اإلسھال ف األسبوعین األخیرین والذین تم إعطاؤھم عالج محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي مع االستمرار 59-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 اإلسھال ممن تم إعطاؤھم:األطفال الذین كانوا یعانون من   

لم یُعط 
أي 

عالج أو 
 أدویة

عدد 
األطفال 
في الفئة 
العمریة 

0-59 
شھراً 
الذین 

عانوا من 
اإلسھال 
خالل 

األسبوعین 
 الزنك الماضیین

محلول 
أمالح 
معالجة 
الجفاف 
الفموي 
أو زیادة 
كمیات 
 السوائل

عالج 
الجفاف 
الفموي 

مع 
زیادة 
كمیات 
 السوائل

عالج 
الجفاف 
الفموي 
(سائل 
الجفاف 
الفموي 

او 
السائل 
المنزلي 
او زیادة 
السوائل 

او 
 الزنك )

عالج 
الجفاف 
الفموي 

مع 
استمرار 

 1التغذیة

 عالجات أخرى
 حقنة  حبوب أو شراب

حقنة 
عن 

طریق 
 الورید

عالج 
منزلي 
الصنع، 
دواء 
 أعشاب

غیر 
 ذلك

لم یتم 
إعطاء 
عالج 
 آخر

وي
حی

اد 
ض

م
 

عاء
ألم

ة ا
رك

 ح
ضاد

م
 

لك
ر ذ

غی
ف 
رو

مع
ر 

غی
 

 

وي
حی

اد 
ض

م
 

ویة
حی

 ال
ت

ادا
ض

الم
ر 

غی
ن 

م
 

ف
رو

مع
ر 

غی
 

  
 الوظیفیة 

 ال تعاني من أیة صعوبة
 1,980 21.3 39.2 2.1 0.8 0.9 1.0 1.5 7.3  2.2 3.4 31.1 30.0 36.6 45.1 6.1 42.8 7.6 في القدرات الوظیفیة 

 31 (11.7) (30.8) (8.2) (10.2) (9.5) (7.0) (6.8) (5.2)  (3.2) (14.5) (15.1) (37.6) (32.8) (50.6) (6.1) (48.9) (3.5) ال یتوفر معلومات
                    مؤشر الثروة
 572 29.7 43.6 2.0 0.5 1.0 1.7 0.8 7.8  2.6 3.4 34.7 21.0 26.7 35.0 4.9 34.2 3.6 األشد فقراً 

 512 20.6 39.1 3.2 0.2 1.1 1.7 1.1 7.9  2.0 1.8 33.3 26.9 36.5 45.3 4.9 39.8 7.4 فقیر
 401 26.3 38.4 2.2 1.4 0.7 0.6 1.8 8.4  1.0 2.9 34.1 31.5 32.7 40.7 10.0 38.3 6.9 متوسط

 360 15.7 27.3 0.5 1.8 0.5 0.4 3.2 6.2  4.3 6.1 22.9 42.8 36.2 42.5 5.9 41.0 6.1 ثري
 280 10.4 48.9 3.3 1.0 2.1 0.0 1.2 3.5  0.9 4.8 22.3 34.1 65.1 76.5 8.1 76.2 17.3 األكثر ثراءً 

 عالج اإلسھال عن طریق المعالجة باستخدام محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي مع االستمرار في تغذیتھم - TC.14مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 حالة غیر مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى( ) 
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 محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي والزنك: مصدر TC.3.5الجدول 

 2018 ،العراقن تم إعطاؤھم الزنك، حسب مصدر محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي والزنك، شھراً الذین كانوا یعانون من اإلسھال في األسبوعین األخیرین ممن تم إعطاؤھم محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي، ونسبة األطفال الذی 59-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 
األطفال الذین كان مصدر محلول أمالح معالجة الجفاف نسبة   

 الفموي المعطى لھم ھو:

عدد األطفال في الفئة 
شھراً الذین  59-0العمریة 

تم إعطاؤھم محلول أمالح 
معالجة الجفاف الفموي 
كعالج لإلسھال خالل 
 األسبوعین الماضیین

 نسبة األطفال الذین كان مصدر الزنك المعطى لھم ھو:

طفال في الفئة عدد األ
شھراً  59-0العمریة 

الذین تم إعطاؤھم الزنك 
كعالج لإلسھال خالل 
 األسبوعین الماضیین

 المرافق الصحیة أو مزودي الخدمة

مصدر 
 آخر

مرفق صحي 
أو جھة 

تزوید خدمات 
 بصحیة

 المرافق الصحیة أو مزودي الخدمة

 مصدر آخر

مرفق صحي أو 
جھة تزوید 
 بخدمات صحیة

مة
عا

صة 
خا

 

حة 
ص

مة 
خد

ود 
مز

یة 
مع

جت
م

أ  

مة
عا

صة 
خا

 

حة 
ص

مة 
خد

ود 
مز

یة 
مع

جت
م

أ  

               
 156 100.0 0.4 0.0 49.2 50.8 541 99.3 0.9 1.2 43.0 61.3 المجموع اإلجمالي (العراق)

              
             الجنس
 81 100.0 0.0 0.0 31.7 68.3 287 99.7 0.7 0.1 36.8 65.3 ذكر
 76 100.0 0.8 0.0 67.8 32.2 254 98.9 1.1 2.5 49.9 56.7 ىأنث

             نطقةالم
 136 100.0 0.4 0.0 47.7 52.3 422 99.2 1.0 1.6 42.5 62.5 منطقة حضریة 

 20 (100.0) (0.0) (0.0) (58.9) (41.1) 119 100.0 0.5 0.0 44.6 57.0 قة ریفیةمنط
             حافظةالم

 6 (*) (*) (*) (*) (*) 31 (100.0) (2.4) (0.0) (51.6) (55.1) كدھو
 9 (*) (*) (*) (*) (*) 22 (*) (*) (*) (*) (*) نینوى
 3 (*) (*) (*) (*) (*) 12 (*) (*) (*) (*) (*) یةسلیمان

 46 (*) (*) (*) (*) (*) 78 98.9 1.1 0.0 2.7 98.1 كركوك
 5 (*) (*) (*) (*) (*) 29 (*) (*) (*) (*) (*) اربیل
 1 (*) (*) (*) (*) (*) 17 (*) (*) (*) (*) (*) دیالى
 3 (*) (*) (*) (*) (*) 12 (*) (*) (*) (*) (*) انبار
 7 (*) (*) (*) (*) (*) 146 98.3 1.7 0.0 39.9 63.0 بغداد

 7 (*) (*) (*) (*) (*) 102 (98.0) (2.0) (0.0) (34.8) (69.7) زمرك   
 1 (*) (*) (*) (*) (*) 44 (99.2) (0.8) (0.0) (51.6) (47.5) افاطر   

 7 (*) (*) (*) (*) (*) 15 (*) (*) (*) (*) (*) بابل
 0 (*) (*) (*) (*) (*) 4 (*) (*) (*) (*) (*) كربالء
 9 (*) (*) (*) (*) (*) 16 (*) (*) (*) (*) (*) واسط

 6 (*) (*) (*) (*) (*) 11 (*) (*) (*) (*) (*) صالح الدین
 13 (*) (*) (*) (*) (*) 34 (100.0) (0.0) (0.0) (63.4) (58.5) نجف
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 محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي والزنك: مصدر TC.3.5الجدول 

 2018 ،العراقن تم إعطاؤھم الزنك، حسب مصدر محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي والزنك، شھراً الذین كانوا یعانون من اإلسھال في األسبوعین األخیرین ممن تم إعطاؤھم محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي، ونسبة األطفال الذی 59-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 
األطفال الذین كان مصدر محلول أمالح معالجة الجفاف نسبة   

 الفموي المعطى لھم ھو:

عدد األطفال في الفئة 
شھراً الذین  59-0العمریة 

تم إعطاؤھم محلول أمالح 
معالجة الجفاف الفموي 
كعالج لإلسھال خالل 
 األسبوعین الماضیین

 نسبة األطفال الذین كان مصدر الزنك المعطى لھم ھو:

طفال في الفئة عدد األ
شھراً  59-0العمریة 

الذین تم إعطاؤھم الزنك 
كعالج لإلسھال خالل 
 األسبوعین الماضیین

 المرافق الصحیة أو مزودي الخدمة

مصدر 
 آخر

مرفق صحي 
أو جھة 

تزوید خدمات 
 بصحیة

 المرافق الصحیة أو مزودي الخدمة

 مصدر آخر

مرفق صحي أو 
جھة تزوید 
 بخدمات صحیة

مة
عا

صة 
خا

 

حة 
ص

مة 
خد

ود 
مز

یة 
مع

جت
م

أ  

مة
عا

صة 
خا

 

حة 
ص

مة 
خد

ود 
مز

یة 
مع

جت
م

أ  

 9 (*) (*) (*) (*) (*) 17 (98.2) (5.0) (0.0) (41.1) (57.1) قادسیة
 0 (*) (*) (*) (*) (*) 12 (100.0) (0.0) (0.0) (62.1) (37.9) مثنى

 29 (*) (*) (*) (*) (*) 11 (*) (*) (*) (*) (*) ذي قار
 2 (*) (*) (*) (*) (*) 22 (100.0) (0.0) (0.0) (31.8) (68.2) میسان
 1 (*) (*) (*) (*) (*) 49 (100.0) (0.0) (0.0) (49.1) (50.9) بصرة

             االقلیم
 14 (*) (*) (*) (*) (*) 71 100.0 1.0 0.0 50.2 52.7 ستان العراقكرد

 143 100.0 0.0 0.0 47.2 52.8 469 99.2 0.9 1.4 41.9 62.6 وجنوب العراق وسط
             مر (باألشھر)الع

0-11 56.0 44.6 0.1 2.4 97.9 156 (*) (*) (*) (*) (*) 33 
12-23 50.2 54.2 3.9 0.4 100.0 162 (43.8) (56.2) (0.0) (0.0) (100.0) 36 
24-35 68.9 41.6 0.0 0.5 99.5 80 (*) (*) (*) (*) (*) 16 
36-47 68.9 38.1 0.0 0.0 100.0 78 (*) (*) (*) (*) (*) 22 
48-59 83.2 18.4 0.3 0.0 100.0 64 (*) (*) (*) (*) (*) 50 

             ستوى التعلیمي لألمالم
 19 (*) (*) (*) (*) (*) 111 100.0 0.0 0.0 45.0 66.0 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 53 (100.0) (0.0) (0.0) (73.0) (27.0) 230 98.6 1.6 0.2 39.6 62.1 بتدائیھاال
 65 (100.0) (0.9) (0.0) (30.0) (70.0) 112 99.7 0.3 5.7 32.7 72.7 توسطھالم
 19 (*) (*) (*) (*) (*) 87 100.0 0.8 0.0 62.5 38.6 عدادیھ +اال

             صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم
 4 (*) (*) (*) (*) (*) 16 (*) (*) (*) (*) (*) تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 151 100.0 0.4 0.0 48.4 51.6 516 99.3 0.9 1.3 42.2 61.8 من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیةال تعاني 
 1 (*) (*) (*) (*) (*) 9 (*) (*) (*) (*) (*) معلوماتال یتوفر 
             وةمؤشر الثر

 20 (*) (*) (*) (*) (*) 119 99.3 1.2 0.0 46.7 59.6 األشد فقراً 
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 محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي والزنك: مصدر TC.3.5الجدول 

 2018 ،العراقن تم إعطاؤھم الزنك، حسب مصدر محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي والزنك، شھراً الذین كانوا یعانون من اإلسھال في األسبوعین األخیرین ممن تم إعطاؤھم محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي، ونسبة األطفال الذی 59-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 
األطفال الذین كان مصدر محلول أمالح معالجة الجفاف نسبة   

 الفموي المعطى لھم ھو:

عدد األطفال في الفئة 
شھراً الذین  59-0العمریة 

تم إعطاؤھم محلول أمالح 
معالجة الجفاف الفموي 
كعالج لإلسھال خالل 
 األسبوعین الماضیین

 نسبة األطفال الذین كان مصدر الزنك المعطى لھم ھو:

طفال في الفئة عدد األ
شھراً  59-0العمریة 

الذین تم إعطاؤھم الزنك 
كعالج لإلسھال خالل 
 األسبوعین الماضیین

 المرافق الصحیة أو مزودي الخدمة

مصدر 
 آخر

مرفق صحي 
أو جھة 

تزوید خدمات 
 بصحیة

 المرافق الصحیة أو مزودي الخدمة

 مصدر آخر

مرفق صحي أو 
جھة تزوید 
 بخدمات صحیة

مة
عا

صة 
خا

 

حة 
ص

مة 
خد

ود 
مز

یة 
مع

جت
م

أ  

مة
عا

صة 
خا

 

حة 
ص

مة 
خد

ود 
مز

یة 
مع

جت
م

أ  

 38 (*) (*) (*) (*) (*) 103 99.7 0.3 0.0 43.3 61.4 رفقی
 28 (100.0) (0.0) (0.0) (80.6) (19.4) 96 100.0 0.0 7.0 52.6 57.4 سطمتو

 22 (100.0) (2.6) (0.0) (46.5) (53.5) 99 97.9 2.1 0.0 37.2 62.8 ثري
 48 (*) (*) (*) (*) (*) 123 99.7 0.9 0.0 36.2 64.6 كثر ثراءً األ

 نقلة)الصحیة العامة (باحثو الصحة المجتمعیة والعیادات المتنقلة)، والمرافق الخاصة (باحثو الصحة المجتمعیة غیر الحكومیین والعیادات المتید خدمات الصحة المجتمعیة تشمل المرافق جھات تزو أ
 ون ما إذا كانت مرافق عامة أم خاصةتشمل جمیع المرافق الصحیة وجھات تزوید الخدمات الصحیة العامة والخاصة، وكذلك من ال یعرف ب

 حالة غیر مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى( ) 
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 استخدام األسرة للطاقة 

نظ�فة للطهي والتدفئة واإلضاءة هو عامل رئ�سي لتحقيق مجموعة هناك إجماع عالمي وأدلة متنام�ة على أن توسيع نطاق الحصول على طاقة منزل�ة 
 يئ�ة. بمن األول��ات العالم�ة مثل تحسين المستوى الصحي وتع��ز المساواة بين الجنسين وتحقيق التنم�ة االقتصاد�ة المنصفة وتأمين الحما�ة ال

و�سعى الهدف السابع من أهداف التنم�ة المستدامة إلى ضمان الحصول على طاقة مستدامة وعصر�ة م�سورة التكلفة ومستدامة للجميع بحلول 
 82، وأن يتم ق�اسها كنسبة السكان الذين �عتمدون على أنواع الوقود والتكنولوج�ا النظ�فة. 2030عام 

ن المسح العنقودي متعدد المؤشرات، على نموذج �حتوي على أسئلة لتقي�م التكنولوج�ات وأنواع ، الذي تم تنف�ذە ضم2018اشتمل مسح العراق، 
كما تم جمع معلومات حول استخدام التكنولوج�ات في المداخن أو آل�ات الته��ة األخرى  الوقود الرئ�س�ة المستخدمة للطهي، والتدفئة، واإلضاءة. 

  واء داخل األما�ن المغلقة من خالل نقل ج��ئات الملوثات إلى الخارج. والتي �مكن أن �ساعد في تحسين نوع�ة اله

اقة طواألسر المع�ش�ة التي �ستخدم أنواع الوقود والتكنولوج�ات النظ�فة للطهي هي التي �ستخدم �شكل رئ�سي موقد كه��ائي، أو طباخ �عمل بال
و�عرض  الحيوي، أو موقد �عمل بالغاز الُمسال الذي �حرق اإليثانول/ال�حول فقط.  الشمس�ة، أو غاز النفط الُمسال/غاز الطبخ، أو موقد �عمل بالغاز 

 لن�ع الموقد المستخدم �شكل رئ�سي في األسرة المع�ش�ة و�سبة أفراد األسرة المع�ش�ة  TC.4.1الجدول 
�
توز�ــــع �سبة أفراد األسرة المع�ش�ة وفقا
  وج�ات النظ�فة للطهي،. الذين �ع�شون في أسر �ستخدم الوقود النظ�ف والتكنول

 لن�ع الوقود  TC.4.2كما �عرض الجدول 
�
توز�ــــع �سبة أفراد األسرة المع�ش�ة الذين �ستخدمون أنواع وقود وتكنولوج�ات �سبب التلوث للطهي وفقا

واع الوقود ش�ة �ستخدم أنالمستخدم ألغراض الطهي الذي �ستخدمه األسرة المع�ش�ة، و�سبة أفراد األسرة المع�ش�ة الذين �ع�شون في أسر مع�
توز�ــــع �سبة أفراد األسرة المع�ش�ة الذين �ع�شون في أسر مع�ش�ة  TC.4.3والتكنولوج�ات ألغراض الطهي التي �سبب التلوث، بينما �عرض الجدول 

 �ستخدم أنواع وقود ألغراض الطهي �سبب التلوث حسب ن�ع ومزا�ا موقد الطهي وحسب مكان الطهي. 

التي �ستخدم أنواع وقود وتكنولوج�ات نظ�فة للتدفئة هي األسر التي تعتمد �شكل أساسي على التدفئة المرك��ة أو استخدام مدفئة واألسر المع�ش�ة 
و�عرض  .لهوائ�ة تعمل بالطاقة الشمس�ة، أو ال�ه��اء، أو عن ط��ق أناب�ب الغاز الطب�عي، أو غاز النفط الُمسال/غاز الطبخ، أو ال�حول/اإليثانو 

 لن�ع الوقود الذي �ستخدمه األسرة �شكل رئ�سي للتدفئة، و�سبة أفراد األسرة المع�ش�ة  TC.4.4ول الجد
�
توز�ــــع �سبة أفراد األسرة المع�ش�ة وفقا

توز�ــــع �سبة أفراد األسر المع�ش�ة حسب ن�ع  TC.4.5و�عرض الجدول  الذين �ع�شون في أسر �ستخدم أنواع وقود وتكنولوج�ات نظ�فة للتدفئة. 
 مدفأة المستخدمة �شكل رئ�سي في األسرة ووجود مدخنة لها. ال

مل عواألسر المع�ش�ة التي �ستخدم أنواع وقود وتكنولوج�ات نظ�فة ألغراض اإلضاءة هي األسر التي �ستخدم �شكل رئ�سي ال�ه��اء، أو مصابيح ت
توز�ــــع �سبة أفراد  TC.4.6و�عرض الجدول  تعمل بالغاز الحيوي.  بالطاقة الشمس�ة، أو مصابيح �مكن إعادة شحنها أو تعمل بالبطار�ات، أو مصابيح

 لن�ع وقود اإلضاءة المستخدم �شكل رئ�سي في األسرة المع�ش�ة لإلضاءة، و�سبة أفراد األسرة المع�ش�ة الذين �ع�
�
ون في أسر شاألسرة المع�ش�ة وفقا

 �ستخدم أنواع وقود وتكنولوج�ات نظ�فة لإلضاءة. 

، "�سبة السكان الذين �عتمدون �شكل أساسي 7.1.2موجهة حول الطهي والتدفئة واإلضاءة في رصد مؤشر التنم�ة المستدامة و�ساعد األسئلة ال
�سبة أفراد األسر المع�ش�ة الذين �ع�شون  TC.4.7و�عرض الجدول  على أنواع الوقود والتكنولوج�ات النظ�فة" ألغراض الطهي والتدفئة واإلضاءة. 

 واع وقود وتكنولوج�ات نظ�فة للطهي والتدفئة واإلضاءة. في أسر �ستخدم أن

 

                                                                 

 

. 2016مطبعة منظمة الصحة العالم�ة،  جن�ف:  طاقة منزل�ة نظ�فة لصحة ورفاە النساء واألطفال وتنميتهم �شكل مستدام.  فرصة نّيرة:  نظمة الصحة العالم�ة. م 82
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204717/9789241565233_eng.pdf;jsessionid=63CEC48ED96098D4256007A76

.FEB8907?sequence=1 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204717/9789241565233_eng.pdf;jsessionid=63CEC48ED96098D4256007A76FEB8907?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204717/9789241565233_eng.pdf;jsessionid=63CEC48ED96098D4256007A76FEB8907?sequence=1
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 2018، العراقعیشون في أسر تستخدم الوقود النظیف والتكنولوجیات النظیفة للطھي، توزیع نسبة أفراد األسرة المعیشیة وفقاً لنوع الموقد المستخدم بشكل رئیسي في األسرة المعیشیة ونسبة أفراد األسرة المعیشیة الذین ی

  

 رئیسي على: نسبة أفراد ا ألسرة المعیشیة في األسر التي تعتمد بشكل

لي
جما

اإل
ع 

مو
مج

ال
 

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

االعتماد 
األساسي 

على أنواع 
الوقود 

والتكنولوج
یات النظیفة 
ألغراض 

 1الطھي

عدد أفراد األسرة 
الذین یعیشون مع 
االسرة المعیشیة 
الذین یطھون 

 الطعام

 أخرى للطھي وتستخدمأنواع وقود   أنواع الوقود والتكنولوجیات النظیفة للطھي وتستخدم

وقود 
آخر 
 للطھي

ال یتم 
طھي 

الطعام في 
األسرة 
 موقد كھربائي المعیشیة

طبّاخ یعمل 
 بالطاقة الشمسیة

غاز النفط 
الُمسال / موقد 

طبخ یعمل 
  بالغاز

موقد یعمل 
بالغاز 

السائل ال 
یُستخدم معھ 
الكحول/اإل

 یثانول

موقد یعمل 
بالوقود 
الصلب 

 مصنّعال

موقد یعمل 
بالوقود 
الصلب 
 التقلیدي

موقد 
حجري 
ثالثي / 
 على النار

                 
 128,264 99.0 128,284 100.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.6  98.1 0.4 0.4 لمجموع اإلجمالي (العراق)ا

                
               المنطقة

 88,982 99.3 88,990 100.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5  98.2 0.6 0.5 منطقة حضریة 
 39,282 98.3 39,293 100.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.0 0.8  97.8 0.1 0.3 نطقة ریفیةم

               لمحافظةا
 4,513 99.4 4,513 100.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0  98.3 0.7 0.4 ھوكد
 12,092 96.1 12,092 100.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 3.8  95.5 0.3 0.2 ینوىن

 6,912 99.8 6,915 100.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0  99.0 0.4 0.4 لیمانیةس
 5,266 99.4 5,266 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6  98.2 0.2 1.0 ركوكك
 10,355 99.5 10,355 100.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2  99.2 0.0 0.2 ربیلا
 7,221 99.4 7,227 100.0 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.2  99.3 0.0 0.1 یالىد
 5,155 97.8 5,155 100.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 1.9  97.4 0.2 0.2 نبارا
 21,569 99.7 21,569 100.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1  98.7 0.5 0.4 غدادب
 15,559 100.0 15,559 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  99.3 0.3 0.4 مركز   
 6,010 98.9 6,010 100.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.3  97.4 1.1 0.5 اطراف   
 6,006 99.3 6,011 100.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6  97.3 0.3 1.5 ابلب
 3,732 99.8 3,734 100.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1  99.5 0.1 0.1 ربالءك

 4,411 99.3 4,411 100.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0  98.3 0.3 0.7 واسط
 3,859 99.5 3,861 100.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4  99.0 0.3 0.2 صالح الدین

 4,961 95.3 4,961 100.0 0.0 0.0 3.1 1.6 0.0 0.1  94.7 0.1 0.5 نجف
 3,803 98.1 3,803 100.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.4  96.5 0.5 1.1 قادسیة
 4,215 99.5 4,216 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3  98.3 0.1 1.2 مثنى

 8,516 99.3 8,516 100.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.5  96.3 2.9 0.1 ذي قار
 5,374 99.7 5,374 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1  99.1 0.0 0.6 میسان
 10,304 100.0 10,304 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  99.9 0.0 0.1 بصرة
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 2018، العراقعیشون في أسر تستخدم الوقود النظیف والتكنولوجیات النظیفة للطھي، توزیع نسبة أفراد األسرة المعیشیة وفقاً لنوع الموقد المستخدم بشكل رئیسي في األسرة المعیشیة ونسبة أفراد األسرة المعیشیة الذین ی

  

 رئیسي على: نسبة أفراد ا ألسرة المعیشیة في األسر التي تعتمد بشكل

لي
جما

اإل
ع 

مو
مج

ال
 

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

االعتماد 
األساسي 

على أنواع 
الوقود 

والتكنولوج
یات النظیفة 
ألغراض 

 1الطھي

عدد أفراد األسرة 
الذین یعیشون مع 
االسرة المعیشیة 
الذین یطھون 

 الطعام

 أخرى للطھي وتستخدمأنواع وقود   أنواع الوقود والتكنولوجیات النظیفة للطھي وتستخدم

وقود 
آخر 
 للطھي

ال یتم 
طھي 

الطعام في 
األسرة 
 موقد كھربائي المعیشیة

طبّاخ یعمل 
 بالطاقة الشمسیة

غاز النفط 
الُمسال / موقد 

طبخ یعمل 
  بالغاز

موقد یعمل 
بالغاز 

السائل ال 
یُستخدم معھ 
الكحول/اإل

 یثانول

موقد یعمل 
بالوقود 
الصلب 

 مصنّعال

موقد یعمل 
بالوقود 
الصلب 
 التقلیدي

موقد 
حجري 
ثالثي / 
 على النار

               االقلیم
 21,781 99.6 21,783 100.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1  99.0 0.3 0.3 كردستان العراق

 106,483 98.8 106,500 100.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.7  97.9 0.5 0.5 سط وجنوب العراقو
               ستوى تعلیم رّب األسرةم

 20,237 97.2 20,242 100.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 1.6  96.4 0.1 0.7 ا قبل االبتدائي أو ال تعلیمم
 44,892 98.8 44,903 100.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.8  98.1 0.3 0.4 البتدائیھا
 27,676 99.6 27,676 100.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2  98.1 1.1 0.4 لمتوسطھا

 35,362 99.7 35,365 100.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1  99.0 0.3 0.4 االعدادیھ +
 97 100.0 97 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  100.0 0.0 0.0 یر مبینغ

               الثروة مؤشر
 25,635 95.8 25,652 100.0 0.1 0.1 1.0 0.9 0.0 2.2  95.1 0.2 0.4 ألشد فقراً ا

 25,662 99.2 25,662 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8  98.9 0.1 0.2 فقیر
 25,660 99.9 25,662 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1  98.5 1.0 0.3 متوسط

 25,608 100.0 25,608 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  98.8 0.5 0.7 ثري
 25,699 100.0 25,699 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  99.0 0.4 0.6 األكثر ثراءً 

 االعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات النظیفة ألغراض الطھي - TC.15مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 : االعتماد الرئ�سي على الوقود الصلب للطهيTC.4.2الجدول 

نسبة وة المعیشیة الذین یستخدمون أنواع الوقود والتكنولوجیات الملوثة للبیئة للطھي وفقاً لنوع وقود الطھي الرئیسي الذي تستخدمھ األسرة، نسبة أفراد ا ألسرة المعیشیة الذین یعیشون في أسر معیشیة تستخدم أنواع الوقود والتكنولوجیا النظیفة للطھي وتوزیع نسبة أفراد األسر
 2018 ،العراقأفراد األسرة المعیشیة الذین یعیشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجیات مسببة للتلوث للطھي، 

  

 نسبة أفراد ا ألسرة المعیشیة في األسر التي تعتمد بشكل رئیسي على:

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

أنواع وقود 
وتكنولوجیات 

 1نظیفة

 البنزین
 /

 الدیزل

 الكیروسین
(الكاز) / 
 البارافین

 الوقود الصلب للطھي

وقود 
آخر 
 للطھي

ال یتم 
طھي 
الطعام 
في 

األسرة 
 المعیشیة

المجموع 
 اإلجمالي

أنواع الوقود 
والصلب 

والتكنولوجیا 
المستخدمة 

 للطھي
الفحم /  
 اللیجنت

الفحم 
 الخسب النباتي

بقایا المحاصیل 
 /العشب/القش/الشجیرات

روث 
الحیوانات 

 /
 الفضالت

كتل 
حیویة 
معالجة 
(باالت) 

أو 
رقاقات 
 خشبیة

قمامة / 
 بالستیك

نشارة 
 الخشب

                   
 128,284 0.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.6 0.0 99.0 المجموع اإلجمالي (العراق)

                  
                 المنطقة

 88,990 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 99.2 منطقة حضریة 
 39,293 0.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.1 0.0 0.9 0.0 98.3 منطقة ریفیة

                 المحافظة
 4,513 0.3 100.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 99.4 دھوك
 12,092 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 3.7 0.0 96.1 نینوى

 6,915 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 99.8 سلیمانیة
 5,266 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 99.4 كركوك

 10,355 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 99.5 اربیل
 7,227 0.3 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 99.3 دیالى
 5,155 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 1.9 0.0 97.8 انبار
 21,569 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 99.7 بغداد

 15,559 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 مركز   
 6,010 0.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 98.9 اطراف   

 6,011 0.2 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 99.2 بابل
 3,734 0.1 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 99.7 كربالء
 4,411 0.6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 99.3 واسط

 3,861 0.0 100.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 99.5 صالح الدین
 4,961 4.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 3.2 0.7 0.0 0.1 0.0 95.3 نجف

 3,803 0.9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.4 0.0 0.9 0.0 98.1 قادسیة
 4,216 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 99.5 مثنى

 8,516 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 99.3 ذي قار
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 : االعتماد الرئ�سي على الوقود الصلب للطهيTC.4.2الجدول 

نسبة وة المعیشیة الذین یستخدمون أنواع الوقود والتكنولوجیات الملوثة للبیئة للطھي وفقاً لنوع وقود الطھي الرئیسي الذي تستخدمھ األسرة، نسبة أفراد ا ألسرة المعیشیة الذین یعیشون في أسر معیشیة تستخدم أنواع الوقود والتكنولوجیا النظیفة للطھي وتوزیع نسبة أفراد األسر
 2018 ،العراقأفراد األسرة المعیشیة الذین یعیشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجیات مسببة للتلوث للطھي، 

  

 نسبة أفراد ا ألسرة المعیشیة في األسر التي تعتمد بشكل رئیسي على:

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

أنواع وقود 
وتكنولوجیات 

 1نظیفة

 البنزین
 /

 الدیزل

 الكیروسین
(الكاز) / 
 البارافین

 الوقود الصلب للطھي

وقود 
آخر 
 للطھي

ال یتم 
طھي 
الطعام 
في 

األسرة 
 المعیشیة

المجموع 
 اإلجمالي

أنواع الوقود 
والصلب 

والتكنولوجیا 
المستخدمة 

 للطھي
الفحم /  
 اللیجنت

الفحم 
 الخسب النباتي

بقایا المحاصیل 
 /العشب/القش/الشجیرات

روث 
الحیوانات 

 /
 الفضالت

كتل 
حیویة 
معالجة 
(باالت) 

أو 
رقاقات 
 خشبیة

قمامة / 
 بالستیك

نشارة 
 الخشب

 5,374 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 99.7 میسان
 10,304 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 بصرة

                  االقلیم
 21,783 0.1 100.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 99.6 كردستان العراق

 106,500 0.4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.8 0.0 98.8 وسط وجنوب العراق
                 مستوى تعلیم رّب األسرة

 20,242 1.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.7 0.2 0.0 1.6 0.0 97.2 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 44,903 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 98.8 االبتدائیھ

 27,676 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 99.6 المتوسطھ
 35,365 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 99.7 االعدادیھ +
                 مؤشر الثروة
 25,652 1.7 100.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 1.0 0.2 0.1 2.3 0.0 95.7 األشد فقراً 

 25,662 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 99.2 فقیر
 25,662 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 99.9 متوسط

 25,608 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 ثري
 25,699 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 األكثر ثراءً 

 االعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات النظیفة ألغراض الطھي - TC.15مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 

 

 

 



 166الصفحة  | صحة الطفل وتغذيته ونمائه –النمو 

 : أنواع الوقود والتكنولوج�ات المسببة للتلوث حسب ن�ع وخصائص موقد الطهي ومكان الطهيTC.4.3الجدول 

 2018 ،العراقتوزیع نسبة أفراد األسرة المعیشیة في األسر التي تستخدم وقود ُمسبب للتلوث للطھي حسب نوع وخصائص موقد الطھي ومكان الطھي، 

  

نسبة أفراد 
األسرة المعیشیة 
في األسر التي 
تعتمد بشكل 
رئیسي على 

استخدام أنواع 
وقود 

وتكنولوجیات 
مسببة للتلوث 

 للطھي

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

 نسبة أفراد األسر المعیشیة التي تطھو طعامھا باستخدام أنواع وقود مسببة للتلوث و

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة أفراد األسر 
المعیشیة التي 
تطھو طعامھا 
باستخدام أنواع 

وقود 
وتكنولوجیات 

مسببة للتلوث في 
أماكن متدنیة 

 التھویة
واع تخدم أنعدد أفراد األسر المعیشیة  التي تس

 وقود وتكنولوجیات مسببة للتلوث للطھي

 مكان الطھي ھو:  یوجد لمقود الطھي

 مروحة مدخنة

 في المنزل الرئیسي 

في مبنى 
 منفصل

 في الخارج

مكان 
   آخر

لیس في 
غرفة 
 منفصلة

في غرفة 
 منفصلة

في 
الھواء 
 الطلق

على 
الفرندة 

أو رواق 
 مغطى

                 
 128,284 5.9 100.0 0.2 3.2 23.1 8.2 33.8 31.5  0.0 0.0 128,284 1.0 المجموع اإلجمالي (العراق)

                
               المنطقة

 88,990 1.0 100.0 0.1 3.6 24.9 5.1 22.9 43.4  0.0 0.0 88,990 0.7 منطقة حضریة 
 39,293 10.8 100.0 0.3 2.8 21.2 11.4 44.8 19.4  0.0 0.0 88,990 0.7 منطقة ریفیة

               المحافظة
 4,513 (25.4) (100.0) (0.0) (0.0) (28.5) (0.0) (71.5) (0.0)  (0.0) (0.0) 4,513 0.6 دھوك
 12,092 0.0 100.0 0.0 5.3 0.0 1.3 34.6 58.8  0.0 0.0 12,092 3.9 نینوى

 6,915 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) 6,915 0.2 سلیمانیة
 5,266 (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (23.8) (18.1) (58.1)  (0.0) (0.0) 5,266 0.6 كركوك

 10,355 (0.0) (100.0) (0.0) (29.2) (0.0) (0.0) (70.8) (0.0)  (0.0) (0.0) 10,355 0.5 اربیل
 7,227 (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (61.2) (0.0) (27.9) (10.9)  (0.0) (0.0) 7,227 0.6 دیالى
 5,155 0.0 100.0 0.0 0.0 16.9 18.0 21.5 43.6  0.0 0.0 5,155 2.2 انبار
 21,569 5.4 100.0 0.0 0.0 7.7 0.0 71.3 21.0  0.0 0.0 21,569 0.3 بغداد

 15,559 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) 15,559 0.0 مركز   
 6,010 0.0 100.0 0.0 0.0 8.2 0.0 69.7 22.2  0.0 0.0 6,010 1.1 اطراف   

 6,011 (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (2.8) (47.3) (23.7) (26.2)  (0.0) (0.0) 6,011 0.7 بابل
 3,734 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) 3,734 0.2 كربالء
 4,411 0.0 100.0 0.0 0.0 80.2 15.8 0.0 4.0  0.0 0.1 4,411 0.7 واسط

 3,861 (0.0) (100.0) (10.8) (0.0) (0.0) (0.0) (71.7) (17.5)  (0.0) (0.0) 3,861 0.5 صالح الدین
 4,961 3.2 100.0 0.0 0.0 84.6 11.1 4.3 0.0  0.0 0.0 4,961 4.7 نجف

 3,803 70.7 100.0 0.0 0.0 4.1 4.1 61.6 30.1  0.1 0.0 3,803 1.8 قادسیة
 4,216 0.0 100.0 0.0 0.0 17.9 41.4 33.3 7.4  0.0 0.0 4,216 0.5 مثنى

 8,516 10.3 100.0 1.3 0.0 0.0 14.4 73.9 10.3  0.0 0.0 8,516 0.7 ذي قار
 5,374 (49.2) (100.0) (0.0) (0.0) (16.0) (22.5) (61.5) (0.0)  (0.0) (0.0) 5,374 0.3 میسان



 167الصفحة  | صحة الطفل وتغذيته ونمائه –النمو 

 : أنواع الوقود والتكنولوج�ات المسببة للتلوث حسب ن�ع وخصائص موقد الطهي ومكان الطهيTC.4.3الجدول 

 2018 ،العراقتوزیع نسبة أفراد األسرة المعیشیة في األسر التي تستخدم وقود ُمسبب للتلوث للطھي حسب نوع وخصائص موقد الطھي ومكان الطھي، 

  

نسبة أفراد 
األسرة المعیشیة 
في األسر التي 
تعتمد بشكل 
رئیسي على 

استخدام أنواع 
وقود 

وتكنولوجیات 
مسببة للتلوث 

 للطھي

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

 نسبة أفراد األسر المعیشیة التي تطھو طعامھا باستخدام أنواع وقود مسببة للتلوث و

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة أفراد األسر 
المعیشیة التي 
تطھو طعامھا 
باستخدام أنواع 

وقود 
وتكنولوجیات 

مسببة للتلوث في 
أماكن متدنیة 

 التھویة
واع تخدم أنعدد أفراد األسر المعیشیة  التي تس

 وقود وتكنولوجیات مسببة للتلوث للطھي

 مكان الطھي ھو:  یوجد لمقود الطھي

 مروحة مدخنة

 في المنزل الرئیسي 

في مبنى 
 منفصل

 في الخارج

مكان 
   آخر

لیس في 
غرفة 
 منفصلة

في غرفة 
 منفصلة

في 
الھواء 
 الطلق

على 
الفرندة 

أو رواق 
 مغطى

 10,304 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) 10,304 0.0 بصرة
               االقلیم

 21,783 7.4 100.0 0.0 16.5 18.4 0.0 60.8 4.4  0.0 0.0 21,783 0.4 كردستان العراق
 106,500 5.8 100.0 0.2 2.3 23.4 8.8 31.9 33.4  0.0 0.0 106,500 1.2 وسط وجنوب العراق

               مستوى تعلیم رّب األسرة
 20,242 4.6 100.0 0.1 5.4 32.9 10.7 17.1 33.8  0.0 0.0 20,242 2.8 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 44,903 6.4 100.0 0.4 1.8 8.7 6.4 45.7 37.1  0.0 0.0 44,903 1.2 االبتدائیھ
 27,676 15.2 100.0 0.0 0.0 18.8 4.2 57.4 19.6  0.0 0.0 27,676 0.4 المتوسطھ

 35,365 0.0 100.0 0.0 2.0 48.1 8.4 38.0 3.6  0.0 0.0 35,365 0.3 االعدادیھ +
               مؤشر الثروة
 25,652 6.8 100.0 0.2 2.6 28.2 9.2 34.3 25.4  0.0 0.0 25,652 4.2 األشد فقراً 

 25,662 0.0 100.0 0.0 1.0 0.0 0.0 30.2 68.8  0.0 0.0 25,662 0.8 فقیر
 25,662 (14.8) (100.0) (0.0) (46.8) (0.0) (34.1) (14.8) (4.3)  (0.0) (0.0) 25,662 0.1 متوسط

 25,608 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) 25,608 0.0 ثري
 25,699 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) 25,699 0.0 األكثر ثراءً 

 حالة غیر مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى( ) 
  حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

 

 

 

 

 



 168الصفحة  | صحة الطفل وتغذيته ونمائه –النمو 

 : االعتماد األساسي على أنواع الوقود والتكنولوج�ات النظ�فة ألغراض التدفئةTC.4.4الجدول 
 2018 ،العراقیعیشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجیات نظیفة للتدفئة، توزیع نسبة أفراد األسرة المعیشیة وفقاً لنوع الوقود الذي تستخدمھ اٍألرة بشكل رئیسي للتدفئة، ونسبة أفراد األسرة المعیشیة الذین 

  

 رئیسي علىنسبة أفراد ا ألسرة المعیشیة في األسر التي تعتمد بشكل 

 االجمالي

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

االعتماد 
األساس
ي على 
أنواع 
الوقود 
والتكنو

لوجیات 
النظیفة 
ألغرا
ض 
 1التدفئة

عدد أفراد 
األسرة 

المعیشیة (الذین 
یعیشون في 
نفس االسرة 
ویستخدمون 

 المدفأة)

زیة
رك

الم
ئة 

تدف
ال

 

   :االمسببة للتلوث المستخدمة للتدفئةأنواع الوقود   :اأنواع الوقود النظیفة للتدفئة

سي
شم

ء 
ھوا

ن 
ّخا

س
 

باء
ھر

الك
 

ز 
غا

 / 
ال

ُمس
 ال

فط
 الن

از
غ

بخ
لط

ا
 

ول
ثان

إلی
/ ا

ل 
حو

الك
 

  

زل
لدی

/ ا
ن 

زی
لبن

ا
  / 
ز)

لكا
 (ا

ین
وس

یر
الك

ین
راف

لبا
ا

 

ت
جن

اللی
  /

حم 
الف

 

تي
نبا

 ال
حم

الف
 

ب
خس

ال
 

ل 
صی

حا
الم

یا 
بقا

ت
را

جی
لش

ش/ا
الق

ب/
عش

/ال
 

ث 
رو

 / 
ت

انا
یو

لح
ا

ت
ضال

الف
 

ت) 
اال

 (ب
جة

عال
ة م

وی
حی

ل 
كت

بیة
خش

ت 
اقا

رق
و 

أ
 

لك
ر ذ

غی
ابة 
اج

جد 
یو

ال 
 

زل
لمن

ي ا
ة ف

دفأ
د م

وج
ال ت

 

                        
المجموع اإلجمالي 

 127,662 42.9 128,284 100.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 0.0 0.0 55.3 0.0  0.0 8.0 34.4 0.0 0.3 (العراق)

                       
                      المنطقة

 88,679 45.2 88,990 100.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 53.9 0.0  0.0 8.2 36.5 0.0 0.3 منطقة حضریة 
 38,983 37.7 39,293 100.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.8 0.0 0.0 58.6 0.0  0.0 7.5 29.6 0.0 0.3 منطقة ریفیة

                      المحافظة
 4,500 4.1 4,513 100.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 12.4 0.0 0.0 82.8 0.0  0.0 0.8 2.8 0.2 0.2 دھوك
 12,002 4.6 12,092 100.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.7 0.0  0.0 1.4 3.2 0.0 0.0 نینوى

 6,915 5.2 6,915 100.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 90.8 0.0  0.0 2.0 2.9 0.0 0.3 سلیمانیة
 5,259 21.8 5,266 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.2 77.4 0.0  0.0 21.0 0.6 0.0 0.1 كركوك

 10,344 9.5 10,355 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 84.8 0.0  0.1 4.5 4.7 0.0 0.2 اربیل
 7,222 20.9 7,227 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 78.9 0.0  0.0 0.9 19.2 0.0 0.9 دیالى
 5,087 31.1 5,155 100.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 67.6 0.0  0.0 12.7 17.8 0.0 0.3 انبار
 21,564 43.7 21,569 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 56.1 0.0  0.1 18.6 24.5 0.0 0.6 بغداد

 15,559 50.9 15,559 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0.0  0.1 22.0 28.2 0.0 0.6 مركز   
 6,005 25.1 6,010 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 74.4 0.0  0.0 9.6 15.0 0.0 0.5 اطراف   

 5,997 31.6 6,011 100.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.0 0.0 67.0 0.0  0.0 6.4 24.9 0.0 0.2 بابل
 3,682 42.5 3,734 100.0 1.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 56.4 0.0  0.0 6.3 35.5 0.0 0.2 كربالء
 4,407 77.4 4,411 100.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.0 0.0 21.6 0.0  0.1 7.8 69.3 0.0 0.3 واسط

 3,861 19.8 3,861 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 80.0 0.0  0.0 1.0 18.0 0.0 0.9 صالح الدین
 4,892 74.2 4,961 100.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0  0.0 2.7 70.4 0.0 0.1 نجف

 3,711 88.4 3,803 100.0 2.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.8 0.0 0.0 10.0 0.0  0.0 30.9 55.2 0.1 0.1 قادسیة
 4,093 86.7 4,216 100.0 2.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 0.3 0.4 0.0 11.3 0.0  0.0 13.4 70.5 0.0 0.3 مثنى

 8,459 85.0 8,516 100.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 14.6 0.0  0.0 1.6 82.8 0.0 0.1 ذي قار
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 : االعتماد األساسي على أنواع الوقود والتكنولوج�ات النظ�فة ألغراض التدفئةTC.4.4الجدول 
 2018 ،العراقیعیشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجیات نظیفة للتدفئة، توزیع نسبة أفراد األسرة المعیشیة وفقاً لنوع الوقود الذي تستخدمھ اٍألرة بشكل رئیسي للتدفئة، ونسبة أفراد األسرة المعیشیة الذین 

  

 رئیسي علىنسبة أفراد ا ألسرة المعیشیة في األسر التي تعتمد بشكل 

 االجمالي

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

االعتماد 
األساس
ي على 
أنواع 
الوقود 
والتكنو

لوجیات 
النظیفة 
ألغرا
ض 
 1التدفئة

عدد أفراد 
األسرة 

المعیشیة (الذین 
یعیشون في 
نفس االسرة 
ویستخدمون 

 المدفأة)

زیة
رك

الم
ئة 

تدف
ال

 

   :االمسببة للتلوث المستخدمة للتدفئةأنواع الوقود   :اأنواع الوقود النظیفة للتدفئة

سي
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ء 
ھوا

ن 
ّخا

س
 

باء
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الك
 

ز 
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 / 
ال
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 5,371 72.9 5,374 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 27.0 0.0  0.0 4.1 68.2 0.0 0.5 میسان
 10,297 95.1 10,304 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 4.1 0.0  0.0 3.7 91.2 0.0 0.2 بصرة

                      االقلیم
 21,759 7.0 21,783 100.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 6.4 0.0 0.0 86.3 0.0  0.0 2.9 3.8 0.0 0.2 كردستان العراق

 105,903 50.3 106,500 100.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 49.0 0.0  0.0 9.0 40.6 0.0 0.3 وسط وجنوب العراق
                      مستوى تعلیم رّب األسرة
ما قبل االبتدائي أو ال 

 19,980 38.4 20,242 100.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.4 0.0 0.1 57.1 0.0  0.0 8.4 29.1 0.0 0.4 تعلیم

 44,659 41.8 44,903 100.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.6 0.0 0.0 56.1 0.0  0.0 7.4 34.0 0.0 0.1 االبتدائیھ
 27,603 46.0 27,676 100.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 53.2 0.0  0.0 7.3 38.2 0.0 0.3 المتوسطھ

 35,323 44.3 35,365 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 55.1 0.0  0.0 9.0 34.7 0.0 0.5 االعدادیھ +
 97 68.4 97 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 26.0 0.0  0.0 2.2 66.2 0.0 0.0 غیر مبین
                      مؤشر الثروة
 25,076 53.8 25,652 100.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.1 0.1 0.1 42.6 0.0  0.0 7.4 45.1 0.0 0.1 األشد فقراً 

 25,629 57.0 25,662 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 41.9 0.0  0.0 6.8 49.7 0.0 0.4 فقیر
 25,654 49.7 25,662 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 0.0 0.0 49.2 0.0  0.0 9.3 40.3 0.0 0.1 متوسط

 25,604 36.6 25,608 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 0.0 0.0 61.8 0.0  0.0 10.3 25.6 0.0 0.6 ثري
 25,699 17.6 25,699 100.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 81.1 0.0  0.0 6.0 11.1 0.0 0.3 األكثر ثراءً 

 االعتماد األساسي على أنواع الوقود والتكنولوجیات النظیفة ألغراض التدفئة - TC.16مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 تستخدم التدفئة المركزیةبالنسبة ألولئك الذین یعیشون في األسر التي ال ا

 

 

 



 170الصفحة  | صحة الطفل وتغذيته ونمائه –النمو 

 : ن�ع المدفأة المستخدمة �شكل رئ�سي ووجود مدخنة لهاTC.4.5الجدول 

 2018 ،العراقتوزیع نسبة أفراد األسر المعیشیة حسب نوع المدفأة المستخدمة بشكل رئیسي في األسرة ووجود مدخنة لھا، 

  

 رئیسي:نسبة أفراد األسرة المعیشیة الذین یستخدمون بشكل 

ال یوجد 
مدفأة في 
األسرة 
 المعیشیة

المجموع 
 عدد أفراد األسرة المعیشیة اإلجمالي

التدفئة 
 المركزیة

 استخدام موقد الطھي للتدفئة  مدفأة
موقد 

حجري 
ثالثي / 
إشعال 
النار 
 للتدفئة

غیر 
 ذلك

 تقلیدي  مصنّع  تقلیدیة  مصنّعة

مع 
 مدخنة

دون 
   مدخنة

مع 
 مدخنة

دون 
   مدخنة

مع 
 مدخنة

دون 
   مدخنة

مع 
 مدخنة

دون 
 مدخنة

                    
 128,284 100.0 0.5 0.2 0.0 0.2 0.0  0.0 0.2  0.9 0.4  93.8 3.3 0.3 المجموع اإلجمالي (العراق)

                   
                  المنطقة

 88,990 100.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0  0.0 0.1  0.8 0.3  93.8 4.1 0.3 منطقة حضریة 
 39,293 100.0 0.8 0.6 0.1 0.4 0.0  0.0 0.5  1.2 0.7  93.7 1.6 0.3 منطقة ریفیة

                  المحافظة
 4,513 100.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0  3.4 7.7  69.9 18.2 0.2 دھوك
 12,092 100.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0  0.1 0.0  0.1 0.0  98.9 0.2 0.0 نینوى

 6,915 100.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4  0.0 1.2  1.6 1.5  85.5 9.4 0.3 سلیمانیة
 5,266 100.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0  0.1 0.0  1.4 0.1  97.3 0.6 0.1 كركوك

 10,355 100.0 0.1 2.6 0.0 0.3 0.0  0.1 1.4  0.0 1.1  89.4 4.4 0.2 اربیل
 7,227 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0  0.6 0.0  98.1 0.3 0.9 دیالى
 5,155 100.0 1.3 0.0 0.1 0.2 0.0  0.0 0.0  0.5 0.0  97.0 0.5 0.3 انبار
 21,569 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1  0.0 0.0  1.4 0.0  90.0 7.5 0.6 بغداد

 15,559 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1  0.0 0.0  1.6 0.0  88.7 8.7 0.6 مركز   
 6,010 100.0 0.1 0.0 0.1 0.4 0.0  0.0 0.0  0.9 0.0  93.2 4.6 0.5 اطراف   

 6,011 100.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0  0.0 0.0  0.9 0.0  95.6 2.4 0.2 بابل
 3,734 100.0 1.4 0.0 0.1 0.0 0.0  0.0 0.0  0.2 0.0  97.4 0.6 0.2 كربالء
 4,411 100.0 0.1 0.0 0.2 0.3 0.0  0.0 0.0  0.1 0.0  98.2 0.6 0.3 واسط

 3,861 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0  0.0 0.0  0.1 0.0  97.7 1.0 0.9 صالح الدین
 4,961 100.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0  0.5 0.0  97.4 0.5 0.1 نجف

 3,803 100.0 2.4 0.1 0.0 0.6 0.0  0.1 0.0  0.8 0.0  95.3 0.7 0.1 قادسیة
 4,216 100.0 2.9 0.2 0.1 0.4 0.0  0.0 0.0  1.0 0.0  92.4 2.7 0.3 مثنى

 8,516 100.0 0.7 0.0 0.0 0.3 0.0  0.0 0.0  0.0 0.0  98.8 0.1 0.1 ذي قار
 5,374 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0  3.8 0.0  95.5 0.1 0.5 میسان
 10,304 100.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0  0.0 0.0  0.8 0.0  97.1 1.6 0.2 بصرة



 171الصفحة  | صحة الطفل وتغذيته ونمائه –النمو 

 : ن�ع المدفأة المستخدمة �شكل رئ�سي ووجود مدخنة لهاTC.4.5الجدول 

 2018 ،العراقتوزیع نسبة أفراد األسر المعیشیة حسب نوع المدفأة المستخدمة بشكل رئیسي في األسرة ووجود مدخنة لھا، 

  

 رئیسي:نسبة أفراد األسرة المعیشیة الذین یستخدمون بشكل 

ال یوجد 
مدفأة في 
األسرة 
 المعیشیة

المجموع 
 عدد أفراد األسرة المعیشیة اإلجمالي

التدفئة 
 المركزیة

 استخدام موقد الطھي للتدفئة  مدفأة
موقد 

حجري 
ثالثي / 
إشعال 
النار 
 للتدفئة

غیر 
 ذلك

 تقلیدي  مصنّع  تقلیدیة  مصنّعة

مع 
 مدخنة

دون 
   مدخنة

مع 
 مدخنة

دون 
   مدخنة

مع 
 مدخنة

دون 
   مدخنة

مع 
 مدخنة

دون 
 مدخنة

                  االقلیم
 21,783 100.0 0.1 1.3 0.0 0.2 0.1  0.0 1.0  1.2 2.6  84.1 8.9 0.2 كردستان العراق

 106,500 100.0 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0  0.0 0.0  0.9 0.0  95.7 2.2 0.3 وسط وجنوب العراق
                  مستوى تعلیم رّب األسرة

 20,242 100.0 1.3 1.0 0.1 0.3 0.0  0.0 0.7  1.4 1.1  90.5 3.0 0.4 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 44,903 100.0 0.5 0.2 0.0 0.2 0.1  0.0 0.1  1.2 0.5  94.1 2.9 0.1 االبتدائیھ

 27,676 100.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0  0.0 0.1  0.5 0.2  95.9 2.4 0.3 المتوسطھ
 35,365 100.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0  0.0 0.0  0.6 0.2  93.7 4.7 0.5 االعدادیھ +
                  مؤشر الثروة
 25,652 100.0 2.2 0.2 0.1 0.5 0.0  0.1 0.3  1.5 0.3  93.8 0.7 0.1 األشد فقراً 

 25,662 100.0 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0  0.0 0.1  0.6 0.3  96.6 1.3 0.4 فقیر
 25,662 100.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1  0.0 0.1  1.3 0.3  95.0 2.6 0.1 متوسط

 25,608 100.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1  0.0 0.3  0.8 0.6  93.2 3.8 0.6 ثري
 25,699 100.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0  0.4 0.8  90.2 8.1 0.3 األكثر ثراءً 



 172الصفحة  | حة الطفل وتغذيته ونمائهص –النمو 

 : االعتماد األساسي على أنواع الوقود والتكنولوج�ات النظ�فة ألغراض اإلضاءةTC.4.6الجدول 

 2018 ،العراقلمعیشیة الذین یعیشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجیات نظیفة لإلضاءة، توزیع نسبة أفراد األسرة المعیشیة وفقاً لنوع وقود اإلضاءة المستخدم بشكل رئیسي في األسرة المعیشیة لإلضاءة، ونسبة أفراد األسرة ا

  

 تعتمد بشكل رئیسي علىنسبة أفراد ا ألسرة المعیشیة في األسر التي 

عدد أفراد األسرة 
المعیشیة الذین یعیشون 
في أسر تستخدم الوقود 
والتكنولوجیات النظیفة 

 ألغراض اإلضاءة

 المستخدم لإلضاءة الملوثأنواع الوقود   أنواع الوقود النظیفة المستخدمة لإلضاءة

وقود 
آخر 

 لإلضاءة

ال 
یوجد 
إضاءة 
في 

 المنزل
غیر 
 مبین

المجموع 
 اإلجمالي

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

االعتماد 
األساسي على 
الوقود النظیف 
والتكنولوجیات 

ألغراض 
 الكھرباء 1اإلضاءة

فانوس 
یعمل 

بالطاقة 
 الشمسیة

مصباح، 
أو 

مصباح 
یدوي أو 
فانوس 
قابل 
 للشحن

مصباح 
أو 

مصباح 
یدوي أو 
فانوس 
یعمل 

   بالبطاریة

مصباح 
یعمل 

بالكاز أو 
 البارافین

الفحم 
 الخسب النباتي

روث 
الحیوانات 

 /
 الفضالت

مصباح 
یعمل 
 شمعة بالزیت

                     
 128,264 99.1 128,284 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8  0.4 2.4 0.2 96.1 المجموع اإلجمالي

                    
                   المنطقة

 88,974 99.4 88,990 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5  0.3 2.2 0.2 96.7 منطقة حضریة 
 39,290 98.5 39,293 100.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3  0.6 2.9 0.2 94.8 منطقة ریفیة

                   المحافظة
 4,513 99.9 4,513 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1  0.0 0.1 0.0 99.7 دھوك
 12,092 97.6 12,092 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.4  0.1 13.9 1.3 82.3 نینوى

 6,915 99.8 6,915 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1  0.0 0.5 0.1 99.3 سلیمانیة
 5,266 98.9 5,266 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1  0.2 5.9 0.0 92.8 كركوك

 10,355 99.8 10,355 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1  0.0 1.0 0.0 98.8 اربیل
 7,227 99.5 7,227 100.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3  0.1 0.6 0.0 98.9 دیالى
 5,155 97.8 5,155 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2  7.0 7.5 0.0 83.3 انبار
 21,569 99.0 21,569 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0  0.0 0.2 0.2 98.6 بغداد

 15,559 99.5 15,559 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5  0.0 0.0 0.2 99.3 مركز   
 6,010 97.5 6,010 100.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4  0.1 0.7 0.1 96.7 اطراف   

 5,992 97.8 6,011 100.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2  1.1 3.0 0.0 93.4 بابل
 3,734 99.3 3,734 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6  0.0 0.7 0.0 98.6 كربالء
 4,411 100.0 4,411 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.1 0.1 0.0 99.8 واسط

 3,861 98.9 3,861 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1  0.1 0.2 0.0 98.7 صالح الدین
 4,961 98.8 4,961 100.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1  0.0 0.1 0.3 98.4 نجف

 3,803 99.9 3,803 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0  0.3 0.3 0.3 99.0 قادسیة
 4,216 99.8 4,216 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1  0.0 0.1 0.1 99.5 مثنى

 8,516 99.6 8,516 100.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3  0.1 0.8 0.0 98.7 ذي قار
 5,374 100.0 5,374 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 2.2 0.0 97.8 میسان



 173الصفحة  | صحة الطفل وتغذيته ونمائه –النمو 

 : االعتماد األساسي على أنواع الوقود والتكنولوج�ات النظ�فة ألغراض اإلضاءةTC.4.6الجدول 

 2018 ،العراقلمعیشیة الذین یعیشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجیات نظیفة لإلضاءة، توزیع نسبة أفراد األسرة المعیشیة وفقاً لنوع وقود اإلضاءة المستخدم بشكل رئیسي في األسرة المعیشیة لإلضاءة، ونسبة أفراد األسرة ا

  

 تعتمد بشكل رئیسي علىنسبة أفراد ا ألسرة المعیشیة في األسر التي 

عدد أفراد األسرة 
المعیشیة الذین یعیشون 
في أسر تستخدم الوقود 
والتكنولوجیات النظیفة 

 ألغراض اإلضاءة

 المستخدم لإلضاءة الملوثأنواع الوقود   أنواع الوقود النظیفة المستخدمة لإلضاءة

وقود 
آخر 

 لإلضاءة

ال 
یوجد 
إضاءة 
في 

 المنزل
غیر 
 مبین

المجموع 
 اإلجمالي

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

االعتماد 
األساسي على 
الوقود النظیف 
والتكنولوجیات 

ألغراض 
 الكھرباء 1اإلضاءة

فانوس 
یعمل 

بالطاقة 
 الشمسیة

مصباح، 
أو 

مصباح 
یدوي أو 
فانوس 
قابل 
 للشحن

مصباح 
أو 

مصباح 
یدوي أو 
فانوس 
یعمل 

   بالبطاریة

مصباح 
یعمل 

بالكاز أو 
 البارافین

الفحم 
 الخسب النباتي

روث 
الحیوانات 

 /
 الفضالت

مصباح 
یعمل 
 شمعة بالزیت

 10,304 99.5 10,304 100.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0  0.0 0.7 0.0 98.8 بصرة
                   االقلیم

 21,783 99.8 21,783 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1  0.0 0.7 0.0 99.1 كردستان العراق
 106,481 99.0 106,500 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9  0.5 2.8 0.2 95.5 وسط وجنوب العراق

                   مستوى تعلیم رّب األسرة
 20,238 98.4 20,242 100.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5  0.4 2.4 0.2 95.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 44,898 99.1 44,903 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8  0.4 2.9 0.1 95.8 االبتدائیھ
 27,670 99.3 27,676 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5  0.5 2.3 0.2 96.3 المتوسطھ

 35,360 99.4 35,365 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5  0.3 2.0 0.2 96.9 االعدادیھ +
 97 100.0 97 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 100.0 غیر مبین
                   مؤشر الثروة

 25,638 97.6 25,652 100.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0  0.8 4.5 0.3 92.0 األشد فقراً 
 25,662 99.3 25,662 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6  0.3 2.5 0.0 96.5 الثاني

 25,662 99.4 25,662 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6  0.4 1.6 0.2 97.2 المتوسط
 25,602 99.4 25,608 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6  0.3 1.9 0.2 97.0 الرابع

 25,699 99.8 25,699 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1  0.1 1.5 0.2 98.0 األكثر ثراءً 
 االعتماد األساسي على أنواع الوقود والتكنولوجیات النظیفة ألغراض اإلضاءة - TC.17مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 والتكنولوج�ات النظ�فة ألغراض الطهي والتدفئة واإلضاءة : االعتماد األساسي على أنواع الوقود TC.4.7الجدول 

 2018 ،العراقنسبة أفراد األسر المعیشیة الذین یعیشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجیات نظیفة للطھي والتدفئة واإلضاءة، 

االعتماد األساسي على الوقود النظیف   
والتكنولوجیات ألغراض الطھي 

 ,أ1واإلضاءةوالتدفئة 
عدد أفراد األسرة 

 المعیشیة
      

 128,284 42.7 المجموع اإلجمالي
    

   المنطقة
 88,990 44.9 منطقة حضریة 

 39,293 37.6 منطقة ریفیة
   المحافظة
 4,513 4.4 دھوك
 12,092 4.8 نینوى

 6,915 5.1 سلیمانیة
 5,266 21.8 كركوك

 10,355 9.5 اربیل
 7,227 20.8 دیالى
 5,155 30.3 انبار
 21,569 43.5 بغداد

 15,559 50.6 مركز   
 6,010 25.0 اطراف   

 6,011 31.3 بابل
 3,734 43.1 كربالء
 4,411 77.2 واسط

 3,861 19.8 صالح الدین
 4,961 71.3 نجف

 3,803 87.6 قادسیة
 4,216 86.7 مثنى

 8,516 84.7 ذي قار
 5,374 72.7 میسان
 10,304 94.6 بصرة

   االقلیم
 21,783 7.1 كردستان العراق

 106,500 50.0 وسط وجنوب العراق
   مستوى تعلیم رّب األسرة

 20,242 38.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 44,903 41.7 االبتدائیھ

 27,676 45.7 المتوسطھ
 35,365 44.0 االعدادیھ +

 97 68.4 غیر مبین
   مؤشر الثروة
 25,652 53.0 األشد فقراً 

 25,662 56.7 الثاني
 25,662 49.6 المتوسط
 25,608 36.5 الرابع   

 25,699 17.6 األكثر ثراءً 
 االعتماد األساسي على أنواع الوقود والتكنولوجیات النظیفة للطھي والتدفئة واإلضاءة؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - TC.18مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

7.1.2 
 .من البسط ھمیتم استبعاد نلضاءة او اإلال یبلغون عن الطھي أو التدفئة وسر األالذین یعیشون في  فراداألؤشر ، من أجل أن تكون قادًرا على حساب الما
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 أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحادّ  

ذە ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي يتم تنف� 2018الحاّد أثناء مسح العراق، يتم جمع معلومات حول أعراض التهاب الجهاز التنفسي 
وعند �شخ�ص وجود المرض، يتم  79سّن الخامسة. لرصد األعراض المرتبطة بااللتهاب الرئوي، وهو أحد األمراض المسببة للوفاة بين األطفال دون 

وقد أثبتت الدراسات وجود محدود�ة في نهج المسح بما يتعلق بق�اس االلتهاب  معالجة االلتهاب الرئوي بفعال�ة عن ط��ق المضادات الحي��ة. 
قالت األمهات أو مانحات الرعا�ة في المس�ح إنها أعراض لاللتهاب الرئوي هي في الواقع ل�ست أعراض الرئوي وذلك الن كثير من الحاالت التي 

ومع أن هذە المحدود�ة ال تؤثر على مستوى وأنماط الحصول على الرعا�ة ألعراض التهاب الجهاز التنفسي الحاّد، إال أنها تحّد من  83 التهاب رئوي. 
و�التالي، �جب التعامل  از التنفسي الحاّد عن ط��ق المضادات الحي��ة، كما أفادت مس�ح األسرة المع�ش�ة. مدى صحة مستوى عالج التهاب الجه

 بحذر مع مؤشر العالج المبين في هذا التق��ر. 

 على أنها أعراض االلتهاب  TC.5.1�عرض الجدول 
�
�سبة األطفال الذين ظهرت عليهم أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحاّد، والتي ُ�شار إليها أ�ضا

كما أنه �عرض  الرئوي، خالل األسبوعين اللذان سبقا المسح ممن تم الحصول على رعا�ة لهم، حسب مصدر الرعا�ة و�سبة من تلقوا مضادات حي��ة. 
ب الجنس والعمر واإلقل�م والمنطقة والعوامل االجتماع�ة االقتصاد�ة ونقطة العالج بين األطفال الذين ظهرت عليهم أعراض التهاب المعلومات حس

  الجهاز التنفسي الحاّد ممن تم عالجهم بواسطة المضادات الحي��ة. 

                                                                 

 

التي تواجه رصد �سبة صغار األطفال ممن �عانون من التحّد�ات  ق�اس تغط�ة خدمات صحة األمهات والموال�د الجدد واألطفال: “ كامب�ل، أ�ش، وآخرون. 83
 doi:10.1371/journal.pmed.1001421). 2013( 5العدد  ،10�شرة بلوس م�د�سين  ”.االلتهاب الرئوي و�حصلون على عالج المضادات الحي��ة
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 الحي��ة ألعراض االلتهاب الرئوي الحادّ  : السعي للحصول على الرعا�ة وعلى عالج المضاداتTC.5.1الجدول 

در النصائح أو العالج، ونسبة األطفال ممن ظھرت علیھم األعراض الذین تم إعطاؤھم شھراً الذین ظھرت علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحاّد في األسبوعین األخیرین الذین تم السعي للحصول على نصائح أو عالج لھم، حسب مص 59-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 2018، اقالعرمضادات حیویة، 

  

 نسبة األطفال الذین ظھرت علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحاّد ممن:

ن الذی نسبة األطفال
ظھرت علیھم 
ب أعراض االلتھا

الرئوي الحاّد في 
األسبوعین 

األخیرین والذین تم 
إعطاؤھم مضادات 

 2ة حیوی

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

شھراً الذین  0-59
عانوا من االلتھاب 
الرئوي الحاّد خالل 

األسبوعین 
 الماضیین

نسبة األطفال الذین ظھرت علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحاّد ممن 
عدداألطفال الذین  كان مصدر المضادات الحیویة التي أعطیت لھم ھو:

ظھرت علیھم 
أعراض االلتھاب 
الرئوي الحاّد في 

األسبوعین 
األخیرین والذین تم 
إعطاؤھم مضادات 

 حیویة

 تم السعي للحصول على النصائح أو العالج لھم من:

لم یتم 
السعي 

للحصول 
على 

نصائح أو 
 عالج

المرافق الصحیة أو مزودي 
 الخدمة

مصدر 
 آخر

مرفق 
صحي أو 
جھة تزوید 
خدمات 

 ,ب1 صحیة

 المرافق الصحیة أو مزودي الخدمة

مصدر 
 آخر

مرفق 
صحي أو 

جھة 
تزوید 
خدمات 

 خاصة عامة ج صحیة

متطوعة 
صحة 
 خاصة عامة مجتمعیة

متطوعة 
صحة 
 أمجتمعیة

                 
 225 99.0 1.1 0.1 74.8 27.9 562 40.1 9.8 44.4 0.9 2.0 36.5 19.0 مجموع اإلجمالي (العراق)ال

                
               الجنس
 147 99.4 0.3 0.0 81.3 21.1 318 46.3 9.0 50.0 1.1 1.7 41.9 18.5 ذكر
 78 98.2 2.7 0.3 62.4 40.7 243 32.0 10.8 37.1 0.7 2.4 29.6 19.6 أنثى
               المنطقة

 122 98.5 2.1 0.2 68.4 34.9 355 34.3 9.1 36.9 1.5 2.3 28.7 18.7 منطقة حضریة 
 103 99.6 0.0 0.0 82.3 19.7 206 50.1 10.9 57.3 0.0 1.6 50.1 19.4 منطقة ریفیة

               المحافظة
 12 (*) (*) (*) (*) (*) 26 (46.2) (19.1) (46.6) (0.0) (0.0) (39.1) (24.8) دھوك

 12 (*) (*) (*) (*) (*) 18 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) نوىنی
 4 (*) (*) (*) (*) (*) 9 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) یمانیةسل

 8 (*) (*) (*) (*) (*) 14 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) كركوك
 51 (*) (*) (*) (*) (*) 68 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) بیلار
 23 (100.0) (0.0) (0.0) (75.5) (24.5) 52 43.5 3.3 42.7 0.0 1.0 35.1 16.9 الىدی
 4 (*) (*) (*) (*) (*) 21 (19.2) (5.4) (27.5) (0.0) (0.0) (19.1) (12.9) باران

 31 (*) (*) (*) (*) (*) 87 (36.2) (2.6) (46.0) (3.1) (0.0) (37.3) (22.7) بغداد
 28 (*) (*) (*) (*) (*) 79 (35.4) (2.8) (47.2) (3.4) (0.0) (38.0) (23.0) مركز   
 3 (*) (*) (*) (*) (*) 8 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) اطراف   
 3 (*) (*) (*) (*) (*) 8 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) بلبا

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 12 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) كربالء
 2 (*) (*) (*) (*) (*) 3 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) واسط
 4 (*) (*) (*) (*) (*) 12 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) ح الدینصال

 14 (*) (*) (*) (*) (*) 31 44.9 34.4 23.6 1.6 0.0 22.9 9.9 فنج
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 الحي��ة ألعراض االلتهاب الرئوي الحادّ  : السعي للحصول على الرعا�ة وعلى عالج المضاداتTC.5.1الجدول 

در النصائح أو العالج، ونسبة األطفال ممن ظھرت علیھم األعراض الذین تم إعطاؤھم شھراً الذین ظھرت علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحاّد في األسبوعین األخیرین الذین تم السعي للحصول على نصائح أو عالج لھم، حسب مص 59-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 2018، اقالعرمضادات حیویة، 

  

 نسبة األطفال الذین ظھرت علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحاّد ممن:

ن الذی نسبة األطفال
ظھرت علیھم 
ب أعراض االلتھا

الرئوي الحاّد في 
األسبوعین 

األخیرین والذین تم 
إعطاؤھم مضادات 

 2ة حیوی

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

شھراً الذین  0-59
عانوا من االلتھاب 
الرئوي الحاّد خالل 

األسبوعین 
 الماضیین

نسبة األطفال الذین ظھرت علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحاّد ممن 
عدداألطفال الذین  كان مصدر المضادات الحیویة التي أعطیت لھم ھو:

ظھرت علیھم 
أعراض االلتھاب 
الرئوي الحاّد في 

األسبوعین 
األخیرین والذین تم 
إعطاؤھم مضادات 

 حیویة

 تم السعي للحصول على النصائح أو العالج لھم من:

لم یتم 
السعي 

للحصول 
على 

نصائح أو 
 عالج

المرافق الصحیة أو مزودي 
 الخدمة

مصدر 
 آخر

مرفق 
صحي أو 
جھة تزوید 
خدمات 

 ,ب1 صحیة

 المرافق الصحیة أو مزودي الخدمة

مصدر 
 آخر

مرفق 
صحي أو 

جھة 
تزوید 
خدمات 

 خاصة عامة ج صحیة

متطوعة 
صحة 
 خاصة عامة مجتمعیة

متطوعة 
صحة 
 أمجتمعیة

 11 (100.0) (0.0) (2.1) (82.1) (24.6) 28 39.3 15.3 32.1 1.1 3.3 38.7 7.9 دسیةقا
 2 (*) (*) (*) (*) (*) 19 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) نىمث

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 19 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) قار ذي
 13 (96.4) (0.0) (0.0) (87.0) (9.5) 39 32.5 23.4 31.7 1.3 0.0 34.3 14.0 سانمی

 30 (*) (*) (*) (*) (*) 95 31.7 15.5 45.9 0.0 7.2 38.2 23.1 رةبص
               االقلیم

 66 (100.0) (1.1) (0.0) (86.2) (15.9) 103 64.2 6.7 69.2 0.0 0.0 54.0 21.3 كردستان العراق
 159 98.6 1.2 0.1 70.0 32.9 459 34.7 10.5 38.8 1.2 2.5 32.6 18.4 وسط وجنوب العراق

               العمر (باألشھر)
0-11 25.6 26.0 2.3 0.5 41.6 6.5 33.0 151 36.9 75.7 0.0 0.0 100.0 50 

12-23 23.8 28.7 3.1 0.0 41.5 13.0 40.9 126 38.1 62.4 0.5 1.4 100.0 51 
24-35 9.2 50.1 1.5 2.5 52.7 9.5 53.9 124 (10.9) (89.1) (0.0) (0.0) (100.0) 67 
36-47 22.1 41.8 1.6 0.0 47.0 11.5 42.1 83 (36.5) (63.3) (0.0) (1.4) (97.3) 35 
48-59 10.5 42.5 0.9 1.8 38.4 9.5 28.3 78 (21.7) (76.5) (0.0) (6.2) (93.8) 22 

               المستوى التعلیمي لألم
 86 99.5 0.0 0.0 85.3 17.0 171 50.2 11.6 54.7 0.0 0.9 49.3 16.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 63 99.2 0.8 0.4 68.7 39.0 223 28.3 9.9 37.6 0.0 2.2 26.6 21.2 االبتدائیھ
 44 (100.0) (0.0) (0.0) (61.7) (38.3) 89 49.5 8.3 51.0 3.9 5.3 40.9 22.2 المتوسطھ

 32 (95.7) (6.5) (0.0) (76.6) (20.8) 78 41.0 7.0 33.7 2.4 0.0 31.8 13.8 االعدادیھ +
               صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم

 17 (*) (*) (*) (*) (*) 51 32.2 14.4 38.9 0.0 1.0 29.1 13.2 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 203 98.9 1.3 0.1 75.1 27.3 496 40.9 9.6 45.0 1.1 1.6 37.1 19.1 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

 6 (*) (*) (*) (*) (*) 14 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) ال یتوفر معلومات
               مؤشر الثروة
 53 99.2 0.0 0.0 68.4 35.2 155 33.9 16.9 41.2 0.0 5.2 34.0 19.9 األشد فقراً 
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 الحي��ة ألعراض االلتهاب الرئوي الحادّ  : السعي للحصول على الرعا�ة وعلى عالج المضاداتTC.5.1الجدول 

در النصائح أو العالج، ونسبة األطفال ممن ظھرت علیھم األعراض الذین تم إعطاؤھم شھراً الذین ظھرت علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحاّد في األسبوعین األخیرین الذین تم السعي للحصول على نصائح أو عالج لھم، حسب مص 59-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 2018، اقالعرمضادات حیویة، 

  

 نسبة األطفال الذین ظھرت علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحاّد ممن:

ن الذی نسبة األطفال
ظھرت علیھم 
ب أعراض االلتھا

الرئوي الحاّد في 
األسبوعین 

األخیرین والذین تم 
إعطاؤھم مضادات 

 2ة حیوی

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

شھراً الذین  0-59
عانوا من االلتھاب 
الرئوي الحاّد خالل 

األسبوعین 
 الماضیین

نسبة األطفال الذین ظھرت علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحاّد ممن 
عدداألطفال الذین  كان مصدر المضادات الحیویة التي أعطیت لھم ھو:

ظھرت علیھم 
أعراض االلتھاب 
الرئوي الحاّد في 

األسبوعین 
األخیرین والذین تم 
إعطاؤھم مضادات 

 حیویة

 تم السعي للحصول على النصائح أو العالج لھم من:

لم یتم 
السعي 

للحصول 
على 

نصائح أو 
 عالج

المرافق الصحیة أو مزودي 
 الخدمة

مصدر 
 آخر

مرفق 
صحي أو 
جھة تزوید 
خدمات 

 ,ب1 صحیة

 المرافق الصحیة أو مزودي الخدمة

مصدر 
 آخر

مرفق 
صحي أو 

جھة 
تزوید 
خدمات 

 خاصة عامة ج صحیة

متطوعة 
صحة 
 خاصة عامة مجتمعیة

متطوعة 
صحة 
 أمجتمعیة

 40 98.8 1.2 0.6 77.7 23.0 119 33.2 10.4 39.1 0.3 1.2 32.7 20.2 فقیر
 37 (96.3) (3.7) (0.0) (70.3) (33.3) 121 30.3 5.0 35.9 3.3 0.9 30.3 18.1 متوسط

 35 (100.0) (0.0) (0.0) (46.7) (57.7) 73 48.5 7.4 48.0 0.7 1.0 24.7 31.2 ثري
 61 (100.0) (1.2) (0.0) (97.5) (4.2) 93 65.3 5.2 64.5 0.5 0.0 63.1 7.4 األكثر ثراءً 

 3.8.1السعي للحصول على الرعایة لألطفال الذین ظھرت علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحاّد; مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - TC.19مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 ون من أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ المعالجة باستخدام المضادات الحیویة لألطفال الذین یعان - TC.20مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 نقلة)الصحیة العامة (باحثو الصحة المجتمعیة والعیادات المتنقلة)، والمرافق الخاصة (باحثو الصحة المجتمعیة غیر الحكومیین والعیادات المتجھات تزوید خدمات الصحة المجتمعیة تشمل المرافق  أ
 ى من ذلك الصیدلیات الخاصةتشمل جمیع المرافق الصحیة وجھات تزوید الخدمات الصحیة العامة والخاصة، وكذلك من ال یعرفون ما إذا كانت مرافق عامة أم خاصة. ویتسثن ب
 افق عامة أم خاصة.تشمل جمیع المرافق الصحیة وجھات تزوید الخدمات الصحیة العامة والخاصة، وكذلك من ال یعرفون ما إذا كانت مر ج

 حالة غیر مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى( ) 
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 الحمى 

النسبة المئ��ة لألطفال دون الخامسة من العمر الذين �عانون من الحمى في األسبوعين الماضيين الذين طلب المشورة أو  TC.6.10�عرض الجدول 
 لمصابين بحمى.ل األطفااضافية على معالجة ة إنظر TC.6.11ول لجدايوفر العالج من خالل مصدر المشورة أو العالج. 

 اء المرض بالحمى: السعي للحصول على رعا�ة أثنTC.6.10الجدول 

شھراً الذین كانوا یعانون من الحمى في األسبوعین األخیرین الذین تم السعي للحصول على نصائح أو عالج لھم، حسب مصدر النصائح  59-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 2018 ،العراقأو العالج، 

  

 نسبة األطفال الذین یعانون من الحمى ممن:

عدد األطفال 
عانوا من  الذین

الحمى في 
األسبوعین 
 األخیرین

 تم السعي للحصول على النصائح أو العالج من:

لم یتم السعي 
للحصول 

على نصائح 
 أو عالج

 المرافق الصحیة أو مزودي الخدمة

 مصدر آخر

مرفق صحي 
أو جھة تزوید 

خدمات 
 خاصة عامة ،ب1صحیة

متطوعة صحة 
 أ مجتمعیة

          
 3,026 24.1 74.9 1.6 2.5 49.9 27.5 المجموع اإلجمالي (العراق)

         
        الجنس
 1,633 21.0 78.2 1.6 2.9 53.3 27.9 ذكر
 1,393 27.7 71.1 1.7 2.0 45.9 27.0 أنثى
        المنطقة

 2,102 22.6 76.4 1.8 3.2 49.3 29.7 منطقة حضریة 
 924 27.4 71.5 1.3 0.9 51.0 22.3 منطقة ریفیة

        المحافظة
 156 22.1 77.9 0.0 0.4 53.4 28.0 دھوك
 220 26.1 73.3 7.7 2.3 52.0 23.6 نینوى

 99 16.4 82.4 1.2 7.7 61.3 31.6 سلیمانیة
 55 23.9 76.1 0.0 8.3 11.3 66.8 كركوك

 289 14.1 85.9 0.4 0.4 61.8 24.8 اربیل
 322 16.0 84.0 0.0 0.9 60.2 24.2 دیالى
 65 26.4 68.2 5.5 1.2 46.4 23.1 انبار
 507 20.1 77.1 2.8 2.9 42.7 39.3 بغداد

 380 22.7 74.1 3.2 0.8 39.6 37.7 مركز   
 128 12.3 86.1 1.7 9.3 52.1 44.0 اطراف   

 79 27.0 72.0 1.0 3.6 41.9 33.8 بابل
 24 (29.9) (70.1) (0.0) (0.0) (54.0) (19.6) كربالء
 79 26.8 73.2 0.0 9.3 46.0 28.3 واسط

 71 27.5 71.9 0.6 0.9 56.9 17.7 صالح الدین
 146 55.0 43.8 1.2 0.8 32.1 12.4 نجف

 79 37.7 61.2 1.0 2.1 45.3 19.1 قادسیة
 73 23.7 76.3 0.0 1.6 41.8 35.7 مثنى

 170 23.6 75.9 0.5 1.0 58.2 18.8 ذي قار
 231 36.9 62.9 0.2 4.7 29.0 34.7 میسان
 361 20.4 78.1 2.1 2.9 61.8 18.2 بصرة

        االقلیم
 544 16.8 83.0 0.4 1.8 59.3 26.9 كردستان العراق

 2,482 25.7 73.1 1.9 2.7 47.8 27.6 وسط وجنوب العراق
        العمر (باألشھر)

0-11 26.3 45.9 0.9 1.2 69.9 29.1 627 
12-23 27.7 51.6 2.6 1.2 76.6 22.4 698 
24-35 27.2 50.6 2.5 3.8 75.4 22.6 624 
36-47 27.6 52.7 2.4 0.7 77.7 22.3 580 
48-59 28.6 48.2 4.4 1.2 75.0 24.1 496 
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 اء المرض بالحمى: السعي للحصول على رعا�ة أثنTC.6.10الجدول 

شھراً الذین كانوا یعانون من الحمى في األسبوعین األخیرین الذین تم السعي للحصول على نصائح أو عالج لھم، حسب مصدر النصائح  59-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 2018 ،العراقأو العالج، 

  

 نسبة األطفال الذین یعانون من الحمى ممن:

عدد األطفال 
عانوا من  الذین

الحمى في 
األسبوعین 
 األخیرین

 تم السعي للحصول على النصائح أو العالج من:

لم یتم السعي 
للحصول 

على نصائح 
 أو عالج

 المرافق الصحیة أو مزودي الخدمة

 مصدر آخر

مرفق صحي 
أو جھة تزوید 

خدمات 
 خاصة عامة ،ب1صحیة

متطوعة صحة 
 أ مجتمعیة

        المستوى التعلیمي لألم
 623 26.5 73.0 0.5 2.7 41.7 33.9 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 1,338 26.1 73.1 1.8 2.3 48.4 27.0 االبتدائیھ
 551 18.9 78.8 2.3 3.7 58.0 23.5 المتوسطھ

 515 21.3 77.7 1.8 1.5 55.0 25.1 االعدادیھ +
        صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم

 182 22.1 77.9 0.0 0.9 46.9 32.7 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 2,789 24.5 74.4 1.8 2.6 49.9 27.0 أیة صعوبة في القدرات الوظیفیةال تعاني من 

 55 10.5 89.5 0.0 4.8 58.2 34.1 ال یتوفر معلومات
        مؤشر الثروة
 702 33.5 65.3 2.8 3.2 41.1 25.3 األشد فقراً 

 746 21.6 78.0 0.4 1.2 53.6 26.3 فقیر
 555 24.4 74.2 2.2 1.9 50.2 26.1 متوسط

 531 23.1 75.9 1.0 4.7 46.1 33.2 ثري
 492 15.1 83.6 1.8 1.7 60.3 27.5 األكثر ثراءً 

 السعي للحصول على الرعایة للحمى - TC.26مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
و الصحة المجتمعیة غیر جھات تزوید خدمات الصحة المجتمعیة تشمل المرافق الصحیة العامة (باحثو الصحة المجتمعیة والعیادات المتنقلة)، والمرافق الخاصة (باحث أ

 الحكومیین والعیادات المتنقلة)
 ن ال یعرفون ما إذا كانت مرافق عامة أم خاصة. وتشمل أیضاً المتاجرتشمل جمیع المرافق الصحیة وجھات تزوید الخدمات الصحیة العامة والخاصة، وكذلك م ب

 حالة غیر مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى( ) 

 

 : معالجة األطفال الذين عانوا من الحمىTC.6.11الجدول 

 2018 ،العراقشھراً الذین كانوا یعانون من الحمى في األسبوعین األخیرین، حسب نوع الدواء الُمعطى للمرض،  59-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 

 

 والذین تلقوا األدویة: ینالماضی بوعینالذین یعانون من الحمى في األساألطفال 

 غیر ذلك

إجابة 
ناقصة/

ال 
 أعرف
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دید 
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D
3

 

               
المجموع اإلجمالي 

 3,026 0.5 18.1 0.3 0.9 6.4 0.2 70.4 8.1 6.9 2.2 38.1 (العراق)

              
             الجنس
 1,633 0.4 19.3 0.4 0.7 8.5 0.3 69.4 9.7 8.4 2.4 39.1 ذكر
 1,393 0.6 16.7 0.2 1.1 3.8 0.1 71.6 6.3 5.1 2.0 36.9 أنثى
             المنطقة

 2,102 0.4 15.5 0.3 0.7 5.6 0.2 72.4 8.8 6.9 2.4 37.9 منطقة حضریة 
 924 0.7 23.9 0.3 1.5 8.0 0.2 65.8 6.6 6.9 1.8 38.5 منطقة ریفیة

             المحافظة
 156 0.0 23.9 1.3 0.8 7.7 1.2 62.2 0.3 5.3 1.4 42.6 دھوك
 220 0.6 6.4 0 0 8.0 0.0 82.3 12.5 13.3 8.4 25.6 نینوى

 99 0.0 17.3 0.0 0.0 10.5 0.0 50.0 7.5 12.0 0.0 44.7 سلیمانیة
 55 0.0 4.6 1.2 2.2 4.6 0.0 84.6 4.7 1.6 0.8 56.2 كركوك
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 : معالجة األطفال الذين عانوا من الحمىTC.6.11الجدول 

 2018 ،العراقشھراً الذین كانوا یعانون من الحمى في األسبوعین األخیرین، حسب نوع الدواء الُمعطى للمرض،  59-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 

 

 والذین تلقوا األدویة: ینالماضی بوعینالذین یعانون من الحمى في األساألطفال 

 غیر ذلك

إجابة 
ناقصة/

ال 
 أعرف

عدد األطفال 
الذین عانوا 
من الحمى 

في 
األسبوعین 
 األخیرین

ین
سیل

سی
وك
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D
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 289 0.0 53.4 0 0 18.8 0.0 33.7 1.1 15.5 4.1 43.9 اربیل
 322 0.0 18.1 0.0 2.3 6.5 0.0 81.4 8.0 1.7 0.9 47.7 دیالى
 65 0.7 22.0 0.0 0.0 0.9 0.0 88.2 8.9 2.8 0.6 32.9 انبار
 507 0.9 6.3 0.0 0.0 6.8 0.4 81.3 5.2 12.9 2.9 39.6 بغداد

 380 0.5 6.6 0.0 0.0 2.3 0.6 85.8 5.3 13.5 3.5 41.8 مركز   
 128 2.2 5.4 0.0 0.0 20.2 0.0 67.8 4.9 11.1 1.2 33.0 اطراف   

 79 2.3 4.0 0.0 0.0 5.8 0.0 75.1 12.2 1.8 1.1 50.6 بابل
 24 (2.8) (21.0) (0.0) (0.0) (13.0) (0.0) (52.4) (12.6) (3.0) (3.9) (17.3) كربالء
 79 0.0 13.4 0.5 0.0 3.5 0.0 79.2 5.5 5.6 1.2 18.4 واسط

 71 2.7 17.6 3.5 1.7 2.1 0.0 81.6 14.8 5.9 0.9 34.2 صالح الدین
 146 0.3 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 63.4 5.3 1.0 1.7 51.1 نجف

 79 0.0 15.8 2.7 1.5 4.4 0.0 66.6 15.7 3.3 1.6 44.9 قادسیة
 73 0.0 33.4 0.0 0.4 0.0 0.0 58.4 26.0 0.8 1.3 71.3 مثنى

 170 0.8 9.7 0.4 0.0 2.2 0.0 71.1 3.4 3.6 2.8 21.8 ذي قار
 231 0.2 15.0 0.0 5.4 0.7 0.0 77.2 17.0 4.4 0.5 33.1 میسان
 361 0.3 23.1 0.3 0.6 5.1 0.9 68.7 9.6 2.8 0.3 26.1 بصرة

             االقلیم
 544 0.0 38.4 0.4 0.2 14.1 0.3 44.8 2.0 12.0 2.6 43.7 كردستان العراق

وسط وجنوب 
 2,482 0.6 13.6 0.3 1.1 4.7 0.2 76.0 9.4 5.8 2.1 36.9 العراق

             العمر (باألشھر)
0-11 30.9 3.8 7.9 5.4 66.9 0.0 4.9 0.3 0.7 14.4 0.4 627 

12-23 39.5 1.3 6.0 8.0 70.6 0.0 11.3 0.4 0.3 19.3 0.7 698 
24-35 36.2 2.8 10.7 7.4 69.3 0.7 3.2 0.3 0.3 20.4 0.6 624 
36-47 43.4 1.6 5.4 11.6 71.6 0.5 6.1 1.9 0.3 19.3 0.3 580 
48-59 41.5 1.4 4.0 8.4 74.6 0.0 5.6 2.0 0.0 16.5 0.3 496 

المستوى التعلیمي 
             لألم

ما قبل االبتدائي أو 
 623 0.9 23.6 0.2 1.7 2.4 0.1 59.2 7.8 8.0 2.9 35.4 ال تعلیم

 1,338 0.5 13.7 0.4 0.4 3.6 0.5 74.6 7.9 6.6 2.3 36.0 االبتدائیھ
 551 0.2 22.5 0.3 0.0 14.9 0.0 71.8 8.7 6.2 1.6 43.3 المتوسطھ

 515 0.1 18.1 0.4 2.0 9.3 0.0 71.6 8.3 7.2 1.6 41.3 االعدادیھ +
صعوبات القدرات 
             الوظیفیة عند األم

تعاني من صعوبة 
 182 0.0 16.2 0.6 1.2 2.8 0.6 63.5 7.7 1.7 1.1 37.4 في القدرات الوظیفیة

أیة  ال تعاني من
صعوبة في القدرات 

 الوظیفیة
38.0 2.3 7.3 8.2 70.5 0.2 6.4 0.9 0.3 18.2 0.5 2,789 

 55 0.0 19.9 2.4 0.0 16.9 0.0 88.4 4.8 2.5 0.0 45.9 ال یتوفر معلومات
             مؤشر الثروة
 702 0.8 13.3 0.3 2 2.2 0.8 70.2 9.8 2.7 1.7 31.1 األشد فقراً 

 746 0.9 23.7 0.2 1.0 8.1 0.0 70.4 7.7 4.2 1.6 39.8 فقیر
 555 0.1 14.1 0.4 0.5 4.9 0.0 77.2 10.8 7.0 3.2 39.8 متوسط

 531 0.3 14.0 0.5 0.6 6.5 0.4 75.7 6.9 9.3 2.4 39.3 ثري
 492 0.0 25.3 0.1 0.0 11.1 0.0 57.4 4.7 14.5 2.4 42.4 األكثر ثراءً 

 حالة غیر مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى( ) 
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ع وصغار األطفال   إطعام الرّض

هم الصحي، ءمن شأن تطبيق الممارسات المثلى لتغذ�ة الرّضع وصغار األطفال أن ت��د من قدرة األطفال على البقاء على ق�د الح�اة وتع��ز نموهم ونما 
  تى عمر سنتين. وخاصة خالل الفترة الحرجة التي تمتد من لحظة الوالدة وح

 للمغذ�ات،
�
هي في و  وممارسة اإلرضاع الطب�عي في السنوات القل�لة األولى من الح�اة �ساعد في حما�ة األطفال من اإلصابة، وتوفر مصدرا� مثال�ا

 المثالي في أنحاء كثيرة منوعلى الرغم من هذە الفوائد الحي��ة، ما زالت ممارسات اإلرضاع الطب�عي دون المستوى  84 الوقت ذاته اقتصاد�ة وآمنة. 
صة لوهناك كثير من األطفال الذين ال �حصلون على الرضاعة الطب�ع�ة في الفترة المبكرة المطل��ة، أو ال �حصلون على الرضاعة الطب�ع�ة الخا العالم. 

 للتحول إلى وغا  85الموصى بممارستها خالل األشهر الستة األولى، أو أنهم ُ�فطمون عن الرضاعة قبل األوان بكثير. 
�
 ما تواجه األمهات ضغوطا

�
لبا

كما �مكن لمستحضرات الحل�ب و�دائل حل�ب األم األخرى أن  مستحضرات الحل�ب، مما �سهم في اختالل النمو وسوء التغذ�ة بالمغذ�ات الدق�قة. 
في بعض الحاالت، قد تكون هذە المستحضرات و  تهدد ح�اة األطفال في البيئات التي ال تتوفر فيها ظروف النظافة العامة وم�اە الشرب اآلمنة. 

 ىوالبدائل غير آمنة حتى لو تم تحضيرها في المنزل �شكل مالئم وصحي وذلك �سبب األغذ�ة المغشوشة أو غيرها من الملوثات التي قد تؤثر عل
تكم�ل�ة المالئمة وال�اف�ة واآلمنة مع مواصلة أشهر، تناولهم لألغذ�ة ال 6حين يبلغ األطفال سّن  86 المستهل�ين الذين �شترونها دون علمهم بها. 

 87 اإلرضاع الطب�عي يؤدي إلى تمتعهم بصحة أفضل و�حقق مخرجات نمو أفضل، مع إمكان�ة الحّد من التقّزم خالل السنتين األولى من ح�اتهم. 

) إرضاع الرّضع رضاعة طب�ع�ة خالصة 2الوالدة؛ () إرضاع الرّضع خالل الساعة األولى من 1توصي كل من اليون�سف ومنظمة الصحة العالم�ة بـ: (
أشهر، �جب أن تقترن الرضاعة  6وابتداًء من عمر  88 ) إرضاعهم حتى بلوغهم عمر سنتين وما بعد ذلك. 3خالل األشهر الستة األولى من ح�اتهم؛ (

التغذ�ة  ع توفير مبادئ توجيه�ة محددة حول ك�ف�ة توفير الطب�ع�ة بتغذ�ة آمنة ومالئمة لعمر األطفال من األغذ�ة الصلبة وشبه الصلبة واللّينة م
و�عرض الجدول أدناە توص�ات اإلرضاع الطب�عي والمبادئ التوجيه�ة   90، 89�شتمل على مواضيع تتن�ع من ا�ساق الغذاء إلى التغذ�ة المستجيبة. 

 ذا المسح. ، والتي يتم جمعها في ه91“92للتغذ�ة التكم�ل�ة التي تم وضع المؤشرات الق�اس�ة لها
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 التوجيهي

 الجدول 94مالحظات حول التفسير 93المؤشرات /ق�اسات تق��ب�ة

األطفال الذين تم 
إرضاعهم خالل 

الساعة األولى من 
 الوالدة

 البدء المبكر في اإلرضاع الطب�عي

�سبة آخر موال�د أح�اء ُولدوا لنساء أنجبن 
 خالل السنتين الماضيتين،

�
لواتي وال مولودا� حّ�ا

أرضعن موال�دهّن رضاعة طب�ع�ة خالل 
 الساعة األولى من الوالدة. 

هذا هو المؤشر الوح�د في سلسلة المؤشرات 
الذي �ستند إلى االسترجاع الزمني، أي ما حدث 
خالل السنتين اللتان سبقتا إجراء مقابلة 

 المسح. 

TC 7.1 

األطفال الذين تم 
إرضاعهم رضاعة 

طب�ع�ة خالصة حتى 
بلوغهم سّن ستة 

 أشهر

 أشهر 6الرضاعة الطب�ع�ة الخالصة دون سّن 

أشهر ِمّمن  6�سبة األطفال الرضع دون سّن 
رضعوا رضاعة طب�ع�ة خالصة

�
 95أ

يرصد الممارسة المرجوة للفئة السكان�ة محل 
االهتمام ككل (أي �جب أن �حصل جميع 

أشهر على  5-0األطفال في الفئة العم��ة 
 ساعة.  24رضاعة طب�ع�ة خالصة) خالل فترة 

ال �مثل �سبة الرّضع الذين �حصلون على 
رضاعة طب�ع�ة خالصة في كل يوم منذ الوالدة 

أشهر، و�جب أال يتم  6وحتى بلوغهم سّن 
 تفسيرە على أنه كذلك. 

TC 7.3 

�عّرف األغذ�ة الصلبة 
وشبه الصلبة واللّينة 
التي �حصل عليها 

 6األطفال في سّن 
 أشهر

ّينة 
�
اعطاء األغذ�ة الصلبة أو شبه الصلبة أو الل

 أشهر) 6-8(

 8-6�سبة األطفال الرّضع في الفئة العم��ة 
أشهر الذين تناولوا أغذ�ة صلبة أو شبه صلبة أو 

 لّينة خالل اليوم السابق. 

يرصد الممارسة المرجوة للفئة السكان�ة محل 
االهتمام ككل (أي �جب أن يتناول جميع 

أشهر أغذ�ة  8-6األطفال في الفئة العم��ة 
�مثل �سبة  ال ساعة.  24صلبة) خالل فترة 

على أغذ�ة صلبة  الرّضع الذين بدأوا بالحصول
أشهر من العمر، وال �مثل كذلك  6عندما بلغوا 

أشهر ممن  8-6الفئة العم��ة  �سبة األطفال في
حصلوا على أغذ�ة صلبة في كل يوم منذ أن 

أشهر من العمر، و�جب عدم تفسيرە  6بلغوا 
 على أنه كذلك. 

TC 7.6 

مواصلة الرضاعة 
الطب�ع�ة المتكررة 
وعند الطلب حتى 

 عمر سنتين وما بعدە

استمرار الرضاعة الطب�ع�ة عند بل�غ سن 
 سنة وسنتين

(سنة شهرا�  15-12العم��ة �سبة في الفئة 
شهرا� (سنتين) ممن تم  23-20و واحدة) 

 إرضاعهم رضاعة طب�ع�ة خالل اليوم السابق. 

يرصد الممارسة المرجوة للفئات السكان�ة 
المختلفة (أي �جب أن �حصل جميع األطفال 
على رضاعة طب�ع�ة حتى بلوغهم سّن سنتين) 

ومع ذلك، قد �كون  ساعة.  24خالل فترة 
 في استخ

�
دام تصن�ف السنة والسنتين م��كا

ظل ذكر الفئة العم��ة الفعل�ة باألشهر في كل 
 مؤشر. 

TC 7.3 

                                                                 

 

 للرصد  93
�
ما �شكل اساسا

ّ
معلومات  وتوفر  تجدر اإلشارة إلى أن هذە المؤشرات، �شكل عام، هي ق�اسات تق��ب�ة ال ترصد التوص�ات أو التوجيهات المحددة، و�ن

 ئة السكان�ة محل االهتمام. مف�دة عن الف
لذي سبق المسح ا ف�ما يتعلق بجميع المؤشرات باستثناء البدء المبكر في اإلرضاع الطب�عي، �ستند التع��ف فيها على الوضع الحالي، أي ما حدث خالل اليوم 94

 من الوقت الذي است�قظ/ت ف�ه الطفل/ة وحتى وقت نومه/ها وحتى صباح يوم المقابلة. 
، والمكّمالت يناتاألطفال الرضع الذين يرضعون رضاعة طب�ع�ة، وال يتناولون أ�ة سوائل أو أغذ�ة، باستثناء محلول معالجة الجفاف عن ط��ق الفم، والفيتام 95

 الغذائ�ة المعدن�ة واألدو�ة. 
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 التوجيهي

 الجدول 94مالحظات حول التفسير 93المؤشرات /ق�اسات تق��ب�ة

�عرض الوجبات 
وعددها المناسب 
ومدى احتوائها على 

  الطاقة. 

-6الحّد األدنى لعدد الوجبات (الفئة العم��ة 
23 (

�
 شهرا

 األطفال الذين حصلوا على رضاعة طب�ع�ة: 

توفير وجبتين أو ثالث حسب العمر، تم 
وجبات/وجبات سر�عة لهم على األقل خالل 

 اليوم السابق. 

 األطفال الذين لم �حصلوا على رضاعة طب�ع�ة: 

تم توفير أر�ــع وجبات/وجبات سر�عة لهم على 
خالل اليوم  و/أو أغذ�ة من الحل�باألقل 

 السابق. 

�مثل هذا المؤشر العدد األدنى من الوجبات، 
و�ضافة إلى ذلك، ال تمّيز  ا. ول�س مدى كفايته

االستب�انات الق�اس�ة إذا ما إذا كان قد تم توفير 
أغذ�ة من الحل�ب كجزء من وجبة الغذاء 

و�التالي، قد يتم  الصلب أم كوجبة منفصلة. 
عّد الوجبات �شكل مضاعف عند الحد�ث عن 
األطفال الذين لم �حصلوا على رضاعة 

بين و�جب عدم مقارنة المعدالت  طب�ع�ة. 
األطفال الذين حصلوا على رضاعة طب�ع�ة 
 وأولئك الذين لم �حصلوا على رضاعة طب�ع�ة. 

TC 7.7 

توفير أغذ�ة بمحتوى 
  تغذوي مالئم

الحّد األدنى من تنّ�ع الوجبات الغذائ�ة (الفئة 
) 23-6العم��ة 

�
 شهرا

تم استهالك خمس مجموعات غذاء من أصل 
 ساعة التي سبقت المسح 24خالل الـ  96ثمان�ة

�مثل هذا المؤشر الحّد من تن�ع الوجبات 
إضافة إلى ذلك،  الغذائ�ة، ول�س مدى كفايتها. 

�عتبر استهالك أ�ة كم�ة من الغذاء من كل 
 ليتم 

�
ح�ث إن ” عّدها“مجموعة غذاء كاف�ا

الغرض من المؤشر الق�اسي هو فقط رصد 
و�جب عدم مقارنة المعدالت  إجابات نعم/ال. 

بين األطفال الذين حصلوا على رضاعة طب�ع�ة 
 وأولئك الذين لم �حصلوا على رضاعة طب�ع�ة. 

TC 7.7 

توفير كم�ة مالئمة من 
 الغذاء

غير   ل�س هناك مؤشر ق�اسي
 منطبق

توفير غذاء بتجا�س 
  مالئم

غير   ل�س هناك مؤشر ق�اسي
 منطبق

استخدام مكمالت 
 الحد�د -الفيتامينات

الغذائ�ة أو المنتجات 
  المّدعمة

غير   ل�س هناك مؤشر ق�اسي
 منطبق

التحضير والتخ��ن 
 اآلمن للغذاء

مع أنه من غير الممكن وضع مؤشرات �مكنها 
رصد التوج�ه �شكل كامل، إال أن هناك مؤشر 

األطفال الذين ال  واحد �غطي جزءا� من المبدأ: 
 يتم تغذيتهم باستخدام رّضاعة ذات حلمة

 TC 7.8 

                                                                 

 

) الحبوب، 2) حل�ب األم،  1ات الغذائ�ة الثمان�ة االتال�ة: مجموعات على األقل من المجموع 5�ستند المؤشرعلى استهالك أ�ة كم�ة من الغذاء القادم من  96
) األغذ�ة البروتين�ة (اللحوم، األسماك، 5) منتجات األلبان (مستحضرات حل�ب الرّضع، والحل�ب واللبن والجبنة)، 4) البقول�ات والمكسرات، 3والجذور والدرنات، 

 ) الفوا�ه والخضروات األخرى. 8والخضروات الغن�ة بفيتامين "أ"،  ) الفوا�ة7) الب�ض، 6الدواجن، ال�بد / أحشاء الذبائح. 
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غير   ل�س هناك مؤشر ق�اسي  التغذ�ة المستجيبة
 منطبق

 لـ 
�
 ”.ذائي المقبولالحّد األدنى من النظام الغ“إضافة إلى المؤشرات الواردة في الجدول أعالە، يتم دمج ثالثة أبعاد للتغذ�ة التكم�ل�ة لتشكل مؤشرا� مركبا

وكي �كون الطفل قد حصل على الحّد من النظام الغذائي المقبول، �جب  (باستثناء الحد�د). و�قّ�م هذا المؤشر احت�اجات الطاقة وال�فا�ة التغذو�ة 
 أن �كون الطفل قد تناول في اليوم السابق: 

 العدد المالئم من الوجبات/الوجبات السر�عة/أغذ�ة الحل�ب؛ .1
 4ن حصلوا على رضاعة طب�ع�ة؛ و مجموعات على األقل من مجموعات األغذ�ة الثمان�ة لألطفال الذي 5المواد الغذائ�ة من  .2

 مجموعات غذائ�ة لألطفال الذين لم �حصلوا على رضاعة طب�ع�ة؛ 97 7مجموعات من أصل 
 نوعان من أغذ�ة الحل�ب على األقل لألطفال الذين لم �حصلوا على رضاعة طب�ع�ة.  .3

 

 على روا�ة األمهات عن الوقت الذي قمن ف�ه ب�رضاع آخر مولود لهن، ومن ُولد لهن في السنتين األخيرتين، رضاعة طب�ع�ة.  TC.7.1�ستند الجدول 
ى لوهو �شير إلى �سبة األطفال الذين سبق إرضاعهم رضاعة طب�ع�ة، وكذلك األطفال الذين حصلوا على رضاعة طب�ع�ة أول مرة خالل الساعة األو 

 الوالدة. واليوم األول من 

معلومات حول السوائل أو المواد األخرى التي تم إعطاؤها للموال�د الجدد في األ�ام الثالثة األولى من الح�اة، غير حل�ب  TC.7.2�عرض الجدول 
 ع�ة أم ال. طب� و�تم تصن�ف الب�انات حسب مزا�ا الخلف�ة العامة المختلفة، بما فيها ما إذا كان قد سبق أن حصل/ت الطفل/ة على رضاعة  األم. 

إلى روا�ة األم حول استهالك الغذاء  TC.7.6و  TC.7.3�ستند مجموعة المؤشرات الخاصة بتغذ�ة الرّضع وصغار األطفال المذكورة في الجدولين 
وتخضع الب�انات لعدد من القيود، و�عض هذە القيود يتعلق بقدرة المستجيبة على  والسوائل خالل اليوم أو الل�لة التي سبقت إجراء المقابلة معها. 

لتي ا تقد�م روا�ة كاملة حول تناول الطفل/ة للسوائل واألغذ�ة وذلك �سبب أخطاء ناتجة عن عدم تذكرها ل�ل شيء، وكذلك لعدم معرفتها  للحاالت 
 تم إطعام الطفل/ة فيها من قبل أشخاص آخ��ن. 

(أي الذين تناولوا حل�ب  الذين تم إرضاعهم رضاعة طب�ع�ة خالصة أشهر 5-0حالة اإلرضاع الطب�عي للرّضع في الفئة العم��ة  TC.7.3ول �عرض الجد
على حل�ب األم   (أي الذين حصلوامعظمها من حل�ب األم أشهر الذين حصلوا على رضاعة طب�ع�ة  5-0األم فقط) والرّضع في الفئة العم��ة 

 اإلرضاع الطب�عي المتواصل لألطفال في الفئة العم��ة  الماء الخالص و/أو سوائل من غير الحل�ب).  إضافة إلى
�
شهرا�  15-12و�عرض الجدول أ�ضا

.  23-20والفئة العم��ة   شهرا�

ب�ع�ة الخالصة والرضاعة شهرا� ومتوسط مدة الرضاعة الط 35-0متوسط مدة أي إرضاع طب�عي بين األطفال في الفئة العم��ة  TC.7.4�عرض الجدول 
.  23-0الطب�ع�ة السائدة بين األطفال في الفئة العم��ة   شهرا�

.  24ممارسات اإلرضاع الطب�عي المالئمة للعمر لألطفال دون عمر  TC.7.5و�عرض الجدول  وُ�ستخدم معايير التغذ�ة المختلفة حسب عمر  شهرا�
عتبر الرضاعة الطب�ع�ة ممارسة تغذ�ة مالئمة للعمر، بينما ُ�عتبر أن األطفال في الفئة العم��ة أشهر  5-0بالنسبة للرّضع في الفئة العم��ة  الطفل/ة. 

ُ
، ت

 شهرا� قد حصلوا على تغذ�ة مالئمة لعمرهم إذا حصلوا على حل�ب األم وأغذ�ة صلبة أو شبه صلبة أو لّينة.  6-23

 باألغذ�ة الصلبة أو شبه الص TC.7.6و�عرض الجدول 
�
 تع��فا

�
�سبة  TC.7.7أشهر، بينما �عرض الجدول  8-6لبة أو اللّينة للرّضع في الفئة العم��ة أ�ضا

شهرا� ممن حصلوا على العدد األدنى من الوجبات/الوجبات السر�عة المتنوعة خالل اليوم السابق (إشارة إلى تقد�م  23-6األطفال في الفئة العم��ة 
 أغذ�ة الحل�ب لألطفال الذين لم �حصلوا على رضاعة طب�ع�ة)، حسب حالة اإلرضاع.  الغذاء الصلب أو شبه الصلب أو اللّين، وكذلك 

لحلمة كما اتعتبر مسألة مواصلة التغذ�ة بواسطة الرّضاعة مسألة مثيرة للقلق وذلك �سبب احتمال�ة التلوث إذا لم يتم تنظ�ف وتعق�م الرّضاعة و/أو 
�ق الرّضاعة أن �عيق عمل�ة اإلرضاع الطب�عي وذلك �سبب تعّود األطفال على حلمة الرّضاعة وعدم تقّبل حلمة األم، كما �مكن للتغذ�ة عن ط�  ينبغي. 

                                                                 

 

مجموعات غذائ�ة لألطفال الذين لم �حصلوا على رضاعة طب�ع�ة في المؤشر المركب ح�ث يتم إزالة مجموعة منتجات  7الحظ/ي أن القاسم المشترك �صبح  97
   الحل�ب من التن�ع الغذائي، إذ يتم تقي�مها �شكل منفصل. 
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شهرا� الذين تم تغذيتهم عن ط��ق رّضاعة ذات  23-0�سبة األطفال في الفئة العم��ة  TC.7.8�عرض الجدول  98 خاصة في المراحل العم��ة األصغر. 
بق. حلمة خالل اليوم السا

                                                                 

 

 .-doi: 10.1038/jp.2015.83 .8959): 2015( 11، العدد J Perinatol 35�شرة  ”.توضيح االلتباس المعلق بالحلمة“ يرمان، إي، و ك�ه. تومبسون. ز�م 98



 187الصفحة  | صحة الطفل وتغذيته ونمائه –النمو 

 

 : اإلرضاع الطب�عي األوليTC.7.1الجدول 

رضاعة  موالیدھم الذین تم إرضاعسنة ولھن والدة حیة في السنتین االخیرتین و 49-15للنساء في عمر نسبة أحدث الموالید األحیاء من األطفال 
 2018، العراق، والذین تم إرضاعھم رضاعة طبیعیة خالل الساعة األولى من الوالدة وخالل الیوم األول من الوالدة، من الثدي طبیعیة

  

نسبة من 
سبق 

إرضاعھم 
 1من قبل

عدد أحدث الموالید  نسبة من تم إرضاعھم أول مرة:
للنساء  األحیاء

الالتي لھن والدة 
في السنتین حیة 

 األخیرتین
خالل ساعة من 

 2الوالدة

خالل الیوم 
األول من 

 الوالدة
      

 6,218 80.6 32.4 93.3 المجموع اإلجمالي
      

     المنطقة
 4,287 80.7 31.3 93.1 منطقة حضریة

 1,931 80.4 34.8 93.6 منطقة ریفیة
     المحافظة
 221 76.3 38.1 91.4 دھوك
 610 91.6 45.5 96.7 نینوى

 260 79.1 32.6 97.4 سلیمانیة
 145 86.3 27.3 93.9 كركوك

 508 75.6 22.7 94.6 اربیل
 431 70.1 18.2 89.7 دیالى
 163 66.5 9.7 87.0 انبار
 1,071 79.3 17.8 92.3 بغداد

 739 78.7 20.0 91.2 مركز   
 332 80.6 13.1 94.9 اطراف   

 296 88.7 59.7 95.4 بابل
 202 90.6 51.4 96.0 كربالء
 228 81.9 32.6 91.4 واسط

 144 66.4 20.1 85.0 صالح الدین
 263 67.4 18.1 86.2 نجف

 192 68.5 12.7 83.3 قادسیة
 267 83.8 31.6 96.5 مثنى

 356 83.3 57.0 94.2 ذي قار
 313 84.3 41.3 97.5 میسان
 549 89.2 46.2 96.9 بصرة

     االقلیم
 990 76.7 28.8 94.6 كردستان العراق

 5,229 81.3 33.0 93.0 وجنوب العراق وسط
     األشھر التي مضت منذ آخر والدة

 3,161 79.3 32.4 93.6 شھراً  0-11
 3,057 81.9 32.3 92.9 شھراً  12-23

     المستوى التعلیمي لألم
 1,091 80.1 38.8 93.1 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 2,666 80.8 33.0 93.2 االبتدائیھ
 1,196 81.0 29.1 95.2 المتوسطھ

 1,265 80.2 28.5 92.0 االعدادیھ +
     المساعدة المقدمة أثناء الوالدة

 5,945 80.3 31.2 93.4 مرافقة ماھرة
 251 87.8 57.6 92.9 مرافقة والدة تقلیدیة

 22 (*) (*) (*) غیر ذلك/ عدم وجود مرافقة
     مكان وضع المولود

 829 84.8 46.4 94.9 المنزل
 5,384 79.9 30.1 93.0 مرفق صحي
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 : اإلرضاع الطب�عي األوليTC.7.1الجدول 

رضاعة  موالیدھم الذین تم إرضاعسنة ولھن والدة حیة في السنتین االخیرتین و 49-15للنساء في عمر نسبة أحدث الموالید األحیاء من األطفال 
 2018، العراق، والذین تم إرضاعھم رضاعة طبیعیة خالل الساعة األولى من الوالدة وخالل الیوم األول من الوالدة، من الثدي طبیعیة

  

نسبة من 
سبق 

إرضاعھم 
 1من قبل

عدد أحدث الموالید  نسبة من تم إرضاعھم أول مرة:
للنساء  األحیاء

الالتي لھن والدة 
في السنتین حیة 

 األخیرتین
خالل ساعة من 

 2الوالدة

خالل الیوم 
األول من 

 الوالدة
 4,628 82.1 33.3 93.1 عام

 756 67.0 10.8 92.8 خاص
 5 (*) (*) (*) غیر ذلك/ال أعرف/إجابة ناقصة

     نوع الوالدة
 4,156 88.4 44.7 94.7 والدة طبیعیة

 2,063 64.8 7.5 90.5 عملیة قیصریة
     صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم

 183 54.8 15.9 91.4 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 5,880 81.4 32.6 93.3 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

     ُخمس مؤشر الثروة
 1,306 84.8 42.0 94.5 األشد فقراً 

 1,370 80.2 33.7 93.1 فقیر
 1,309 79.4 30.2 92.0 متوسط

 1,125 79.0 28.4 92.4 ثري
 1,108 79.3 25.9 94.6 األكثر ثراءً 

 األطفال الذین سبق إرضاعھم - TC.30مسح المؤشر العنقودي متعدد المؤشرات  1
 البدء المبكر باإلرضاع الطبیعي - TC.31مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 : إطعام الموال�د الجددTC.7.2الجدول 

 2018 ،العراقاألیام الثالثة األولى من الوالدة، ) المستھلكة في االمحسب السوائل او المواد (باستثناء حلیب سنة ولھن والدة حیة في السنتین االخیرتین  49-15للنساء في عمر نسبة أحدث الموالید األحیاء من األطفال 

  

   نسبة األطفال الذین استھلكوا:
السوائل أو المواد األخرى غیر حلیب األم المستھلكة في   أ أنواع

عدد أحدث  األیام الثالثة األولى من الحیاة:
الموالید األحیاء 
من األطفال في 

السنتین 
 األخیرتین

حلیب 
 الحیوانات

میاه 
 خالصة

سّكر أو 
محلول 
 الجلوكوز

ماء 
 الغریب

عصیر 
 فواكھ

حلیب 
رّضع 
 بدیل

الشاي / ُحقن 
تغذیة عن 

طریق الورید 
محالیل أعشاب 

 تقلیدیة

 عسل

دواء بوصفة 
طبیة/محلول أمالح 

معالجة الجفاف 
الفموي/محالیل 

 السكر/الملح

غیر 
 ذلك

 
السوائل 

المعتمدة على 
 الحلیب فقط

السوائل الخالیة 
من الحلیب / 

 المواد فقط
أي من  كالھما

 كالھما

 
                                  

 6,218 54.2 10.4 24.2 19.7  1.7 4.4 0.2 2.5 26.8 0.1 1.9 21.8 10.9 8.1 المجموع اإلجمالي
                  

                 المنطقة
 4,287 53.6 8.8 26.2 18.6  1.7 3.4 0.3 2.3 27.2 0.1 1.7 19.4 10.3 8.1 منطقة حضریة

 1,931 55.7 13.9 19.6 22.2  1.6 6.7 0.2 2.9 25.7 0.2 2.3 27.0 12.3 8.0 منطقة ریفیة
                 المحافظة
 221 61.2 11.1 21.9 28.2  0.2 1.2 0.8 0.2 31.0 0.0 0.3 34.5 6.6 2.5 دھوك
 610 53.9 2.7 12.6 38.5  3.7 0.3 0.0 0.2 13.9 0.2 0.0 38.8 4.0 2.0 نینوى

 260 55.4 7.6 40.9 6.9  0.0 1.2 1.5 0.0 47.6 0.0 0.0 10.0 4.1 1.5 سلیمانیة
 145 32.5 6.5 11.3 14.7  0.0 3.3 0.0 0.8 12.2 1.8 3.0 14.1 5.3 6.5 كركوك

 508 60.2 20.2 25.1 14.9  3.0 0.6 0.6 0.2 41.6 0.0 0.1 29.7 9.8 3.7 اربیل
 431 78.0 17.7 49.8 10.5  0.0 4.7 0.4 0.9 57.7 0.0 4.8 25.4 9.8 9.8 دیالى
 163 68.8 18.7 17.9 32.2  2.6 5.0 0.6 1.9 35.1 0.0 1.8 45.6 11.2 2.5 انبار
 1,071 50.3 10.2 28.4 11.7  0.6 1.6 0.0 0.0 21.5 0.0 2.2 14.4 13.6 17.1 بغداد

 739 50.7 9.9 30.1 10.7  0.7 0.9 0.0 0.0 24.4 0.0 2.6 12.9 14.0 15.6 مركز   
 332 49.4 11.1 24.4 13.9  0.6 3.0 0.0 0.1 15.1 0.0 1.2 17.6 12.7 20.6 اطراف   

 296 33.4 2.3 23.0 8.2  0.0 3.4 0.0 0.0 21.0 0.0 4.7 5.8 4.1 4.2 بابل
 202 27.8 1.1 17.9 8.8  1.1 0.8 0.3 1.1 13.4 0.0 0.0 7.6 0.8 5.8 كربالء
 228 53.7 7.4 36.0 10.3  0.2 2.3 0.2 3.0 32.6 0.0 0.3 11.7 6.4 11.6 واسط

 144 65.0 28.1 9.7 27.2  0.0 16.4 0.0 2.3 20.8 0.6 1.3 53.6 6.9 17.0 صالح الدین
 263 63.8 18.2 22.2 23.4  4.4 8.2 0.7 1.6 23.6 0.0 2.9 23.1 24.7 18.1 نجف

 192 63.1 15.6 18.4 29.1  3.5 29.4 0.5 6.8 27.1 0.1 3.5 14.8 32.7 7.1 قادسیة
 267 49.1 5.4 23.4 20.3  1.0 3.1 0.0 1.3 16.5 0.0 0.6 12.6 21.4 12.3 مثنى

 356 42.8 5.6 15.0 22.2  2.2 2.8 0.0 10.8 12.7 0.3 2.8 16.7 1.0 7.8 ذي قار
 313 62.5 9.7 16.1 36.6  1.6 22.6 0.0 13.1 19.8 0.0 6.8 26.9 16.2 6.4 میسان



 190الصفحة  | صحة الطفل وتغذيته ونمائه –النمو 

 : إطعام الموال�د الجددTC.7.2الجدول 

 2018 ،العراقاألیام الثالثة األولى من الوالدة، ) المستھلكة في االمحسب السوائل او المواد (باستثناء حلیب سنة ولھن والدة حیة في السنتین االخیرتین  49-15للنساء في عمر نسبة أحدث الموالید األحیاء من األطفال 

  

   نسبة األطفال الذین استھلكوا:
السوائل أو المواد األخرى غیر حلیب األم المستھلكة في   أ أنواع

عدد أحدث  األیام الثالثة األولى من الحیاة:
الموالید األحیاء 
من األطفال في 

السنتین 
 األخیرتین

حلیب 
 الحیوانات

میاه 
 خالصة

سّكر أو 
محلول 
 الجلوكوز

ماء 
 الغریب

عصیر 
 فواكھ

حلیب 
رّضع 
 بدیل

الشاي / ُحقن 
تغذیة عن 

طریق الورید 
محالیل أعشاب 

 تقلیدیة

 عسل

دواء بوصفة 
طبیة/محلول أمالح 

معالجة الجفاف 
الفموي/محالیل 

 السكر/الملح

غیر 
 ذلك

 
السوائل 

المعتمدة على 
 الحلیب فقط

السوائل الخالیة 
من الحلیب / 

 المواد فقط
أي من  كالھما

 كالھما

 
 549 52.1 8.7 21.6 21.8  3.6 1.0 0.0 5.8 29.6 0.4 0.4 18.7 16.0 0.8 بصرة

                 االقلیم
 990 59.1 14.8 28.5 15.8  1.6 0.9 0.9 0.2 40.8 0.0 0.1 25.6 7.6 2.8 كردستان العراق

 5,229 53.3 9.5 23.3 20.4  1.7 5.1 0.1 2.9 24.1 0.2 2.2 21.0 11.5 9.0 وسط وجنوب العراق
                 األشھر التي مضت منذ آخر والدة

 3,161 53.5 9.0 25.3 19.2  1.9 4.5 0.2 2.7 26.8 0.2 1.7 20.5 10.2 7.9 شھراً  0-11
 3,057 55.0 11.8 23.0 20.3  1.5 4.3 0.3 2.4 26.7 0.1 2.2 23.1 11.6 8.2 شھراً  12-23

                 حالة اإلرضاع الطبیعي
 5,802 51.6 9.6 21.7 20.4  1.6 4.2 0.2 2.6 24.4 0.1 1.9 21.7 10.7 7.0 سبق إرضاعھم

 ً  415 91.1 21.8 59.0 10.3  3.5 7.0 0.3 0.9 59.2 0.0 2.4 22.6 13.8 22.5 لم یسبق إرضاعھم نھائیا

.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 إجابة ناقصة
8  20.8 0.0 0.0 20.8 2 

                 المساعدة المقدمة أثناء الوالدة
 5,945 54.5 10.6 24.7 19.1  1.7 4.2 0.2 2.4 27.5 0.1 1.9 21.4 11.0 8.2 مرافقة ماھرة

 251 48.5 4.9 12.1 31.6  1.1 8.1 0.2 5.1 11.6 0.0 1.3 28.4 7.5 5.5 مرافقة والدة تقلیدیة
 22 (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) غیر ذلك/ عدم وجود مرافقة

                 مكان وضع المولود
 829 48.0 7.0 12.6 28.4  1.1 4.3 0.2 3.4 14.3 0.0 2.7 29.3 15.3 5.4 المنزل

 5,384 55.2 10.9 25.9 18.3  1.8 4.4 0.3 2.4 28.7 0.2 1.8 20.6 10.2 8.5 مرفق صحي
 4,628 53.7 9.5 24.1 20.2  1.9 4.3 0.2 2.5 26.2 0.1 1.9 20.8 10.4 7.6 عام

 756 64.0 19.5 37.6 6.9  1.0 5.4 0.5 1.6 44.0 0.3 1.2 18.9 9.4 13.5 خاص
 5 (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) غیر ذلك/ال أعرف/إجابة ناقصة

                 المستوى التعلیمي لألم
 1,091 52.0 7.7 19.4 24.8  2.3 3.5 0.2 4.3 20.9 0.1 1.9 23.2 10.6 6.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 2,666 53.4 9.9 21.3 22.2  1.3 6.0 0.4 2.6 23.0 0.1 2.5 24.0 12.3 8.3 االبتدائیھ
 1,196 55.5 14.9 23.9 16.7  2.6 3.5 0.2 2.0 32.5 0.1 1.5 24.0 9.7 6.6 المتوسطھ

 1,265 56.8 9.5 34.3 13.0  1.1 2.6 0.0 1.1 34.2 0.2 1.1 13.6 9.5 10.1 االعدادیھ +
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 : إطعام الموال�د الجددTC.7.2الجدول 

 2018 ،العراقاألیام الثالثة األولى من الوالدة، ) المستھلكة في االمحسب السوائل او المواد (باستثناء حلیب سنة ولھن والدة حیة في السنتین االخیرتین  49-15للنساء في عمر نسبة أحدث الموالید األحیاء من األطفال 

  

   نسبة األطفال الذین استھلكوا:
السوائل أو المواد األخرى غیر حلیب األم المستھلكة في   أ أنواع

عدد أحدث  األیام الثالثة األولى من الحیاة:
الموالید األحیاء 
من األطفال في 

السنتین 
 األخیرتین

حلیب 
 الحیوانات

میاه 
 خالصة

سّكر أو 
محلول 
 الجلوكوز

ماء 
 الغریب

عصیر 
 فواكھ

حلیب 
رّضع 
 بدیل

الشاي / ُحقن 
تغذیة عن 

طریق الورید 
محالیل أعشاب 

 تقلیدیة

 عسل

دواء بوصفة 
طبیة/محلول أمالح 

معالجة الجفاف 
الفموي/محالیل 

 السكر/الملح

غیر 
 ذلك

 
السوائل 

المعتمدة على 
 الحلیب فقط

السوائل الخالیة 
من الحلیب / 

 المواد فقط
أي من  كالھما

 كالھما

 
صعوبات القدرات الوظیفیة عند 

                 األم
تعاني من صعوبة في القدرات 

 183 73.3 10.5 19.2 43.6  3.2 3.9 0.0 5.0 26.5 0.3 2.1 44.1 31.2 4.1 الوظیفیة

ال تعاني من أیة صعوبة في 
 5,880 53.8 10.5 24.4 18.9  1.7 4.4 0.3 2.5 27.0 0.1 1.9 21.0 10.4 8.2 القدرات الوظیفیة

                 مؤشر الثروة
 1,306 49.1 9.8 15.0 24.4  2.9 7.9 0.0 5.2 18.9 0.1 3.2 21.8 13.7 5.9 األشد فقراً 

 1,370 56.6 13.5 19.8 23.4  1.5 4.8 0.1 3.4 26.8 0.3 3.0 27.1 13.3 6.8 فقیر
 1,309 55.7 9.9 28.2 17.6  1.2 4.5 0.4 1.8 26.9 0.0 1.7 19.8 11.7 11.4 متوسط

 1,125 55.6 7.0 32.1 16.5  1.3 2.3 0.1 1.3 30.0 0.2 1.0 17.4 7.1 9.3 ثري
 1,108 54.1 11.3 27.5 15.3  1.6 1.7 0.6 0.3 32.4 0.1 0.3 21.8 7.6 6.9 األكثر ثراءً 

ھا". الحظ / المستحضرات العشبیة التقلیدیة ، والعسل و "غیر، وعصیر الفاكھة ، والشاي غریبماء ادي والسكر أو ماء الجلوكوز ، وشمل الماء العتغیر المعتمد على الحلیب ، والسوائل (غیر حلیب األم) وحلیب األطفال. وھي الحلیب تشتمل السوائل التي تحتوي على الحلیب  أ
 لیست مدرجة في أي فئة. ومحلول أمالح معالجة الجفاف الفموي ومحالیل السكر/الملحأن األدویة الموصوفة 

 حالة غیر مرجحة 25) األرقام التي تستند إلى أقل من (* 
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 الطب�عي : حالة اإلرضاعTC.7.3الجدول 

 2018،,العراقنسبة األطفال ممن ھم على قید الحیاة وفقاً لحالة اإلرضاع في الفئات العمریة المحددة، 

  

  أشھر 5-0األطفال في الفئة العمریة 
األطفال في الفئة العمریة 

  شھراً  12-15
 23-20األطفال في الفئة العمریة 

 شھراً 

نسبة من تم 
إرضاعھم 
رضاعة 
 طبیعیة
 1خالصة

نسبة من تم 
إرضاعھم 
رضاعة 

 2طبیعیة سائدة
عدد 

  األطفال

نسبة من تم 
إرضاعھم 
(الرضاعة 

المتواصلة عند 
بلوغ عمر سنة 

 3واحدة)
عدد 

  األطفال

نسبة من تم 
إرضاعھم 
(الرضاعة 

المتواصلة عند 
بلوغ عمر 

 عدد األطفال 4سنتین)
                    

 943 26.7  1,103 44.8  1,509 41.5 25.8 المجموع اإلجمالي (العراق)
           

          الجنس
 534 23.3  540 44.9  758 40.1 26.5 ذكر
 410 31.1  563 44.8  751 43.0 25.2 أنثى
          المنطقة

 643 28.2  755 40.9  1,012 38.7 24.8 منطقة حضریة 
 300 23.6  349 53.4  498 47.3 28.0 منطقة ریفیة

          المحافظة
 48 15.6  40 28.6  54 29.1 18.1 دھوك
 117 31.8  112 61.3  163 39.7 30.4 نینوى

 45 (41.5)  (34) (58.8)  (87) (55.2) (48.9) سلیمانیة
 25 (32.5)  (22) (52.0)  (32) (40.4) (33.1) كركوك

 87 (22.5)  (66) (25.2)  (68) (13.5) (8.7) اربیل
 79 8.3  100 46.6  85.1 24.8 17.9 دیالى
 21 (18.8)  (27) (32.3)  (49) (40.7) (20.5) انبار
 98 19.3  226 34.2  265 35.2 18.3 بغداد

 67 (18.7)  (143) (39.1)  (183) (28.8) (18.3) مركز   
 31 20.5  83 25.9  82 49.4 18.5 اطراف   

 40 (36.5)  (63) (42.6)  (75) (47.6) (34.2) بابل
 34 45.6  36 69.4  50 64.4 49.2 كربالء
 37 29.2  32 46.2  60.7 44.1 34.0 واسط

 25 (16.2)  (21) (41.7)  (45) (32.6) (24.1) صالح الدین
 50 38.1  47 58.0  71 61.5 34.1 نجف

 32 26.3  26 65.1  55 55.8 29.1 قادسیة
 24 36.8  44 42.4  45 49.0 18.8 مثنى

 49 45.3  56 65.3  85 59.5 42.3 ذي قار
 50 19.0  53 58.4  57 52.1 9.0 میسان
 82 22.4  98 28.3  164 34.5 16.0 بصرة

          االقلیم
 180 25.5  141 34.4  208 34.9 27.9 كردستان العراق

 763 27.0  963 46.4  1,301 42.6 25.5 وسط وجنوب العراق
          التعلیمي لألمالمستوى 

 195 31.8  167 46.7  255 55.8 32.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 364 28.1  553 51.0  637 42.5 27.1 االبتدائیھ

 190 16.6  158 43.7  257 43.5 24.9 المتوسطھ
 195 28.9  225 29.1  361 28.4 19.5 االعدادیھ +

          األمصعوبات القدرات الوظیفیة عند 
 40 (25.9)  (26) (61.0)  (24) (34.5) (21.0) تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 897 26.7  1,060 44.6  1,418 41.7 25.9 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
 7 (*)  (*) (*)  (*) (*) (*) ال یتوفر معلومات

          مؤشر الثروة
 222 32.6  232 56.8  318 52.9 29.5 األشد فقراً 

 275 20.0  194 46.3  312 38.7 21.9 فقیر
 140 20.9  254 44.7  334 41.8 27.7 متوسط
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 الطب�عي : حالة اإلرضاعTC.7.3الجدول 

 2018،,العراقنسبة األطفال ممن ھم على قید الحیاة وفقاً لحالة اإلرضاع في الفئات العمریة المحددة، 

  

  أشھر 5-0األطفال في الفئة العمریة 
األطفال في الفئة العمریة 

  شھراً  12-15
 23-20األطفال في الفئة العمریة 

 شھراً 

نسبة من تم 
إرضاعھم 
رضاعة 
 طبیعیة
 1خالصة

نسبة من تم 
إرضاعھم 
رضاعة 

 2طبیعیة سائدة
عدد 

  األطفال

نسبة من تم 
إرضاعھم 
(الرضاعة 

المتواصلة عند 
بلوغ عمر سنة 

 3واحدة)
عدد 

  األطفال

نسبة من تم 
إرضاعھم 
(الرضاعة 

المتواصلة عند 
بلوغ عمر 

 عدد األطفال 4سنتین)
 162 27.1  217 41.7  308 39.8 24.1 ثري

 144 35.6  205 33.5  237 32.1 25.6 األكثر ثراءً 
 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة لألطفال دون سّن  - TC.32مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة السائدة لألطفال دون سّن  - .33TCمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
 الرضاعة المتواصلة عند بلوغ الطفل عمر سنة واحدة - TC.34مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3

 الرضاعة المتواصلة عند بلوغ الطفل عمر سنتین - TC.35مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4
 حالة غیر مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى( ) 

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

 

 : مدة الرضاعة الطب�ع�ةTC.7.4الجدول 

شھراً ومتوسط مدة الرضاعة الطبیعیة الخالصة والرضاعة الطبیعیة السائدة بین األطفال  35-0متوسط مدة أي إرضاع طبیعي بین األطفال في الفئة العمریة 
 2018 ،العراقشھراً،  23-0في الفئة العمریة 

  

متوسط المدة 
(باألشھر) ألي 
 1رضاعة طبیعیة

عدد األطفال في 
 الفئة العمریة

 شھراً  0-35

 متوسط المدة (باألشھر) لـ:
عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

 شھراً  0-23

الرضاعة 
الطبیعیة 
 الخالصة

الرضاعة 
 الطبیعیة السائدة

            
 6,343 1.7 0.7 9,432 12.3 المتوسط

       
      الجنس
 3,256 1.5 0.6 4,887 10.7 ذكر
 3,087 1.9 0.7 4,546 12.9 أنثى
      المنطقة

 4,362 1.5 0.7 6,452 11.1 منطقة حضریة
 1,981 2.2 0.6 2,981 13.9 منطقة ریفیة

      المحافظة
 221 0.7 0.5 351 5.9 دھوك
 630 1.9 1.3 911 17.0 نینوى

 267 3.5 2.3 423 13.7 سلیمانیة
 154 1.9 1.2 207 7.6 كركوك

 492 0.6 0.5 726 10.5 اربیل
 452 0.6 0.6 648 6.3 دیالى
 164 1.2 0.5 264 5.9 انبار
 1,097 1.1 0.6 1,600 7.1 بغداد

 760 0.7 0.7 1,107 8.7 مركز   
 337 2.4 0.5 493 6.7 اطراف   

 303 2.2 1.0 456 12.1 بابل
 204 3.8 2.5 296 20.3 كربالء
      واسط

 147 0.6 0.6 219 5.9 صالح الدین
 265 4.1 0.7 394 14.5 نجف

 192 3.1 0.6 286 16.9 قادسیة
 266 2.4 0.6 426 13.5 مثنى

 357 3.5 0.7 562 19.3 ذي قار
 319 2.6 0.5 495 17.4 میسان
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 : مدة الرضاعة الطب�ع�ةTC.7.4الجدول 

شھراً ومتوسط مدة الرضاعة الطبیعیة الخالصة والرضاعة الطبیعیة السائدة بین األطفال  35-0متوسط مدة أي إرضاع طبیعي بین األطفال في الفئة العمریة 
 2018 ،العراقشھراً،  23-0في الفئة العمریة 

  

متوسط المدة 
(باألشھر) ألي 
 1رضاعة طبیعیة

عدد األطفال في 
 الفئة العمریة

 شھراً  0-35

 متوسط المدة (باألشھر) لـ:
عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

 شھراً  0-23

الرضاعة 
الطبیعیة 
 الخالصة

الرضاعة 
 الطبیعیة السائدة

 575 1.5 0.6 830 10.1 بصرة
      االقلیم

 980 0.7 0.6 1,500 10.3 كردستان العراق
 5,363 1.9 0.7 7,933 12.7 وسط وجنوب العراق
      المستوى التعلیمي لألم

 1,127 3.0 0.7 1,759 13.7 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 2,710 1.7 0.6 4,063 13.8 االبتدائیھ

 1,211 1.8 0.7 1,693 8.0 المتوسطھ
 1,296 0.7 0.6 1,917 9.4 االعدادیھ +

      صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم
 194 0.7 0.5 295 15.9 الوظیفیةتعاني من صعوبة في القدرات 

 5,983 1.8 0.7 8,939 12.2 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
      مؤشر الثروة
 1,335 2.8 0.6 2,081 16.7 األشد فقراً 

 1,402 1.5 0.6 2,030 13.3 فقیر
 1,334 1.7 0.8 1,948 13.0 متوسط

 1,159 1.6 0.6 1,704 9.1 ثري
 1,113 0.7 0.6 1,670 9.2 ثراءً األكثر 

 مدة اإلرضاع الطبیعي - TC.36مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 

 : الرضاعة الطب�ع�ة المناسبة للعمرTC.7.5الجدول 

 2018 ،العراقشھراً الذین تم إرضاعھم بشكل مالئم خالل الیوم السابق،  23-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 
  

   شھراً  23-6األطفال في الفئة العمریة    أشھر 5-0األطفال في الفئة العمریة 
األطفال في الفئة العمریة 

 شھراً  0-23

نسبة من تم 
إرضاعھم 
رضاعة 
طبیعیة 
  عدد األطفال 1خالصة

نسبة من یتم 
إرضاعھم حالیاً 
ویحصلون على 
غذاء صلب أو 
شبھ صلب أو 

  عدد األطفال لیّن

تم  نسبة من
إرضاعم 
 عدد األطفال 2بشكل مالئم

                  

 6,343 36.9  4,834 40.4  1,509 25.8 المجموع اإلجمالي (العراق)
          

         الجنس
 3,256 36.1  2,498 39.0  758 26.5 ذكر
 3,087 37.7  2,336 41.8  751 25.2 أنثى
         المنطقة

 4,362 35.4  3,350 38.6  1,012 24.8 منطقة حضریة 
 1,981 40.2  1,484 44.3  498 28.0 منطقة ریفیة

         المحافظة
 221 23.6  168 25.3  54 18.1 دھوك
 630 46.0  466 51.5  163 30.4 نینوى

 267 47.1  180 46.3  87 48.9 سلیمانیة
 154 36.1  122 36.9  32 (33.1) كركوك

 492 34.5  424 38.7  68 (8.7) اربیل
 452 24.3  367 25.8  85 17.9 دیالى
 164 28.1  115 31.3  49 20.5 انبار
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 : الرضاعة الطب�ع�ة المناسبة للعمرTC.7.5الجدول 

 2018 ،العراقشھراً الذین تم إرضاعھم بشكل مالئم خالل الیوم السابق،  23-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 
  

   شھراً  23-6األطفال في الفئة العمریة    أشھر 5-0األطفال في الفئة العمریة 
األطفال في الفئة العمریة 

 شھراً  0-23

نسبة من تم 
إرضاعھم 
رضاعة 
طبیعیة 
  عدد األطفال 1خالصة

نسبة من یتم 
إرضاعھم حالیاً 
ویحصلون على 
غذاء صلب أو 
شبھ صلب أو 

  عدد األطفال لیّن

تم  نسبة من
إرضاعم 
 عدد األطفال 2بشكل مالئم

 1,097 27.6  831 30.5  265 18.3 بغداد
 760 28.5  577 31.8  183 18.3 مركز   
 337 25.5  254 27.7  82 18.5 اطراف   

 303 40.9  228 43.1  75 34.2 بابل
 204 55.6  154 57.7  50 49.2 كربالء
 240 38.2  180 39.6  61 34.0 واسط

 147 28.4  102 30.3  45 24.1 صالح الدین
 265 44.3  194 48.1  71 34.1 نجف

 192 40.4  137 45.0  55 29.1 قادسیة
 266 42.8  220 47.6  45 18.8 مثنى

 357 56.6  272 61.0  85 42.3 ذي قار
 319 42.8  262 50.1  57 9.0 میسان
 575 29.8  411 35.3  164 16.0 بصرة

         االقلیم
 980 35.5  772 37.5  208 27.9 كردستان العراق

 5,363 37.2  4,062 40.9  1,301 25.5 وسط وجنوب العراق
         المستوى التعلیمي لألم

 1,127 42.5  872 45.4  255 32.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 2,710 40.0  2,072 44.0  637 27.1 االبتدائیھ

 1,211 31.6  954 33.4  257 24.9 المتوسطھ
 1,296 30.4  935 34.6  361 19.5 االعدادیھ +

         صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم
 194 48.2  170 52.0  24 (21.0) تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 5,983 36.7  4,565 40.0  1,418 25.9 صعوبة في القدرات الوظیفیةال تعاني من أیة 
 166 32.4  99 36.7  68 26.3 ال یتوفر معلومات

         مؤشر الثروة
 1,335 44.9  1,017 49.8  318 29.5 األشد فقراً 

 1,402 34.5  1,091 38.1  312 21.9 فقیر
 1,334 36.2  1,000 39.1  334 27.7 متوسط

 1,159 32.7  852 35.8  308 24.1 ثري
 1,113 35.4  875 38.1  237 25.6 األكثر ثراءً 

 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة لألطفال دون سّن  - TC.32مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
   اإلرضاع الطبیعي المالئم للعمر - TC.37مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 حالة غیر مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى( ) 
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ّينةTC.7.6الجدول 
�
 : اعطاء األغذ�ة الصلبة أو شبه الصلبة أو الل

 2018 ،العراقأشھر الذینن تناولوا أغذیة صلبة أو شبھ صلبة أو لیّنة خالل الیوم السابق،  8 – 6نسبة األطفال الرّضع في الفئة العمریة 
   ً ً   الذین یتم إرضاعھم حالیا  الجمیع  الذین ال یتم إرضاعھم حالیا

نسبة من 
یحصلون 
على غذاء 

صلب أو شبھ 
 صلب أو لیّن

عدد األطفال 
في الفئة 

 8-6العمریة 
  أشھر

نسبة من 
یحصلون على 
غذاء صلب أو 
شبھ صلب أو 

 لیّن

عدد األطفال 
في الفئة 

 8-6العمریة 
  أشھر

نسبة من 
یحصلون 

غذاء  على
صلب أو شبھ 

صلب أو 
 1لیّن

عدد 
األطفال في 

الفئة 
العمریة 

 أشھر 6-8
                  

 859 84.8  330 89.9  529 81.6 المجموع اإلجمالي (العراق)
          

         الجنس
 482 85.5  183 89.1  299 83.3 ذكر
 378 83.9  147 91.0  230 79.3 أنثى
         المنطقة

 584 86.6  257 93.0  326 81.5 منطقة حضریة
 276 81.0  73 79.2  203 81.7 منطقة ریفیة

         االقلیم
 154 87.9  38 86.7  116 88.3 كردستان العراق

 706 84.1  292 90.4  414 79.7 وسط وجنوب العراق
 اعطاء األغذیة الصلبة أو شبھ الصلبة أو اللّیّنة. - TC.38مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 : ممارسات إطعام الرّضع وصغار األطفالTC.7.7الجدول 

 2018 ،العراقب حالة اإلرضاع الطبیعي، شھراً الذین حصلوا على سوائل وأغذیة صلبة أو شبھ صلبة أو لیّنة مالئمة بالحّد األدنى من عدد المرات أو أكثر خالل الیوم السابق، حس 23-6نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

 ً ً  الذین یتم إرضاعھم حالیا  جمیعھم الذین ال یتم إرضاعھم حالیا
 نسبة األطفال الذین حصلوا على:

إجمالي عدد 
األطفال في 

الفئة 
العمریة 

6-23 
 شھراً 

 نسبة األطفال الذین حصلوا على:

إجمالي عدد 
األطفال في الفئة 

 23-6العمریة 
 شھراً 

 نسبة األطفال الذین حصلوا على:

إجمالي عدد 
األطفال في الفئة 

 23-6العمریة 
 شھراً 

الحّد 
األدنى 
من 
تنّوع 

الوجبات 
 أالغذائیة

الحد األدنى 
من عدد 
المرات 

التي تلقى 
فیھا الطفل 

 بوجبات

الحّد 
األدنى من 
الوجبات 
الغذائیة 

 ،ج1المقبولة

الحّد األدنى 
من تنّوع 
الوجبات 
 أالغذائیة

الحد األدنى 
من عدد 
المرات 

التي تلقى 
فیھا الطفل 

 بوجبات

الحّد األدنى 
من 

الوجبات 
ائیة الغذ

 ،ج2المقبولة

على األقل 
رضعتي 

 3حلیب

الحّد األدنى من 
تنّوع الوجبات 

 ،أ4الغذائیة

الحد األدنى 
من عدد 

المرات التي 
تلقى فیھا 
الطفل 

 ،ب5وجبات

الحّد األدنى 
من الوجبات 

الغذائیة 
 جالمقبولة

                            
 4,834 34.3 75.8 44.6 2,708 80.7 30.0 84.9 38.5 2,125 39.8 64.2 52.3 المجموع اإلجمالي (العراق)

               
              الجنس
 2,498 35.4 76.8 45.4 1,432 81.1 32.9 85.9 40.5 1,067 38.8 64.4 52.0 ذكر
 2,336 33.1 74.8 43.7 1,277 80.2 26.8 83.7 36.2 1,059 40.7 63.9 52.7 أنثى
              المنطقة

 3,350 36.5 77.2 46.6 1,953 81.4 32.3 85.2 41.1 1,398 42.4 66.1 54.4 منطقة حضریة 
 1,484 29.4 72.5 40.0 756 78.9 24.2 84.2 31.8 728 34.7 60.4 48.5 منطقة ریفیة

              المحافظة
 168 28.7 82.7 35.9 120 91.5 28.1 91.2 33.5 48 30.4 61.5 41.8 دھوك
 466 36.8 66.9 52.8 209 65.3 33.9 77.4 49.5 257 39.2 58.3 55.6 نینوى

 180 47.8 83.8 55.9 92 88.4 46.1 96.9 55.1 89 49.6 70.3 56.8 سلیمانیة
 122 34.1 70.8 43.7 74 81.2 41.2 79.1 47.7 48 23.2 58.1 37.6 كركوك

 424 36.1 94.5 37.5 246 96.8 23.1 99.4 24.0 178 54.0 87.8 56.1 اربیل
 367 25.3 78.9 29.2 248 79.3 25.2 84.8 28.6 118 25.3 66.7 30.3 دیالى
 115 33.4 70.4 45.6 75 72.5 29.6 74.5 42.4 41 40.3 62.8 51.5 انبار
 831 36.0 81.4 42.3 559 84.3 32.9 88.1 38.4 273 42.2 67.6 50.3 بغداد

 577 40.9 80.9 48.0 378 83.8 38.0 87.2 44.5 199 46.4 69.0 54.7 مركز   
 254 24.8 82.3 29.5 180 85.5 22.2 89.9 25.7 74 31.0 63.9 38.7 اطراف   

 228 41.2 69.6 58.0 121 79.7 43.1 78.9 56.1 107 39.1 59.1 60.3 بابل
 154 44.2 75.6 52.4 56 68.5 38.5 78.0 53.7 98 47.5 74.2 51.7 كربالء
 180 20.9 62.2 34.8 100 74.2 21.0 69.7 30.7 80 20.9 52.8 39.8 واسط

 102 24.6 70.3 40.0 68 73.7 19.4 74.3 33.2 34 35.2 62.2 54.0 صالح الدین
 194 39.2 59.6 69.2 97 56.3 25.3 52.3 63.8 96 53.2 67.0 74.7 نجف

 137 41.0 72.3 55.8 67 68.7 35.8 83.2 53.5 70 46.1 61.7 58.0 قادسیة
 220 34.2 75.3 38.8 105 88.9 16.7 90.2 20.3 116 50.0 61.8 55.4 مثنى
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 2018 ،العراقب حالة اإلرضاع الطبیعي، شھراً الذین حصلوا على سوائل وأغذیة صلبة أو شبھ صلبة أو لیّنة مالئمة بالحّد األدنى من عدد المرات أو أكثر خالل الیوم السابق، حس 23-6نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

 ً ً  الذین یتم إرضاعھم حالیا  جمیعھم الذین ال یتم إرضاعھم حالیا
 نسبة األطفال الذین حصلوا على:

إجمالي عدد 
األطفال في 

الفئة 
العمریة 

6-23 
 شھراً 

 نسبة األطفال الذین حصلوا على:

إجمالي عدد 
األطفال في الفئة 

 23-6العمریة 
 شھراً 

 نسبة األطفال الذین حصلوا على:

إجمالي عدد 
األطفال في الفئة 

 23-6العمریة 
 شھراً 

الحّد 
األدنى 
من 
تنّوع 

الوجبات 
 أالغذائیة

الحد األدنى 
من عدد 
المرات 

التي تلقى 
فیھا الطفل 

 بوجبات

الحّد 
األدنى من 
الوجبات 
الغذائیة 

 ،ج1المقبولة

الحّد األدنى 
من تنّوع 
الوجبات 
 أالغذائیة

الحد األدنى 
من عدد 
المرات 

التي تلقى 
فیھا الطفل 

 بوجبات

الحّد األدنى 
من 

الوجبات 
ائیة الغذ

 ،ج2المقبولة

على األقل 
رضعتي 

 3حلیب

الحّد األدنى من 
تنّوع الوجبات 

 ،أ4الغذائیة

الحد األدنى 
من عدد 

المرات التي 
تلقى فیھا 
الطفل 

 ،ب5وجبات

الحّد األدنى 
من الوجبات 

الغذائیة 
 جالمقبولة

 272 38.0 60.6 54.2 91 85.1 33.5 81.7 40.6 180 40.3 50.0 61.1 ذي قار
 262 31.8 67.9 51.2 124 76.0 39.0 85.5 49.4 138 25.3 52.1 52.8 میسان
 411 26.7 84.1 31.6 255 83.0 22.6 92.5 26.2 156 33.3 70.2 40.4 بصرة

              االقلیم
 772 37.2 89.5 41.5 457 93.7 29.0 96.7 32.7 315 49.1 78.9 54.1 كردستان العراق

 4,062 33.8 73.2 45.2 2,251 78.0 30.3 82.5 39.7 1,811 38.1 61.6 52.0 وسط وجنوب العراق
              العمر (باألشھر)

6-8 31.7 67.2 29.6 529 22.0 89.9 20.9 90.1 330 28.0 75.9 26.3 859 
9-11 51.3 56.6 35.6 477 31.6 94.4 29.4 91.7 331 43.2 72.1 33.0 808 

12-17 59.9 63.2 42.7 710 36.7 87.8 30.4 86.8 990 46.4 77.5 35.5 1,700 
18-23 67.2 70.8 52.7 409 47.5 77.7 32.8 68.6 1,058 53.0 75.8 38.4 1,467 

              المستوى التعلیمي لألم
 872 32.1 67.4 44.9 422 76.8 26.8 77.8 37.4 451 37.1 57.6 51.9 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 2,072 33.8 74.5 44.4 1,073 78.6 29.9 84.0 38.8 999 37.9 64.4 50.4 االبتدائیھ
 954 30.7 79.3 39.0 615 80.6 26.8 86.4 33.9 339 37.7 66.6 48.2 المتوسطھ

 935 41.3 82.8 50.4 599 87.1 35.8 90.0 43.3 336 51.0 70.0 63.1 االعدادیھ +
              صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم

 170 44.6 74.4 49.9 70 72.3 26.1 74.6 31.5 100 57.5 74.2 62.7 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 4,565 33.9 75.7 44.5 2,578 80.7 30.1 85.1 38.8 1,987 38.8 63.6 51.8 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

 99 36.7 82.5 41.0 61 90.8 30.6 90.4 33.4 38 (46.4) (70.0) (53.2) ال یتوفر معلومات
              مؤشر الثروة
 1,017 28.6 66.6 42.1 462 75.3 27.1 79.6 37.4 555 29.8 55.8 46.1 األشد فقراً 

 1,091 33.3 74.2 45.0 630 72.9 25.9 79.5 38.3 460 43.5 67.1 54.3 فقیر
 1,000 34.4 77.6 42.5 580 84.2 32.2 87.1 37.8 420 37.4 64.5 48.9 متوسط

 852 36.3 78.3 44.9 520 81.8 32.8 86.9 40.1 331 41.9 64.8 52.4 ثري
 875 40.2 83.8 49.0 516 89.9 32.5 91.8 38.9 359 51.2 72.4 63.5 األكثر ثراءً 

 الحّد األدنى من النظام الغذائي المقبول (األطفال الذین یتم إرضاعھم رضاعة طبیعیة) - TC.39aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 2018 ،العراقب حالة اإلرضاع الطبیعي، شھراً الذین حصلوا على سوائل وأغذیة صلبة أو شبھ صلبة أو لیّنة مالئمة بالحّد األدنى من عدد المرات أو أكثر خالل الیوم السابق، حس 23-6نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

 ً ً  الذین یتم إرضاعھم حالیا  جمیعھم الذین ال یتم إرضاعھم حالیا
 نسبة األطفال الذین حصلوا على:

إجمالي عدد 
األطفال في 

الفئة 
العمریة 

6-23 
 شھراً 

 نسبة األطفال الذین حصلوا على:

إجمالي عدد 
األطفال في الفئة 

 23-6العمریة 
 شھراً 

 نسبة األطفال الذین حصلوا على:

إجمالي عدد 
األطفال في الفئة 

 23-6العمریة 
 شھراً 

الحّد 
األدنى 
من 
تنّوع 

الوجبات 
 أالغذائیة

الحد األدنى 
من عدد 
المرات 

التي تلقى 
فیھا الطفل 

 بوجبات

الحّد 
األدنى من 
الوجبات 
الغذائیة 

 ،ج1المقبولة

الحّد األدنى 
من تنّوع 
الوجبات 
 أالغذائیة

الحد األدنى 
من عدد 
المرات 

التي تلقى 
فیھا الطفل 

 بوجبات

الحّد األدنى 
من 

الوجبات 
ائیة الغذ

 ،ج2المقبولة

على األقل 
رضعتي 

 3حلیب

الحّد األدنى من 
تنّوع الوجبات 

 ،أ4الغذائیة

الحد األدنى 
من عدد 

المرات التي 
تلقى فیھا 
الطفل 

 ،ب5وجبات

الحّد األدنى 
من الوجبات 

الغذائیة 
 جالمقبولة

 الحّد األدنى النظام الغذائي المقبول (األطفال الذین ال یتم إرضاعھم رضاعة طبیعیة) - TC.39bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
 عدد مرات تغذیة األطفال بحلیب غیر حلیب األم لمن لم یتم إرضاعھم رضاعة طبیعیة - TC.40مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3

 الحّد األدنى من التنوع الغذائي - TC.41مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4
 الحّد األدنى لعدد مرات الوجبات - TC.42مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  5

) األغذیة البروتینیة (اللحوم، األسماك، 5) منتجات األلبان (الحلیب واللبن والجبنة)، 4) البقولیات والمكسرات، 3) الحبوب، والجذور والدرنات، 2) حلیب األم، 1: 8أغذیة على األقل من فئات الطعام الـ  5الحّد األدنى من التنوع الغذائي یُعرف بأنھ الحصول على طعام من  أ
 ) الفواكھ والخضروات األخرى.8) الفواكة والخضروات الغنیة بفیتامین "أ"، 7) البیض، 6اجن، الكبد / أحشاء الذبائح.الدو

 مرات أو أكثر یومیاً لألطفال في الفئة العمریة 3أشھر و  8-6لبة أو شبھ صلبة أو لیّنة مرتین أو أكثر یومیاً لألطفال في الفئة العمریة یُعّرف الحّد األدنى من عدد مرات تناول الوجبات بین األطفال الذین یتم إرضاعھم حالیاً بأنھ األطفال الذین حصلوا أیضاً على أغذیة ص ب
 مرات على األقل. 4شھراً، فیعّرف الحّد األدنى بأنھ الحصول على أغذیة صلبة أو شبھ صلبة أو لیّنة، أو مغذیات الحلیب،  23-6شھراً. بالنسبة لألطفال الذین ال یتم إرضاعھم في الفئة العمریة  9-23
 یتم إرضاعھم إلى غذائین اثنین منشھراً بأنھ الحصول على الحّد األدنى من تنوع الوجبات الغذائیة والحّد األدنى من عدد تناول الوجبات، بینما یحتاج األطفال الذین ال  23-6یُعّرف الحّد األدنى من الوجبات الغذائیة المقبولة لألطفال الذین یتم إرضاعھم في الفئة العمریة  ج

 الحلیب على األقل ویتم احتساب الحّد األدنى من التنوع الغذائي دون عّد وجبات الحلیب.
 حالة غیر مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى( ) 
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 2018 ،العراقشھراً الذین تم إطعام باستخدم رّضاعة ذات حلمة خالل الیوم السابق،  23-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

نسبة األطفال في الفئة العمریة 
شھراً الذین تم إطعامھم  0-23

 1عن طریق رّضاعة ذات حلمة

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

 شھراً  0-23
      

 6,343 56.9 المجموع اإلجمالي (العراق)

    

   الجنس

 3,256 58.5 ذكر

 3,087 55.3 أنثى

   المنطقة

 4,362 60.4 منطقة حضریة 

 1,981 49.3 منطقة ریفیة

   المحافظة

 221 69.0 دھوك

 630 40.4 نینوى

 267 59.8 سلیمانیة

 154 55.6 كركوك

 492 75.8 اربیل

 452 70.9 دیالى

 164 62.8 انبار

 1,097 66.8 بغداد

 760 70.0 مركز   

 337 59.5 اطراف   

 303 45.2 بابل

 204 39.9 كربالء

 240 59.7 واسط

 147 64.6 صالح الدین

 265 41.2 نجف

 192 48.3 قادسیة

 266 47.3 مثنى

 357 40.6 ذي قار

 319 51.8 میسان

 575 58.5 بصرة

   االقلیم

 980 69.9 العراقكردستان 

 5,363 54.6 وسط وجنوب العراق

   العمر (باألشھر)

0-5 52.8 1,509 

6-11 59.9 1,667 

12-23 57.4 3,167 

   المستوى التعلیمي لألم

 1,127 50.1 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 2,710 53.7 االبتدائیھ

 1,211 58.6 المتوسطھ

 1,296 68.0 االعدادیھ +

   صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم

 194 47.8 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 5,983 57.1 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

 166 60.5 ال یتوفر معلومات

   مؤشر الثروة
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 2018 ،العراقشھراً الذین تم إطعام باستخدم رّضاعة ذات حلمة خالل الیوم السابق،  23-0نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

نسبة األطفال في الفئة العمریة 
شھراً الذین تم إطعامھم  0-23

 1عن طریق رّضاعة ذات حلمة

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

 شھراً  0-23
 1,335 43.0 األشد فقراً 

 1,402 57.4 فقیر

 1,334 57.6 متوسط

 1,159 64.6 ثري

 1,113 64.2 األكثر ثراءً 
 اإلطعام عن طریق الرّضاعة - TC.43مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 

 سوء التغذ�ة 

وعندما �حصل األطفال على كم�ة كاف�ة من الغذاء، وال يتعرضون للمرض المتكرر، و�حظون  الوضع التغذوي لألطفال �عكس مستوى صحتهم العام. 
 �مكنهم تحقيق قدرات نموهم وُ�عتبر أنه تم تغذيتهم كما ينبغي.  بالرعا�ة الج�دة، فإنه

واألطفال الذين �عانون من نقص التغذ�ة هم أ�ثر عرضة للوفاة  99 يرتبط نقص التغذ�ة بحوالي نصف حاالت وفاة األطفال في جميع أنحاء العالم. 
 ما 

�
وثالثة أر�اع األطفال الذين  �عانون من ن��ات المرض المتكررة وتعثر النمو. �سبب أمراض الطفولة، وحتى الذين يبقون منهم على ق�د الح�اة غالبا

ى لتوفوا ألسباب ترتبط بنقص التغذ�ة لم �عانوا إال من أشكال نقص التغذ�ة الخف�ف أو المعتدل، مما �عني أنه لم تظهر عليهم أ�ة عالمات ع
و  2012بين عامي  %40ن انتشار التقّزم بين األطفال دون سّن الخامسة بنسبة إلى الحّد م 2.2وتهدف غا�ة هدف التنم�ة المستدامة  100 ضعفهم. 

كما أن أي انخفاض في �سبة انتشار سوء التغذ�ة  دون أن ت��د �سبة الوزن الزائد خالل الفترة ذاتها.  %5، وكذلك الحّد من الُهزال إلى أقل من 2025
 نهاء حاالت الوفاة التي �مكن تجنبها بين الموال�د الجدد واألطفال. سُ�سهم في تحقيق عدة غا�ات عالم�ة، بما فيها غا�ة إ

والفئة السكان�ة  في الفئات السكان�ة التي تحصل على تغذ�ة ج�دة، هناك توز�ــــع مرجعي للطول والوزن ل��ف�ة نمو األطفال دون سّن الخامسة. 
و�مكن ق�اس نقص التغذ�ة لدى فئة سكان�ة  101 تها منظمة الصحة العالم�ة. المرجع�ة المستخدمة في هذا التق��ر �ستند إلى معايير النمو التي وضع

الوزن بالنسبة  -و�مكن التعبير عن كل مؤشر من مؤشرات الوضع التغذوي الثالثة  ما من خالل مقارنة األطفال في هذە الفئة السكان�ة المرجع�ة. 
 وحدات انحراف مع�اري (الفارق المع�اري) عن متوسط الفئة المرجع�ة.  على شكل -للعمر، والطول بالنسبة للعمر، والوزن بالنسبة للطول 

نقص متوسط أو شد�د في ُ�صّنف األطفال على أنهم �عانون من  هو مق�اس ل�ل من سوء التغذ�ة الحاّد وسوء التغذ�ة المزمن.  الوزن بالنسبة للعمر
مع�اري عن متوسط الفئة السكان�ة المرجع�ة، بينما ُ�صّنف األطفال على أنهم إذا كان وزنهم بالنسبة لعمرهم �قل بأ�ثر من درجتي انحراف الوزن 

 إذا كان وزنهم بالنسبة لعمرهم �قل بمقدار أ�ثر من ثالث درجات انحراف مع�اري عن المتوسط. نقص شد�د في الوزن �عانون من 

ُ�صّنف األطفال على أنهم قصيري القامة بالنسبة لعمرهم إذا كان طولهم بالنسبة لعمرهم �قل بأ�ثر من  هو مق�اس لتعثر النمو.  الطول بالنسبة للعمر
نما ُ�صّنف األطفال بيالتقّزم المعتدل أو الشد�د. درجتي انحراف مع�اري عن متوسط الفئة السكان�ة المرجع�ة، و�التالي ُ�صّنفون على أنهم �عانون من 

وعادة ما �كون التقّزم  إذا كان طولهم بالنسبة لعمرهم �قل بأ�ثر من ثالث درجات انحراف مع�اري عن المتوسط.  م الشد�دالتقزّ على أنهم �عانون من 
 ن. مأو سوء التغذ�ة المزمن ناتج عن عدم الحصول على تغذ�ة كاف�ة في مراحل الح�اة األولى وعلى مدار فترة ممتدة و/أو تزامن ذلك مع مرض مز 

ُ�صّنف األطفال على أنهم �عانون من ُهزال متوسط أو شد�د إذا كان  اس الوزن بالنسبة للطول لتقي�م حالة الُهزال والوزن الزائد. �مكن استخدام مق�
ن ُهزال موزنهم بالنسبة لطولهم �قل بأ�ثر من درجتي انحراف مع�اري عن متوسط الفئة السكان�ة المرجع�ة، بينما ُ�صّنف األطفال على أنهم �عانون 

                                                                 

 

): 2013( 9890العدد ، 382مجلة الال�ست  ”.نقص التغذ�ة والوزن الزائد بين األمهات واألطفال في الدول متدن�ة الدخل ومتوسطة الدخل“ بالك، آر. وآخرون.  99
427–451. doi:10.1016/s0140-6736(13)60937-x 

 9608، العدد 371مجلة الال�ست  ”.نقص التغذ�ة عند األمهات واألطفال: حاالت التعّرض العالم�ة واإلقل�م�ة والتبعات الصح�ة“ بالك، آر. وآخرون.  100
(2008): 243–60. doi: 10.1016/S0140-6736(07)61690-0 

 .2006مطبعة منظمة الصحة العالم�ة،  تق��ر فني، جن�ف:  معايير نمو الطفل منظمة الصحة العالم�ة.  101
http://www.who.int/childgrowth/standards/Technical_report.pdf?ua= 
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وعادة ما �كون الُهزال ناتج عن تدني مستوى تناول  �د إذا كان وزنهم بالنسبة لطولهم �قل بأ�ثر من ثالث درجات انحراف مع�اري عن المتوسط. شد
 ألمراض. اوقد تتغير �سبة انتشار الُهزال من موسم آلخر استجابة للتغيرات التي تطرأ على مدى توافر الغذاء و/أو انتشار  المغذ�ات أو �سبب المرض. 

ن متوسط عُ�صّنف األطفال على أنهم �عانون من الُسمنة المعتدلة أو الشد�دة إذا كان وزنهم بالنسبة لطولهم ي��د بأ�ثر من درجتي انحراف مع�اري 
 الفئة السكان�ة المرجع�ة. 

خدام معدات الق�اس الجسماني التي أوصت في المسح العنقودي متعدد المؤشرات، تم ق�اس أوزان وأطوال جميع األطفال دون سّن الخامسة باست
و�ستند النتائج في هذا القسم على نتائج تلك الق�اسات إضافة إلى العمر باألشهر الذي  استند إلى توار�ــــخ الم�الد التي تم جمعها  .102بها اليون�سف

 خالل مقابلة المسح. 

أعالە، استنادا� إلى الق�اسات الجسمان�ة التي تم أخذها أثناء العمل  �سبة األطفال المصّنفين ضمن إحدى الفئات المبينة TC.8.1�عرض الجدول 
 و�ضافة إلى ذلك، �شتمل الجدول على درجات الفارق المع�اري عن المتوسط لمؤشرات الق�اس الجسماني الثالثة جم�عها.  الم�داني. 

 المقابالت أو أل�ة أسباب أخرى، أو الذين جاءت ق�اساتهم خارج بالنسبة لألطفال الذين لم يتم أخذ ق�اساتهم �سبب عدم تواجدهم في المنزل أثناء
و�تم استبعاد األطفال من واحد أو أ�ثر من مؤشرات الق�اس الجسماني إذا لم يتم ق�اس  .TC.8.1النطاق المعقول، فإنه يتم استبعادهم من الجدول 

سب�ل المثال، إذا تم ق�اس وزن طفل أو طفلة ما ولم يتم ق�اس طوله أو طولها، فإنه على  أوزانهم وأطوالهم، أو لم تتوفر ب�انات أعمارهم، أيهما ينطبق. 
 DQ.3.4تعرض جداول نوع�ة الب�انات  يتم تضمين هذا/هذە الطفل/ة في حسابات نقص الوزن، ل�ن ال يتم تضمنه/ها في حسابات التقّزم والُهزال. 

عمر وأسباب استبعادهم. وتبين الجداول أنه �سبب عدم ا�تمال توار�ــــخ الم�الد، و/أو �سبة األطفال حسب ال” د“في الملحق  DQ.3.6و  DQ.3.5و 
من األطفال من حسابات مؤشر الوزن بالنسبة للعمر،  %0.7نتائج الق�اسات غير المعقولة، و/أو عدم ذكر الوزن و/أو الطول، فإنه تم استبعاد ما �سبته 

 من مؤشر الوزن بالنسبة للطول 1.7%و من مؤشر الطول بالنسبة للعمر، 1.4%واستبعاد 

                                                                 

 

 -الصفحة الرئ�س�ة  ”المؤشرات السادس أدوات المسح العنقودي متعدد “ أنظر/ي تعل�مات تور�د المشتر�ات الخاصة بالمسح العنقودي متعدد المؤشرات.  102
http://mics.unicef.org/tools#survey .2018-آب/أغسطس  23تم الوصول إل�ه بتار�ــــخ  المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي تنفذە اليون�سف

design. 
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عدد 
األطفال 
دون سّن 
 الخامسة

 الطول بالنسبة للوزن

عدد 
األطفال 
دون سّن 
 الخامسة

 الوزن بالنسبة للطول

عدد األطفال 
دون سّن 
 الخامسة

 نقص الوزن
الفارق 

المعیاري 
عن المتوسط 
(االنحراف 
 المعیاري)

 متقّزم
الفارق 

المعیاري 
عن المتوسط 
(االنحراف 
 المعیاري)

 لوزن الزائدا  ھزیل
الفارق 

المعیاري عن 
المتوسط 

(االنحراف 
 المعیاري)

 النسبة أعلى من  النسبة دون النسبة أدنى النسبة دون
- 2 

درجات 
انحراف 
 1معیاري

- 3 
درجات 
انحراف 
 2معیاري

- 2 
درجات 
انحراف 
 3معیاري

- 3 
درجات 
انحراف 
 4معیاري

- 2 
درجات 
انحراف 
 5معیاري

- 3 
درجات 
انحراف 
  6معیاري

 +2 
درجات 
انحراف 
 7معیاري

 +3 
درجات 
انحراف 
 8معیاري

                                
 16,343 0.3 2.0 6.6  0.8 2.5 16,385 0.3- 3.2 9.9 16,505 0.0 0.8 2.9 المجموع اإلجمالي (العراق)

                 

                الجنس

 8,468 0.4 2.1 7.4  0.8 2.1 8,485 0.1- 2.4 7.5 8,536 0.2 0.5 2.0 ذكر

 7,876 0.2 1.8 5.8  0.7 2.8 7,900 0.6- 4.0 12.5 7,969 0.2- 1.1 4.0 أنثى

                المنطقة

 11,091 0.3 2.2 7.0  0.7 2.4 11,123 0.3- 3.3 9.9 11,219 0.1 0.8 2.8 منطقة حضریة 

 5,252 0.3 1.5 5.9  0.9 2.6 5,263 0.4- 2.9 9.8 5,285 0.0 0.8 3.2 منطقة ریفیة

                المحافظة

 550 0.2 1.0 5.1  0.2 1.8 551 0.1- 1.5 6.1 552 0.1 0.8 3.5 دھوك

 1,626 0.3 0.7 4.1  0.2 1.6 1,628 0.7- 3.2 12.7 1,635 0.2- 0.5 3.6 نینوى

 705 0.1 1.0 4.0  1.1 3.4 713 0.1 1.0 5.0 722 0.2 1.0 2.4 سلیمانیة

 397 0.4 2.9 7.4  1.8 3.2 397 0.0 5.9 14.6 402 0.2 1.4 3.4 كركوك

 1,419 0.3 0.5 5.7  0.0 1.1 1,428 0.1 1.5 4.4 1,432 0.3 0.3 1.3 اربیل

 1,029 0.5 1.1 10.7  0.3 1.4 1,029 0.1- 1.1 5.2 1,034 0.3 0.6 1.1 دیالى

 509 0.3 2.0 5.7  1.1 4.0 511 0.5- 3.3 10.0 517 0.0 1.0 5.2 انبار

 2,668 0.4 4.1 9.7  0.9 2.7 2,675 0.4- 5.6 13.9 2,717 0.1 0.6 2.3 بغداد

 1,900 0.4 4.2 10.1  1.0 2.7 1,899 0.3- 4.7 12.4 1,932 0.1 0.5 1.8 مركز   

 769 0.3 3.9 8.7  0.8 2.7 776 0.6- 8.0 17.6 786 0.1- 1.0 3.4 اطراف   

 758 0.3 1.1 4.9  0.8 1.9 756 0.2- 2.5 6.4 762 0.1 0.8 2.2 بابل

 500 0.1 0.6 3.2  1.1 3.3 502 0.4- 1.4 8.1 502 0.1- 0.9 2.9 كربالء

 563 0.3 2.0 5.5  0.5 1.9 562 0.4- 1.5 8.6 564 0.0 0.5 3.5 واسط
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عدد 
األطفال 
دون سّن 
 الخامسة

 الطول بالنسبة للوزن

عدد 
األطفال 
دون سّن 
 الخامسة

 الوزن بالنسبة للطول

عدد األطفال 
دون سّن 
 الخامسة

 نقص الوزن
الفارق 

المعیاري 
عن المتوسط 
(االنحراف 
 المعیاري)

 متقّزم
الفارق 

المعیاري 
عن المتوسط 
(االنحراف 
 المعیاري)

 لوزن الزائدا  ھزیل
الفارق 

المعیاري عن 
المتوسط 

(االنحراف 
 المعیاري)

 النسبة أعلى من  النسبة دون النسبة أدنى النسبة دون
- 2 

درجات 
انحراف 
 1معیاري

- 3 
درجات 
انحراف 
 2معیاري

- 2 
درجات 
انحراف 
 3معیاري

- 3 
درجات 
انحراف 
 4معیاري

- 2 
درجات 
انحراف 
 5معیاري

- 3 
درجات 
انحراف 
  6معیاري

 +2 
درجات 
انحراف 
 7معیاري

 +3 
درجات 
انحراف 
 8معیاري

 388 0.3 0.9 6.0  0.6 1.9 388 0.1- 1.5 6.9 390 0.1 0.0 1.7 صالح الدین

 683 0.2 2.0 6.4  2.9 5.0 677 0.3- 2.9 9.1 689 0.0 0.7 2.3 نجف

 478 0.2 3.4 8.1  1.9 5.0 479 0.3- 3.1 10.4 484 0.0 1.3 4.9 قادسیة

 659 0.3 1.2 6.7  0.6 1.9 660 0.4- 7.7 13.9 662 0.0 2.8 4.3 مثنى

 1,154 0.4 3.5 8.1  0.6 1.7 1,164 0.6- 5.8 14.5 1,170 0.1- 1.1 4.7 ذي قار

 798 0.3 2.1 5.2  0.5 1.9 801 0.5- 1.8 11.2 807 0.1- 0.6 3.4 میسان

 1,459 0.1 1.6 5.7  0.6 3.5 1,464 0.4- 1.3 8.3 1,464 0.1- 0.6 3.3 بصرة

                االقلیم

 2,674 0.3 0.7 5.1  0.4 1.8 2,692 0.1 1.3 4.9 2,706 0.2 0.6 2.1 كردستان العراق

 13,670 0.3 2.2 6.9  0.8 2.6 13,693 0.4- 3.5 10.9 13,799 0.0 0.8 3.1 وسط وجنوب العراق

                العمر (باألشھر)

0-5 6.3 1.8 0.0 1,499 9.4 3.6 0.1 1,448 8.9 3.5  7.4 2.9 -0.1 1,442 

6-11 1.6 0.5 0.5 1,658 6.9 2.9 0.5 1,632 3.4 0.8  11.1 3.1 0.4 1,645 

12-17 1.5 0.7 0.4 1,696 9.8 2.9 -0.1 1,683 1.7 0.5  10.7 3.4 0.6 1,680 

18-23 1.9 0.4 0.3 1,453 11.2 4.1 -0.4 1,446 1.9 0.5  8.6 1.8 0.6 1,447 

24-35 2.8 0.5 0.1 3,065 12.4 3.4 -0.5 3,047 1.5 0.4  6.0 1.5 0.4 3,041 

36-47 3.3 1.0 -0.1 3,700 11.5 3.9 -0.6 3,698 1.5 0.5  4.9 1.8 0.3 3,680 

48-59 2.9 0.7 -0.3 3,435 7.0 1.8 -0.5 3,431 1.7 0.5  3.7 0.9 0.1 3,408 

                المستوى التعلیمي لألم

 3,137 0.3 2.3 6.9  0.5 2.1 3,157 0.6- 4.6 14.4 3,175 0.1- 1.2 3.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 7,174 0.3 1.8 6.9  0.9 2.5 7,183 0.4- 3.2 9.8 7,244 0.0 0.7 3.1 االبتدائیھ

 2,882 0.3 1.7 5.4  0.5 2.1 2,891 0.2- 2.2 8.3 2,908 0.1 0.7 2.6 المتوسطھ

 3,151 0.3 2.2 6.8  1.0 3.1 3,154 0.0 2.5 6.9 3,178 0.2 0.5 2.2 االعدادیھ +

                عمر األم عند الوالدة
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عدد 
األطفال 
دون سّن 
 الخامسة

 الطول بالنسبة للوزن

عدد 
األطفال 
دون سّن 
 الخامسة

 الوزن بالنسبة للطول

عدد األطفال 
دون سّن 
 الخامسة

 نقص الوزن
الفارق 

المعیاري 
عن المتوسط 
(االنحراف 
 المعیاري)

 متقّزم
الفارق 

المعیاري 
عن المتوسط 
(االنحراف 
 المعیاري)

 لوزن الزائدا  ھزیل
الفارق 

المعیاري عن 
المتوسط 

(االنحراف 
 المعیاري)

 النسبة أعلى من  النسبة دون النسبة أدنى النسبة دون
- 2 

درجات 
انحراف 
 1معیاري

- 3 
درجات 
انحراف 
 2معیاري

- 2 
درجات 
انحراف 
 3معیاري

- 3 
درجات 
انحراف 
 4معیاري

- 2 
درجات 
انحراف 
 5معیاري

- 3 
درجات 
انحراف 
  6معیاري

 +2 
درجات 
انحراف 
 7معیاري

 +3 
درجات 
انحراف 
 8معیاري

 2,890 0.3 1.1 6.4  0.6 2.3 2,903 0.4- 3.1 10.6 2,918 0.0 0.7 3.2 سنة 20أقل من 

20-34 2.9 0.8 0.0 10,965 9.7 3.3 -0.3 10,890 2.6 0.8  6.6 2.2 0.3 10,869 

35-49 2.6 0.5 0.1 2,583 9.8 2.7 -0.2 2,554 1.9 0.7  7.2 1.9 0.3 2,547 

 38 (0.2) (0.0) (7.6)  (3.0) (5.7) (38.5) (0.9-) (13.8) (17.9) (38.5) (0.3-) (0.0) (1.9) ال تتوفر معلومات حول األم الحقیقیة

                صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم

 623 0.4 0.4 9.0  0.2 0.7 624 0.1- 1.4 6.6 625 0.2 0.5 2.3 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 15,467 0.3 2.0 6.5  0.8 2.5 15,501 0.3- 3.2 9.9 15,620 0.0 0.8 2.9 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

 254 0.2 1.5 7.5  1.3 4.4 260 0.4- 7.1 14.5 260 0.1- 0.5 5.1 ال یتوفر معلومات

                مؤشر الثروة

 3,682 0.2 1.5 5.2  0.8 2.9 3,682 0.6- 3.7 12.9 3,705 0.2- 1.2 4.6 األشد فقراً 

 3,641 0.3 1.6 5.7  0.6 1.8 3,647 0.4- 3.6 10.3 3,665 0.0 0.8 2.7 فقیر

 3,262 0.4 2.7 8.9  0.7 2.3 3,269 0.3- 2.9 9.1 3,298 0.1 0.5 2.4 متوسط

 2,951 0.3 2.6 6.7  1.1 3.0 2,964 0.3- 3.5 9.7 2,996 0.0 0.8 2.6 ثري

 2,807 0.3 1.5 7.1  0.6 2.2 2,824 0.1 1.8 6.5 2,840 0.3 0.6 2.1 األكثر ثراءً 
 نسبة انتشار نقص الوزن (المعتدل والشدید) - TC.44aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 نسبة انتشار نقص الوزن (الشدید) - TC.44bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
 2.2.1نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والشدید)؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - TC.45aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3

 نسبة انتشار التقّزم (الشدید) - TC.45bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4
 2.2.2مستدامة نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والشدید)؛ مؤشر ھدف التنمیة ال - TC.46aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  5

 نسبة انتشار الُھزال (الشدید) - TC.46bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  6
 2.2.2نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشدید)؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - TC.47aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  7

 نسبة انتشار الوزن الزائد (الشدید) - TC.47bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  8

 حالة غیر مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى( ) 

  



 206الصفحة  | صحة الطفل وتغذيته ونمائه –النمو 

عم باليود   الملح المّد

عتبر اضطرابات نقص اليود المسبب الرئ�سي على متسوى العالم لحاالت تلف الدماغ و�عاقة النماء النفسي الحركي التي �مكن 
ُ
جنبها بين صغار تت

 ما  كما أنه ي��د من مخاطر وفاة الجنين واإلجهاض لدى النساء الحوامل.  وفي أ�ثر أشكاله شّدة، يؤدي نقص اليود إلى القماءة.  103 األطفال. 
�
وغالبا

م متدن�ة، وضعفو�بلغ نقص الحد�د ذروته في تعثر النمو العقلي والنماء، مما �سهم في مخ يرتبط نقص الحد�د بتضخم الغدة الدرق�ة. 
�
 رجات تعل

والمؤشر الوارد في المسح العنقودي متعدد المؤشرات هو �سبة األسر المع�ش�ة التي �ستهلك الملح المّدعم   104القدرة الفك��ة، وتعثر أداء األعمال. 
 بالحد�د والتي يتم تقي�مها باستخدام أدوات االختبار السر�ــــع. 

 لتحقيق المعالجة 
�
للملح في العراق. قامت اليون�سف بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الصناعة  الشمول�ةبدأت اليون�سف خالل التسعينات مشروعا

حوث ب لتوفير مغذ�ات و�وتاسيوم يود�د للمصانع المسجلة في وزارة الصناعة. إضافة إلى ذلك ، قامت اليون�سف ببناء قدرات وزارة الصحة / معهد 
د) وفي و التغذ�ة / الرقابة الصح�ة على  المراقبة واإلشراف على عمل�ة المعالجة باليود على المستوى الم�داني (المصانع ونقاط الدخول على الحد

 وسلمت المشروع إلى وزارة الداخل�ة.  2008حتى عام  KIO3، واصلت اليون�سف تقد�م  2003األسواق. بعد انه�ار النظام في عام 

ا رفيع المستوى بين وزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة الداخل�ة ووزارة المال�ة ومكتب رئ�س الوزراء لمناقش 2016عام في   ة، دعمت اليون�سف اجتماع�
ل ملح و�ضافته إلى الملح (تصبح المواصفات الق�اس�ة للم KIO3وضع البرنامج وك�ف�ة تحسينه. نهج وزارة الصحة هو السماح للمصنعين �شراء 

ا بموجب القانون) بينما تعزز المراقبة واإلشراف على الحدود واألسواق المحل�ة لتحد�د الملح غير المعالج باليود و��قافه.   إلزام��

 استمرت اليون�سف في دعم وزارة الصحة من خالل: 

 . تدر�ب الموظفين على تحل�ل اليود البولي. 1

 ي السوق. . توفير مجموعات اختبار الملح لرصد الملح ف2

 . ادراج الس�طرة على األمراض الناجمة عن نقص اليود في جميع برامج التغذ�ة وحزمة التدر�ب الخاصة بالتغذ�ة. 3

 دعم النهوض بالصحة من أجل إنتاج مواد اإلعالم والتثق�ف واالتصال و�طالق حملة للترو�ــــج لمعالجة الملح ل��ادة طلب المجتمع المحلي على - 4
 اليود الذي �ستهدف األطفال في سن المدرسة في المدارس لتح��لهم كمروج لهم على مستوى أسرهم الستخدام الملح المعالج باليود. الملح المدعم ب

تم فحص الملح المستخدم للطهي في األسرة المع�ش�ة لمعرفة  الذي تم تنف�ذە ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2018في مسح العراق، 
 TC.9.1و�عرض الجدول  .باستخدام أدوات االختبار السر�ــــع سواء لق�اس مستوى بيود�د البوتاسيوم أو يودات البوتاسيوم أو كالهمامستوى اليود ف�ه 

 توز�ــــع �سبة األسر المع�ش�ة حسب استهالك الملح المّدعم باليود. 

                                                                 

 

قي�م اضطرابات نقص اليود وعمل�ة رصد التخلص منها: ت )، اليون�سف، منظمة الصحة العالم�ة. ICCIDDالمجلس الدولي لمكافحة اضطرابات نقص اليود ( 103
 .(2007مطبعة منظمة الصحة العالم�ة، ( جن�ف:  دل�ل لمدراء البرامج. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43781/9789241595827_eng.pdf?sequence=1 
: -doi .645652): 2012، (22ندوات في علم أح�اء الخال�ا والنمائي  ”.دور اليود في النمو والنماء البشري“ز�ميرمان أم. بي. 104 

10.1016/j.semcdb.2011.07.009 



 207الصفحة  | صحة الطفل وتغذيته ونمائه –النمو 

 : استهالك الملح المّدعم باليودTC.9.1الجدول 

 2018 العراق،توزیع نسبة األسر المعیشیة حسب استھالك الملح المّدعم بالیود، 

  
نسبة األسر 

المعیشیة التي تم 
 فحص الملح فیھا

عدد األسر 
 المعیشیة

 نسبة األسر المعیشیة التي:

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة 
األسر 

المعیشیة 
التي لدیھا 
ملح مّدعم 

 1بالیود

عدد األسر 
المعیشیة التي 

فحص  تم
الملح فیھا أو 
التي لم یكن 

 لدیھا ملح

ال یوجد 
لدیھا 
 ملح

 نتیجة فحص الملح

غیر مّدعم 
 0بالیود 

جزء في 
 الملیون

أكبر من 
صفر 
وأقل 

 15من 
جزء في 
 الملیون

15 
جزء في 
الملیون 

 فأكثر
                    

 20,192 68.3 100.0 41.2 27.1 31.5 0.2 20,214 99.7 المجموع اإلجمالي (العراق)
           

          المنطقة
 14,464 71.1 100.0 44.8 26.3 28.6 0.3 14,484 99.6 منطقة حضریة

 5,727 61.2 100.0 32.1 29.1 38.7 0.1 5,730 99.9 منطقة ریفیة
          المحافظة
 693 98.3 100.0 77.1 21.1 1.7 0.0 693 100.0 دھوك
 1,818 65.7 100.0 45.9 19.8 34.0 0.2 1,825 99.4 نینوى

 1,454 96.9 100.0 89.9 7.1 3.0 0.1 1,454 99.9 سلیمانیة
 1,027 83.9 100.0 54.7 29.3 16.0 0.1 1,027 99.9 كركوك

 1,889 98.7 100.0 78.8 20.0 1.3 0.0 1,889 100.0 اربیل
 1,116 41.6 100.0 34.2 7.4 58.4 0.0 1,116 100.0 دیالى
 746 36.2 100.0 15.3 20.9 63.5 0.4 746 99.6 انبار
 3,350 50.7 100.0 31.1 19.6 48.4 0.9 3,352 99.0 بغداد

 2,467 58.6 100.0 38.8 19.8 40.2 1.2 2,470 98.8 مركز   
 882 28.5 100.0 9.6 18.8 71.3 0.2 882 99.8 اطراف   

 951 65.0 100.0 20.2 44.8 35.0 0.0 951 100.0 بابل
 601 80.2 100.0 37.3 42.9 19.5 0.3 601 99.7 كربالء
 672 74.4 100.0 21.3 53.1 25.6 0.0 672 100.0 واسط

 586 61.4 100.0 25.3 36.1 38.6 0.0 586 100.0 صالح الدین
 764 63.5 100.0 13.8 49.7 36.5 0.0 770 99.1 نجف

 535 31.5 100.0 7.4 24.1 68.4 0.1 536 99.9 قادسیة
 581 52.2 100.0 17.8 34.4 47.7 0.1 581 99.9 مثنى

 1,175 63.9 100.0 22.1 41.8 36.1 0.0 1,175 100.0 ذي قار
 754 80.9 100.0 40.7 40.3 19.0 0.0 760 99.2 میسان
 1,482 72.2 100.0 36.1 36.1 27.7 0.1 1,482 99.9 بصرة

          االقلیم
 4,035 98.0 100.0 82.5 15.5 2.0 0.0 4,035 100.0 العراقكردستان 

 16,157 60.9 100.0 30.9 30.0 38.9 0.3 16,179 99.6 وسط وجنوب العراق
          مؤشر الثروة
 3,791 54.8 100.0 20.0 34.8 45.1 0.1 3,798 99.7 األشد فقراً 

 3,887 60.2 100.0 29.0 31.2 39.7 0.1 3,893 99.8 فقیر
 3,861 61.1 100.0 33.8 27.3 38.7 0.2 3,867 99.7 متوسط

 4,193 71.1 100.0 46.4 24.7 28.6 0.3 4,196 99.6 ثري
 4,458 90.4 100.0 71.3 19.1 9.2 0.4 4,460 99.6 األكثر ثراءً 

 استھالك الملح المّدعم بالیود - TC.48مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 برامج تنم�ة الطفولة المبكرة 

ي الرعا�ة ممن المعروف أن فترة النمو السر�ــــع للدماغ تحدث في السنوات األولى من العمر، وأن نوع�ة البيئة المنزل�ة لألطفال ومدى تفاعلهم مع مقد
الطفولة المبكرة التي تقترن بتقد�م رعا�ة مستجيبة وظ�فة عصب�ة و�شكل تجارب   105هو واحد العوامل الرئ�س�ة المحِددة لنمائهم خالل هذە الفترة. 

وفي هذا الس�اق، مدى إشراك البالغين في أ�شطة مع األطفال،   106مهمة ومن شأن هذە التفاعالت أن تعزز النماء الجسدي واالجتماعي والعاطفي. 
  مهمة. وتوفير ال�تب وأش�اء اللعب في المنزل للطفل، وظروف الرعا�ة، هي مؤشرات 

وقد اشتملت هذە المعلومات على إشراك  معلومات تم جمعها في المسح حول عدد من األ�شطة التي توفر لألطفال رعا�ة تحفيز�ة ومستجيبة. 
فال طالبالغين في األسرة في األ�شطة التال�ة مع األطفال: قراءة ال�تب أو تصفح ال�تب المصّورة، وروا�ة القصص، وغناء األغاني، واصطحاب األ 

 خارج المنزل إلى الحدائق، واللعب مع األطفال، وقضاء الوقت مع األطفال في �سم�ة أو عّد أو رسم األش�اء. 

 فرصة رؤ�ة اآلخ��
�
 أ�بر لطب�عة المطبوعات فحسب، بل �منحهم أ�ضا

�
وهم  نوالتعّرض لل�تب في السنوات األولى من الح�اة ال يوفر لألطفال فهما

 وهم ينجزون واجباتهم المدرس�ة. �قرأون، مثل األشقاء وا
�
 ووجود ال�تب هو أمر مهم لتحسين األداء الدراسي في مراحل الحقة.  لشق�قات األ�بر سّنا

واع نوقد تم سؤال األمهات/مانحات الرعا�ة لجميع األطفال دون سّن الخامسة عن عدد كتب األطفال أو ال�تب المصّورة التي لديهن للطفل، وعن أ
 متوفرة في المنزل. أش�اء اللعب ال

المسح العنقودي متعدد  في107 لقد وجدت بعض األبحاث أن ترك األطفال دون رعا�ة كاف�ة �شكل عامل خطر لتعرض الطفل إلصابات غير متعمدة. 
رك األطفال في الفئة العم��ة 

ُ
رك شهرا� وحدهم خالل األسب�ع الذي سب 59-0المؤشرات، تم توج�ه سؤالين لمعرفة ما إذا كان قد ت

ُ
ق المقابلة، وما إذا ت

 سنوات.  10األطفال في رعا�ة أطفال آخ��ن دون سّن 

  

                                                                 

 

): 2016( 10064العدد ، 389مجلة الال�ست  ”.العلم عبر مسار الح�اة النماء المبكر للطفولة من أجل القادم من العمر: “ بالك، آر. وآخرون.  105
doi:10.1016/s0140-6736(16)31389-7 مجلة طب  ”.اآلثار الممتدة طوال العمر لمحنة الطفولة المبكرة والضغط النفسي السام“ شونكوف ج�ه، وآخرون. ؛

  .doi:10.1542/peds.2011-2663 .46-232): 2011( 1، العدد 129األطفال 
 doi–10064 (2017): 91:-10.1016/S0140 .102، العدد 389مجلة الال�ست  ”.تع��ز تنم�ة الطفولة المبكرة الرعا�ة أثناء التنشئة: “ ب��تو، بي. وآخرون.  106

التركيز على األطفال في  أهم�ة اللعب في تع��ز النماء الصحي للطفل والحفاظ على رابط قوي بين األهل والطفل: “ م�لتير آر. وآخرون.  ،31390-3(16)6736
 .doi: 10.1542/peds.2011-2953 .191–183 ):2012( 1، العدد 1129�شرة األ�اد�م�ة األم��ك�ة لطب األطفال ، ”الفقر

مجلة الطب  ”دراسة ح�اة الصغار.  عوامل خطر التعرض لإلصابات لدى صغار األطفال في أر�ــع دول نام�ة: “ هووي، أل.، و أس. هاتلي، و تي. أبرامسكي.  107
فهم خطر “ ؛ مورونجي�لو، بي. وآخرون. doi: 10.1111/j.1365-3156.2006.01708.x .1566-1557): 2006( 10العدد  ،11المداري والصحة الدول�ة 

 :)2006( 6العدد ، 31مجلة علم نفس األطفال  ”.مساهمة إشراف مانحي الرعا�ة، سمات الطفل، وسمات األهل .2اإلصابة غير المقصودة لدى صغار األطفال 
.10.1093/jpepsy/jsj073551. doi: -540 
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مTC.10.1الجدول 
�
 : دعم التعل

 2018، العراق، وكانت المشاركة في ھذه األنشطة من قبل اآلباء واألمھات، سنوات الذین شارك معھم أفراد بالغین في األسرة المعیشیة في أنشطة تعزز التعلّم لدیھم وتھیئھم للمدرسة خالل األیام الثالثة األخیرة 4-2نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

 األم   األب   نسبة األطفال الذین یعیشون مع:   لبالغینأفراد األسرة المعیشیة ا

عدد األطفال 
في الفئة 

 4-2العمریة 
 سنوات

نسبة األطفال الذین 
شارك معھم أشخاص 

بالغین في األسرة 
المعیشیة في أربعة 

 1أنشطة أو أكثر

متوسط عدد 
األنشطة التي 

شارك فیھا أفراد 
بالغین في األسرة 

 المعیشیة

نسبة األطفال 
الذین لم یشارك 
معھم أي شخص 
بالغ في األسرة 

في أي  المعیشیة
   األم األب   نشاط

نسبة األطفال الذین 
شارك آباؤھم معھم 
في أربعة أنشطة 

 2أو أكثر

متوسط عدد 
األنشطة التي 
شارك فیھا 

   اآلباء

نسبة األطفال 
الذین شاركت 

أمھاتھم معھم في 
أربعة أنشطة أو 

 3أكثر

متوسط عدد 
األنشطة التي 
شاركت فیھا 

 األمھات
                

 10,300 2.0 23.0  1.3 9.8  99.3 97.3  10.6 3.2 44.4 المجموع اإلجمالي (العراق)
               

              الجنس
 5,353 2.0 22.7  1.4 10.8  99.3 97.2  10.5 3.2 43.6 ذكر
 4,947 2.1 23.4  1.3 8.8  99.2 97.4  10.8 3.2 45.3 أنثى
              المنطقة

 6,949 2.2 26.3  1.5 11.6  99.1 97.2  8.2 3.3 47.3 منطقة حضریة 
 3,351 1.6 16.2  1.0 6.3  99.5 97.6  15.7 2.8 38.4 منطقة ریفیة

              المحافظة
 358 1.9 19.9  1.3 6.4  100.0 99.5  14.0 2.8 34.0 دھوك
 1,012 2.7 37.2  1.7 15.3  98.7 92.9  4.7 3.7 56.6 نینوى

 472 2.4 27.9  1.6 10.2  99.4 97.8  6.1 3.2 43.6 سلیمانیة
 257 2.5 29.9  2.2 23.3  99.3 97.3  3.2 4.1 56.3 كركوك
 953 1.6 16.7  1.2 6.9  99.8 99.6  13.9 2.8 38.6 اربیل
 583 1.9 20.0  1.2 8.8  99.7 98.1  11.7 3.0 40.5 دیالى
 354 2.0 16.2  1.4 8.5  99.2 96.2  11.4 3.4 54.5 انبار
 1,631 2.2 23.3  1.4 7.1  99.4 97.9  2.6 3.5 48.8 بغداد

 1,180 2.5 26.5  1.5 8.9  99.2 98.0  1.8 3.5 50.0 مركز   
 451 1.7 14.7  1.0 2.4  99.8 97.8  4.7 3.3 45.8 اطراف   

 466 2.8 38.6  1.9 21.3  98.8 97.1  6.5 4.1 65.0 بابل
 301 2.0 25.5  1.1 5.7  99.8 98.1  20.2 2.9 41.5 كربالء
 326 1.2 12.4  1.3 11.8  97.8 95.1  35.8 2.6 39.9 واسط

 248 1.4 14.1  1.0 5.9  99.2 95.9  16.8 2.7 30.4 صالح الدین
 430 2.1 26.4  0.8 2.3  99.5 98.2  7.7 3.0 41.6 نجف

 297 1.8 20.8  1.0 9.5  99.4 98.4  22.2 2.8 37.0 قادسیة
 398 1.9 18.2  1.5 14.0  99.8 98.0  3.5 3.5 55.9 مثنى

 819 2.0 25.2  1.8 17.3  99.8 98.7  15.1 3.0 39.6 ذي قار
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مTC.10.1الجدول 
�
 : دعم التعل

 2018، العراق، وكانت المشاركة في ھذه األنشطة من قبل اآلباء واألمھات، سنوات الذین شارك معھم أفراد بالغین في األسرة المعیشیة في أنشطة تعزز التعلّم لدیھم وتھیئھم للمدرسة خالل األیام الثالثة األخیرة 4-2نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

 األم   األب   نسبة األطفال الذین یعیشون مع:   لبالغینأفراد األسرة المعیشیة ا

عدد األطفال 
في الفئة 

 4-2العمریة 
 سنوات

نسبة األطفال الذین 
شارك معھم أشخاص 

بالغین في األسرة 
المعیشیة في أربعة 

 1أنشطة أو أكثر

متوسط عدد 
األنشطة التي 

شارك فیھا أفراد 
بالغین في األسرة 

 المعیشیة

نسبة األطفال 
الذین لم یشارك 
معھم أي شخص 
بالغ في األسرة 

في أي  المعیشیة
   األم األب   نشاط

نسبة األطفال الذین 
شارك آباؤھم معھم 
في أربعة أنشطة 

 2أو أكثر

متوسط عدد 
األنشطة التي 
شارك فیھا 

   اآلباء

نسبة األطفال 
الذین شاركت 

أمھاتھم معھم في 
أربعة أنشطة أو 

 3أكثر

متوسط عدد 
األنشطة التي 
شاركت فیھا 

 األمھات
 495 1.5 10.0  0.8 2.3  99.0 98.1  11.3 2.5 28.2 میسان
 899 1.7 18.4  0.9 5.5  98.3 95.7  15.2 2.8 36.7 بصرة
              االقلیم

 1,783 1.9 20.3  1.3 7.7  99.8 99.1  11.9 2.9 39.0 كردستان العراق
 8,517 2.1 23.6  1.4 10.3  99.1 96.9  10.4 3.2 45.6 وسط وجنوب العراق

              العمر
2 41.5 3.1 11.3  97.8 99.6  8.9 1.3  21.8 2.0 3,109 
3 45.7 3.2 10.3  97.2 99.2  10.2 1.4  24.5 2.1 3,731 
4 45.8 3.2 10.4  97.0 99.0  10.3 1.4  22.5 2.0 3,460 

              أالمستوى التعلیمي لألم
 2,080 1.3 10.3  1.0 7.0  99.4 98.3  19.8 2.3 26.1 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 4,587 1.8 18.3  1.3 8.5  99.2 97.2  10.6 3.1 41.2 االبتدائیھ
 1,716 2.2 25.0  1.4 9.3  99.1 95.7  8.1 3.4 50.2 المتوسطھ

 1,916 3.2 46.3  1.9 16.8  99.5 97.9  3.1 4.1 66.9 االعدادیھ +
              صعوبات القدرات الوظیفیة

 286 1.7 17.7  1.0 5.9  99.3 95.5  21.0 2.5 35.0 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 10,014 2.0 23.2  1.4 10.0  99.3 97.4  10.4 3.2 44.7 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

              مؤشر الثروة
 2,403 1.5 12.8  0.9 5.3  99.2 97.1  19.3 2.5 30.6 األشد فقراً 

 2,280 1.9 18.7  1.2 8.5  99.3 97.3  10.8 3.0 40.3 فقیر
 1,991 2.2 25.5  1.4 10.4  99.4 96.6  8.1 3.4 48.4 متوسط

 1,849 2.5 31.8  1.6 12.8  98.7 96.9  6.5 3.6 55.3 ثري
 1,777 2.4 30.4  1.7 14.2  99.7 98.7  5.8 3.5 52.8 األكثر ثراءً 

 التحفیز المبكر والرعایة المستجیبة لالحتیاجات من قبل أحد أفراد األسرة البالغین - TC.49aشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات مؤ 1
 التحفیز المبكر والرعایة المستجیبة لالحتیاجات من قبل األب - TC.49bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
 التحفیز المبكر والرعایة المستجیبة لالحتیاجات من قبل األم - TC.49cمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3

 بن عن استبیان األطفال دون سّن الخامسة إذا كانت األم متوفیة أو تعیش في مكان آخرون سّن الخامسة، اللواتي أجفي ھذا الجدول وفي جمیع أقسام التقریر، یعود المستوى التعلیمي لألم على التحصیل التعلیمي لألمھات وكذلك لمانحات الرعایة لألطفال د أ
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مTC.10.2الجدول 
�
 : مواد التعل

 2018، العراقنسبة األطفال دون سّن الخامسة حسب عدد كتب األطفال الموجودة في األسرة المعیشیة، وحسب نوع وعدد أشیاء اللعب التي یلعب بھا الطفل، 

  

نسبة األطفال الذین یعیشون في أسر 
 نسبة األطفال الذین یلعبون بـ:  منزلیة لدیھا للطفل:

عدد األطفال 
دون سّن 
 الخامسة

كتب أطفال أو  3
 1أكثر

كتب أطفال  10
   أو أكثر

ألعاب 
منزلیة 
 الصنع

ألعاب من 
متجر/ألعا
 ب مصنّعة

أشیاء 
منزلیة/أشي
اء ُوجدت 
 في الخارج

نوعان أو 
أكثر من 
أشیاء 
 2اللعب

           
 16,623 47.3 45.3 79.1 18.7  0.3 3.1 المجموع اإلجمالي (العراق)

          
         الجنس
 8,602 48.3 46.2 80.3 19.5  0.3 2.8 ذكر
 8,021 46.3 44.3 77.8 17.9  0.4 3.5 أنثى
         المنطقة

 11,305 45.4 40.7 81.4 18.9  0.4 3.6 منطقة حضریة 
 5,318 51.3 55.1 74.1 18.4  0.1 2.1 منطقة ریفیة

         المحافظة
 580 35.4 31.5 81.2 13.7  0.4 7.2 دھوك
 1,639 54.3 41.8 71.9 46.4  0.7 3.5 نینوى

 737 50.7 50.8 85.9 4.3  0.9 8.0 سلیمانیة
 406 63.9 30.6 73.9 60.4  0.1 1.2 كركوك
 1,445 40.8 38.4 89.6 15.1  0.7 6.4 اربیل
 1,035 38.8 38.0 87.2 3.3  0.1 2.3 دیالى
 518 59.1 55.9 70.6 40.6  0.0 1.4 انبار
 2,728 29.7 27.8 80.8 6.1  0.0 2.6 بغداد

 1,940 31.4 27.7 81.2 7.9  0.0 3.4 مركز   
 788 25.5 27.8 80.0 1.6  0.0 0.9 اطراف   

 769 59.1 59.8 67.2 33.5  0.0 1.4 بابل
 505 49.6 51.9 74.2 15.1  0.3 3.2 كربالء
 566 43.5 47.5 76.2 12.3  0.0 2.6 واسط

 393 52.5 58.4 72.0 12.6  0.5 2.4 صالح الدین
 695 70.0 73.2 76.8 22.5  0.2 3.5 نجف

 487 64.9 59.8 81.3 33.1  0.4 3.1 قادسیة
 663 53.1 57.0 75.4 15.0  0.1 0.1 مثنى

 1,170 58.5 56.7 84.8 16.1  0.1 0.7 ذي قار
 813 59.9 61.6 71.1 35.4  0.1 1.7 میسان
 1,474 37.1 40.8 80.6 1.4  0.7 3.3 بصرة
         االقلیم

 2,762 42.3 40.3 86.8 11.9  0.7 7.0 كردستان العراق
 13,861 48.3 46.3 77.5 20.1  0.2 2.4 وسط وجنوب العراق

         العمر
0-1 0.6 0.1  12.7 63.5 28.3 30.7 6,323 
2-4 4.7 0.5  22.4 88.6 55.7 57.5 10,300 

         المستوى التعلیمي لألم
 3,205 47.4 53.4 69.2 17.7  0.0 0.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 7,285 48.0 46.7 77.3 19.8  0.1 1.9 االبتدائیھ
 2,923 49.0 42.5 86.6 19.1  0.3 3.2 المتوسطھ

 3,209 44.2 36.4 86.0 17.0  1.1 8.4 االعدادیھ +
 صعوبات القدرات الوظیفیة

         سنوات) 4-2(العمر 

 286 65.6 63.7 81.7 23.9  0.9 2.7 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات 

 10,014 57.3 55.5 88.8 22.3  0.5 4.8 الوظیفیة

         مؤشر الثروة
 3,730 51.7 60.4 68.0 19.3  0.0 0.5 األشد فقراً 



 212الصفحة  | صحة الطفل وتغذيته ونمائه –النمو 

مTC.10.2الجدول 
�
 : مواد التعل

 2018، العراقنسبة األطفال دون سّن الخامسة حسب عدد كتب األطفال الموجودة في األسرة المعیشیة، وحسب نوع وعدد أشیاء اللعب التي یلعب بھا الطفل، 

  

نسبة األطفال الذین یعیشون في أسر 
 نسبة األطفال الذین یلعبون بـ:  منزلیة لدیھا للطفل:

عدد األطفال 
دون سّن 
 الخامسة

كتب أطفال أو  3
 1أكثر

كتب أطفال  10
   أو أكثر

ألعاب 
منزلیة 
 الصنع

ألعاب من 
متجر/ألعا
 ب مصنّعة

أشیاء 
منزلیة/أشي
اء ُوجدت 
 في الخارج

نوعان أو 
أكثر من 
أشیاء 
 2اللعب

 3,677 51.2 51.2 78.7 17.5  0.1 1.5 فقیر
 3,321 43.7 39.4 79.0 17.2  0.4 2.1 متوسط

 3,007 45.3 37.8 83.5 19.9  0.4 4.3 ثري
 2,888 43.0 32.8 89.2 20.1  0.9 8.6 األكثر ثراءً 

 توفر كتب األطفال - TC.50مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 توفر أشیاء اللعب - TC.51مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 

 : عدم كفا�ة الرعا�ةTC.10.3الجدول 

سنوات ألكثر من ساعة لمرة واحدة على األقل خالل األسبوع  10األطفال دون سّن الخامسة الذین تُركوا لوحدھم أو في رعایة طفل/ة بعمر أقل من  نسبة
 2018 العراق،األخیر، 

  

 نسبة األطفال دون سّن الخامسة:

األطفال عدد 
دون سّن 
 الخامسة

الذین تُركوا لوحدھم 
في األسبوع 

 الماضي

الذین تُركوا تحت إشراف 
 10طفل/ة بعمر أقل من 

سنوات في األسبوع 
 الماضي

الذین تُركوا دون دون 
توفیر رعایة كافیة لھم 

 1في األسبوع الماضي
       

 16,623 10.1 6.2 7.4 المجموع اإلجمالي (العراق)
      

     الجنس
 8,602 10.3 6.5 7.4 ذكر
 8,021 9.9 5.9 7.4 أنثى
     المنطقة

 11,305 10.0 5.9 7.4 منطقة حضریة 
 5,318 10.3 6.9 7.4 منطقة ریفیة

     المحافظة
 580 6.7 5.8 2.9 دھوك
 1,639 3.2 1.6 2.7 نینوى

 737 4.3 2.1 3.0 سلیمانیة
 406 11.3 9.0 7.6 كركوك
 1,445 19.2 7.5 16.9 اربیل
 1,035 9.3 5.6 5.2 دیالى
 518 10.0 2.1 9.1 انبار
 2,728 8.4 4.9 5.1 بغداد

 1,940 8.3 4.1 5.7 مركز   
 788 8.6 6.8 3.6 اطراف   

 769 15.1 4.5 14.0 بابل
 505 4.3 3.2 2.7 كربالء
 566 23.5 21.7 21.8 واسط

 393 13.9 8.9 7.9 صالح الدین
 695 12.8 8.6 10.3 نجف

 487 12.2 7.5 9.4 قادسیة
 663 16.2 12.0 13.1 مثنى

 1,170 4.5 3.8 1.3 ذي قار
 813 15.6 11.7 11.5 میسان
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 : عدم كفا�ة الرعا�ةTC.10.3الجدول 

سنوات ألكثر من ساعة لمرة واحدة على األقل خالل األسبوع  10األطفال دون سّن الخامسة الذین تُركوا لوحدھم أو في رعایة طفل/ة بعمر أقل من  نسبة
 2018 العراق،األخیر، 

  

 نسبة األطفال دون سّن الخامسة:

األطفال عدد 
دون سّن 
 الخامسة

الذین تُركوا لوحدھم 
في األسبوع 

 الماضي

الذین تُركوا تحت إشراف 
 10طفل/ة بعمر أقل من 

سنوات في األسبوع 
 الماضي

الذین تُركوا دون دون 
توفیر رعایة كافیة لھم 

 1في األسبوع الماضي
 1,474 6.3 5.9 3.3 بصرة
     االقلیم

 2,762 12.6 5.7 10.2 كردستان العراق
 13,861 9.6 6.3 6.9 وسط وجنوب العراق

     العمر
0-1 6.1 4.6 8.0 6,323 
2-4 8.3 7.2 11.4 10,300 

     المستوى التعلیمي لألم
 3,205 11.0 8.4 8.0 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 7,285 10.0 6.2 7.2 االبتدائیھ
 2,923 9.3 5.2 6.7 المتوسطھ

 3,209 10.1 4.9 7.9 االعدادیھ +
 صعوبات القدرات الوظیفیة

     سنوات) 4-2(العمر 

 286 12.0 10.5 6.6 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 10,014 11.4 7.1 8.3 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

     مؤشر الثروة
 3,730 12.2 8.9 8.8 األشد فقراً 

 3,677 8.4 5.9 5.8 فقیر
 3,321 9.3 5.5 6.4 متوسط

 3,007 8.9 4.4 6.9 ثري
 2,888 11.8 5.9 9.5 األكثر ثراءً 

 عدم كفایة الرعایة - TC.52مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 مؤشر النماء المبكر للطفل 

اطف�ة عالنماء المبكر للطفل هو عمل�ة متعددة األبعاد وتنطوي على تقدم منظم للمهارات والقدرات الحرك�ة واإلدرا��ة واللغ��ة واالجتماع�ة ال
عتبر مجاالت النمو الجسدي، ومهارات القراءة وال�تابة والحساب، والتطور   108الخمس سنوات األولى من ح�اة الطفل.  والتنظ�م�ة خالل

ُ
وت

 -االجتماعي
�
العاطفي، واالستعداد للتعلم، مجاالت حي��ة في النماء العام للطفل، وهي ترسي األساس للمراحل الالحقة من الح�اة و�شكل منعطفا

 109والرفاە. للصحة والتعلم 

و�تمثل الغرض الرئ�سي من مؤشر النماء المبكر للطفل في  ).ECDIبنود لحساب مؤشر النماء المبكر للطفل ( 10لقد تم استخدام نموذج من 
عند المؤشر إلى مراحل زمن�ة مختارة من المتوقع أن �حققها األطفال و�ستند  .لألطفال في العراقبلورة س�اسة عامة تتعلق بالوضع التطوري 

 لتحد�د ما إذا كان األطفال �سيرون على مسار النماء الصحيح في أر�عة مجاالت:  10وُ�ستخدم البنود الـ  سنوات.  4و  3بلوغهم سّن 

و�تم تصن�ف األطفال على أنهم �سيرون على المسار الصحيح في تطورهم ونمائهم استنادا� إلى إذا  معرفة القراءة وال�تابة والحساب:  •
نهم تحد�د/�سم�ة عشرة أحرف على األقل من أحرف األبجد�ة، و�ذا ما كان �مكنهم قراءة أر�عة كلمات �س�طة وشائعة ما كان ب�مكا

و�ذا كانت عبارتان على األقل من هذە العبارات  .10إلى  1على األقل، و�ذا ما كانوا �عرفون اسم و�ميزون رموز جميع األعداد من 
 على مسار التطور والنماء الصحيح. صح�جة، فإن الطفل ُ�عتبر أنه �سير 

إذا استطاع الطفل التقاط جسم صغير باستخدام اصبعين، كأن �لتقط عصا أو حجر عن األرض و/أو إذا لم تذكر  النماء الجسدي:  •
 بالمرض وال �لعب، فإن الطفل ُ�عتبر أنه �سير على المسار النمائي الصحيح في

�
جال النماء م األم/مانحة الرعا�ة أن الطفل �شعر أح�انا

 الجسدي. 
إذا كان الطفل  ُ�عتبر أن األطفال �سيرون على المسار الصحيح إذا كانت عبارتان من العبارات التال�ة صح�حة:  االجتماعي العاطفي:  •

 هولة. سيتك�ف ج�دا� مع األطفال اآلخ��ن، و�ذا كان ال يركل أو �عّض أو �ضرب األطفال اآلخ��ن، و�ذا كان الطفل ال يتشتت انتباهه �
م:  •

�
إذا ما استطاع الطفل إتباع تعل�مات �س�طة حول ك�ف�ة الق�ام �شيء ما �شكل صحيح و/أو عند تكل�فه �شيء ل�فعله، وكان  التعل

 قادرا� على الق�ام بذلك �شكل مستقل، فإن الطفل �عتبر أن �سير على المسار النمائي الصحيح في هذا المجال. 

المبكرة للطفل على أنه �سبة األطفال الذين �سيرون على المسار النمائي الصحيح في ثالث مجاالت على ومن ثم يتم احتساب مؤشر التنم�ة 
 األقل من هذە المجاالت األر�عة. 

 

 : مؤشر النماء المبكر للطفلTC.11.1الجدول 

-معرفة القراءة والكتابة والحساب، والنماء الجسدي، والنماء االجتماعيسنوات الذین یسیرون على مسار النماء الصحیح في مجاالت:  4-3نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 2018 ،العراق ، ودرجة مؤشر نماء الطفل المبكر،العاطفي، والتعلّم

  

سنوات الذین یسیرون على  4-3نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 مسار النماء الصحیح في المجاالت المشار إلیھا

درجة مؤشر 
المبكر النماء 

 1للطفل
عدد األطفال في الفئة 

 سنوات 4-3العمریة 
معرفة القراءة 

 الجسدي والكتابة والحساب
االجتماعي 

 التعلّم العاطفي
         

 7,191 79.3 90.3 85.3 97.6 12.9 المجموع اإلجمالي (العراق)
        

       الجنس
 3,715 78.4 90.9 82.9 97.5 13.0 ذكر
 3,476 80.2 89.6 87.8 97.7 12.8 أنثى
       المنطقة

 4,853 79.2 91.2 84.9 97.8 12.3 منطقة حضریة 
 2,337 79.4 88.3 86.1 97.3 14.1 منطقة ریفیة

       المحافظة

                                                                 

 

. 2016الملخص التنف�ذي، مجلة الال�ست، من العلم إلى المق�اس.  تحسين تنم�ة الطفولة المبكرة ون. اليون�سف وآخر  108
ies/ecd/Lancet_ECD_Executive_Summary.pdf.assets/Lancet/stories/ser-https://www.thelancet.com/pb 

؛ صندوق 2000مطبعة ناشينال أ�اد�مي،  واشطنن، العاصمة:  علم النماء المبكر لألطفال.  شونكوف، ج�ه، و دي. ف�لبس. من الخال�ا العصب�ة إلى األح�اء: 109 
 ).2017اليون�سف ( األمم المتحدة للطفولة "اليو�س�ف"، اللحظات األولى مهمة، ني��ورك: 

https://www.thelancet.com/pb-assets/Lancet/stories/series/ecd/Lancet_ECD_Executive_Summary.pdf.
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 : مؤشر النماء المبكر للطفلTC.11.1الجدول 

-معرفة القراءة والكتابة والحساب، والنماء الجسدي، والنماء االجتماعيسنوات الذین یسیرون على مسار النماء الصحیح في مجاالت:  4-3نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 2018 ،العراق ، ودرجة مؤشر نماء الطفل المبكر،العاطفي، والتعلّم

  

سنوات الذین یسیرون على  4-3نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 مسار النماء الصحیح في المجاالت المشار إلیھا

درجة مؤشر 
المبكر النماء 

 1للطفل
عدد األطفال في الفئة 

 سنوات 4-3العمریة 
معرفة القراءة 

 الجسدي والكتابة والحساب
االجتماعي 

 التعلّم العاطفي
 229 86.8 91.6 90.2 95.3 33.3 دھوك
 728 71.3 94.2 73.3 99.5 8.9 نینوى

 314 94.2 99.7 93.2 100.0 13.3 سلیمانیة
 199 78.5 75.9 89.9 99.6 38.5 كركوك

 720 88.1 97.2 81.0 98.4 29.5 اربیل
 387 84.6 91.7 90.0 99.8 7.0 دیالى
 255 81.6 86.9 86.5 94.0 10.8 انبار
 1,127 84.1 91.7 89.1 99.0 11.3 بغداد

 833 83.1 92.7 86.4 98.8 11.2 مركز   
 295 87.0 88.9 96.8 99.6 11.7 اطراف   

 313 74.6 84.3 84.8 97.5 16.8 بابل
 209 92.1 97.2 92.9 99.3 5.6 كربالء
 226 71.0 76.6 89.9 98.1 10.4 واسط

 175 68.4 90.4 79.3 93.9 4.4 صالح الدین
 301 76.4 93.2 84.4 94.6 8.5 نجف

 201 71.8 80.7 86.3 97.7 8.2 قادسیة
 237 90.5 95.4 94.8 98.1 12.8 مثنى

 608 62.6 80.8 78.5 99.7 8.9 ذي قار
 319 79.2 87.2 84.6 97.0 2.3 میسان
 644 75.3 91.1 87.8 91.3 6.9 بصرة
       االقلیم

 1,262 89.4 96.8 85.7 98.3 26.1 كردستان العراق
 5,928 77.1 88.9 85.2 97.5 10.1 وسط وجنوب العراق

       العمر
3 8.2 97.9 85.6 89.6 77.7 3,731 
4 18.0 97.3 85.0 91.1 80.9 3,460 

       االلتحاق ببرنامج تعلیمي للطفولة المبكرة
 171 87.1 94.3 90.2 96.1 45.6 یلتحق/تلتحق

 7,020 79.1 90.2 85.2 97.7 12.1 ال یلتحق/تلتحق
       المستوى التعلیمي لألم

 1,446 71.6 86.1 83.9 96.5 4.2 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 3,222 78.9 90.7 85.2 98.2 10.5 االبتدائیھ

 1,230 84.1 92.8 87.0 97.8 14.0 المتوسطھ
 1,292 84.2 91.5 85.5 97.3 27.3 االعدادیھ +

       صعوبات القدرات الوظیفیة
 195 43.0 60.0 49.0 82.1 15.9 یعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 6,996 80.3 91.1 86.3 98.1 12.8 یعاني/تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیةال 
       مؤشر الثروة
 1,649 71.3 84.8 82.9 94.9 5.9 األشد فقراً 

 1,648 78.0 89.8 83.0 98.0 9.6 فقیر
 1,372 79.8 90.2 87.4 98.8 15.1 متوسط

 1,302 81.6 92.6 86.3 98.8 12.9 ثري
 1,219 88.7 96.0 88.2 98.3 24.3 ثراءً األكثر 

 4.2.1مؤشر نماء الطفل المبكر؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - TC.53مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 التعلم 8

 

 برامج تعل�م الطفولة المبكرة 

و�شتمل برامج تعل�م  (ر�اض االطفال)�مكن تحسين مستوى جاه��ة أطفال المدرسة االبتدائ�ة من خالل التحاقهم ببرامج تعل�م الطفولة المبكرة 
م منظمة مقارنة مع برامج مجالسة األطفال والرعا�ة النهار�ة التي ال �شتمل نمو 

�
 على جذالطفولة المبكرة برامج لألطفال التي تنظم مكونات تعل

�
�ا

م منظمة. 
�
 برامج تعل�م وتعل

إلى  ٪30تعتبر تنم�ة الطفولة المبكرة أول��ة بالنسبة لحكومة العراق و�قل�م كردستان. تهدف خطة التنم�ة الوطن�ة العراق�ة إلى الوصول بنسبة 
بحلول عام  ٪50لتعل�م المبكر بنسبة ، بينما حددت وزارة التعل�م في اقل�م كردستان هدف الوصول إلى ا 2022بحلول عام  التعل�م المبكر 

�ة �. وقد أ�شأت الحكومة العراق�ة فرقة عمل وطن�ة في مكتب رئ�س الوزراء لتط��ر استرات�ج�ة على تنم�ة الطفولة المبكرة. تقدم وزارة التر 2020
ا لتنم�ة الطفولة KG2و  KG1 -سنوات من خالل ر�اض األطفال  5-4والتعل�م خدمات لألطفال بين  . وضعت وزارة التعل�م (االتحاد�ة) منهج�

ي مرحلة فالمبكرة واسترات�ج�ة تدر�ب المعلمين. بالتعاون مع البنك الدولي ، وضعت وزارة التر��ة في كردستان العراق استرات�ج�ة شاملة للتعل�م 
في المائة فقط من األطفال الذين تتراوح  4) أن MICS4 )2011في . إن تغط�ة التعل�م المبكرمحدودة ح�ث ورد 2017الطفولة المبكرة في عام 

سنوات قد التحقوا بالتعل�م المبكر. أدخلت وزارة التر��ة والتعل�م في كردستان نماذج بد�لة للجنة للتعل�م المبكر ل��ادة الوصول  5-3أعمارهم بين 
وات في المناطق الحضر�ة الفقيرة والمناطق ال��ف�ة في إقل�م كردستان العراق. سن 5و  4إلى التعل�م المبكر لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

ي ف إن توفير التعل�م المبكر مق�د ببن�ة تحت�ة غير كاف�ة ، وضعف في قدرة الموارد البشر�ة وعدم وعي أول�اء األمور بأهم�ة �سج�ل أطفالهم
 مرا�ز التعل�م المبكر. 

 ببرامج تعل�م الطفولة المبكرة:  4و  3في سّن �سبة األطفال  LN.1.1�عرض الجدول 
�
مؤشر المسح العنقودي متعدد  سنوات الملتحقين حال�ا

مدرس�ة، ل�نه �لتحق إذا كان الطفل/ة في فترة عطلة  في استب�ان األطفال دون سّن الخامسة.  UB8وهذا �ستند إلى السؤال  .LN.1المؤشرات 
. بها �شكل منتظم، �جب على الباحث/ة الم�دا

�
 ني/ة �سج�ل هذا الطفل/ة على أنه/ها ملتحق/ة حال�ا

سنوات في بدا�ة السنة  5، إال أنه ُ�عنى فقط باألطفال الذين كانوا يبلغون من العمر LN.1.1والجدول  LN.1.2مع أن هناك �شابه بين الجدول 
  .في العراق، تبدأ السنة المدرس�ة في شهر أ�لول/سبتمبر المدرس�ة. 

�د، �عرض الجدول توز�ــــع �سبة األطفال الذين �كونون أصغر �سنة واحدة من السّن الرسمي لاللتحاق بالمدرسة االبتدائ�ة في وعلى وجه التحد
والمؤشر الذي يتم  لالستفسار عن االلتحاق بالمدرسة.  UB7و�ستخدم هذا الجدول السؤال  بدا�ة السنة المدرس�ة، حسب االلتحاق بالتعل�م. 

�سبة المشاركة في التعل�م  :4.2.2لتحاق بالتعل�م االبتدائي المعّدل، والذي ينطبق مع مؤشر هدف التنم�ة المستدامة رصدە هو صافي معدل اال
م (معّدل  سنوات.  6لسّن الرسمي لاللتحاق بالمدرسة االبتدائ�ة في العراق هو عمر ا 110 .ة)المنظ�

 الطفولة المبكرة: تعل�م LN.1.1الجدول 

 2018 ،شھراً الذین یلتحقون ببرامج تعلیم الطفولة المبكرة، العراق 59-36العمریة  نسبة األطفال في الفئة
  

شھراً الذین  59-36نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 1یلتحقون ببرامج تعلیم الطفولة المبكرة

عدد األطفال في الفئة 
 شھراً  59-36العمریة 

     
 7,191 2.4 المجموع اإلجمالي (العراق)

    
   الجنس
 3,715 2.2 ذكر
 3,476 2.5 أنثى
   المنطقة

 4,853 3.4 منطقة حضریة 
 2,337 0.3 منطقة ریفیة

   المحافظة
 229 2.2 دھوك

                                                                 

 

جمیع األطفال األصغر بسنة واحدة من سّن دخول المرحلة االبتدائیة  تشمل األطفال الملتحقین بالمرحلة االبتدائیة. ألنھا” معّدلة“توصف ھذه النسبة بأنھا  110
 الرسمي (وقت بدایة السنة المدرسیة) یتم تضمینھم في المقام.
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 الطفولة المبكرة: تعل�م LN.1.1الجدول 

 2018 ،شھراً الذین یلتحقون ببرامج تعلیم الطفولة المبكرة، العراق 59-36العمریة  نسبة األطفال في الفئة
  

شھراً الذین  59-36نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 1یلتحقون ببرامج تعلیم الطفولة المبكرة

عدد األطفال في الفئة 
 شھراً  59-36العمریة 

     
 728 2.9 نینوى

 314 1.0 سلیمانیة
 199 2.8 كركوك

 720 1.9 اربیل
 387 0.7 دیالى
 255 2.7 انبار
 1,127 5.3 بغداد

 833 7.0 مركز   
 295 0.4 اطراف   

 313 1.7 بابل
 209 2.8 كربالء
 226 1.3 واسط

 175 4.2 صالح الدین
 301 1.8 نجف

 201 2.1 قادسیة
 237 1.7 مثنى

 608 0.7 ذي قار
 319 0.7 میسان
 644 1.8 بصرة
   االقلیم

 1,262 1.7 كردستان العراق
 5,928 2.5 وسط وجنوب العراق

   العمر (باألشھر)
36-47 1.0 3,731 
48-59 3.9 3,459 

   المستوى التعلیمي لألم
 1,446 0.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 3,222 1.5 االبتدائیھ
 1,230 2.0 المتوسطھ

 1,292 7.2 االعدادیھ +
   صعوبات القدرات الوظیفیة للطفل/ة

 195 3.0 یعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 6,996 2.4 یعاني/تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیةال 

   مؤشر الثروة
 1,649 0.5 األشد فقراً 

 1,648 1.1 فقیر
 1,372 2.7 متوسط

 1,302 4.0 ثري
 1,219 4.6 األكثر ثراءً 

 االلتحاق ببرامج تعلیم الطفولة المبكرة - LN.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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مLN.1.2الجدول 
�

 : �سبة المشاركة في التعل�م المنظ

علیم لتحاقھم بأي برنامج من برامج تتوزیع نسبة األطفال األصغر بسنة واحدة من سّن دخول المرحلة االبتدائیة الرسمي في بدایة السنة المدرسیة، حسب التحاقھم بالتعلیم، وا
 2018 العراق،االلتحاق بالمدرسة)، الطفولة المبكرة أو التعلیم االبتدائي (صافي معدل 

  

 نسبة األطفال:

المجموع 
 اإلجمالي

صافي 
معدل 

االلتحاق 
 1بالمدرسة

عدد األطفال ممن ھم 
سنوات في  5بعمر 

 بدایة السنة المدرسیة

الذین یلتحقون بأي 
برنامج من برامج 

تعلیم الطفولة 
 المبكرة

الذین 
یلتحقون 
بالمرحلة 
 االبتدائیة

یلتحقون بأي برنامج من الذین ال 
برامج تعلیم الطفولة المبكرة أو 

 بالمرحلة االبتدائیة
              

 3,823 32.0 100.0 68.0 21.2 10.8 المجموع اإلجمالي (العراق)
        

       الجنس
 1,939 32.1 100.0 67.9 21.1 11.0 ذكر
 1,884 31.8 100.0 68.2 21.3 10.6 أنثى
       المنطقة

 2,635 36.8 100.0 63.2 22.5 14.3 منطقة حضریة
 1,188 21.4 100.0 78.6 18.3 3.1 منطقة ریفیة

       المحافظة
 105 39.6 100.0 60.4 21.3 18.3 دھوك
 399 27.4 100.0 72.6 18.5 8.9 نینوى

 161 50.6 100.0 49.4 28.2 22.4 سلیمانیة
 174 27.8 100.0 72.2 25.0 2.8 كركوك

 215 41.3 100.0 58.7 21.1 20.2 اربیل
 192 41.3 100.0 58.7 27.4 14.0 دیالى
 173 27.9 100.0 72.1 19.4 8.5 انبار
 643 35.6 100.0 64.4 22.4 13.2 بغداد

 449 43.4 100.0 56.6 25.7 17.7 مركز   
 193 17.3 100.0 82.7 14.7 2.6 اطراف   

 179 30.5 100.0 69.5 24.2 6.3 بابل
 112 31.2 100.0 68.8 21.0 10.2 كربالء
 135 33.1 100.0 66.9 22.0 11.1 واسط

 119 34.2 100.0 65.8 27.4 6.8 صالح الدین
 145 26.1 100.0 73.9 16.4 9.7 نجف

 95 27.1 100.0 72.9 15.5 11.6 قادسیة
 140 18.6 100.0 81.4 12.0 6.6 مثنى

 324 18.6 100.0 81.4 16.0 2.6 ذي قار
 192 24.1 100.0 75.9 21.3 2.8 میسان
 320 39.3 100.0 60.7 22.9 16.3 بصرة
       االقلیم

 481 44.1 100.0 55.9 23.5 20.5 كردستان العراق
 3,342 30.2 100.0 69.8 20.9 9.4 وسط وجنوب العراق

       المستوى التعلیمي لألم
 805 17.1 100.0 82.9 14.5 2.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 1,751 31.1 100.0 68.9 24.2 6.9 االبتدائیھ
 686 36.1 100.0 63.9 20.1 15.9 المتوسطھ

 582 50.4 100.0 49.6 22.9 27.5 االعدادیھ +
       صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم

تعاني من صعوبة في القدرات 
 173 24.0 100.0 76.0 17.8 6.2 الوظیفیة

ال تعاني من أیة صعوبة في 
 3,558 32.5 100.0 67.5 21.5 10.9 القدرات الوظیفیة

 92 28.9 100.0 71.1 14.8 14.1 ال یتوفر معلومات
       مؤشر الثروة
 952 19.3 100.0 80.7 16.7 2.7 األشد فقراً 
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مLN.1.2الجدول 
�

 : �سبة المشاركة في التعل�م المنظ

علیم لتحاقھم بأي برنامج من برامج تتوزیع نسبة األطفال األصغر بسنة واحدة من سّن دخول المرحلة االبتدائیة الرسمي في بدایة السنة المدرسیة، حسب التحاقھم بالتعلیم، وا
 2018 العراق،االلتحاق بالمدرسة)، الطفولة المبكرة أو التعلیم االبتدائي (صافي معدل 

  

 نسبة األطفال:

المجموع 
 اإلجمالي

صافي 
معدل 

االلتحاق 
 1بالمدرسة

عدد األطفال ممن ھم 
سنوات في  5بعمر 

 بدایة السنة المدرسیة

الذین یلتحقون بأي 
برنامج من برامج 

تعلیم الطفولة 
 المبكرة

الذین 
یلتحقون 
بالمرحلة 
 االبتدائیة

یلتحقون بأي برنامج من الذین ال 
برامج تعلیم الطفولة المبكرة أو 

 بالمرحلة االبتدائیة
              

 811 28.2 100.0 71.8 21.8 6.4 فقیر
 741 32.5 100.0 67.5 21.2 11.4 متوسط

 745 38.5 100.0 61.5 26.1 12.4 ثري
 575 49.1 100.0 50.9 21.6 27.5 األكثر ثراءً 

 4.2.2نسبة المشاركة في التعلّم المنظم (معّدلة)؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - LN.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 

 االلتحاق بالتعل�م 

 لجاه��ة األطفال لاللتحاق بالمدرسة. �عتبر االلتحاق بالتعل�م ما قبل 
�
�سبة األطفال في الصف األول  LN.2.1و�عرض الجدول  االبتدائي أمرا� مهما

 111 .االبتدائي (بغض النظر عن أعمارهم) الذين التحقوا ببرامج لتعل�م الطفولة المبكرة في السنة السابقة

التعل�م هو  .2030بتدائي واإلعدادي هو إحدى غا�ات أجندة التنم�ة المستدام إن ضمان استكمال جميع الفت�ات واألوالد مرحلتي التعل�م اال 
ل متطلب حيوي لمكافحة الفقر، وتمكين المرأة، وتحقيق النمو االقتصادي، وحما�ة األطفال من أشكال العمالة الخطرة واالستغالل�ة واالستغال

 والتأثير في النمو السكاني.  الجنسي، وتع��ز حقوق اإل�سان والد�مقراط�ة، وحما�ة البيئة،

 15سنة، و�المرحلة االعداد�ة في سّن  12سنوات، و�المرحلة المتوسطة في سن  6في العراق، �لتحق األطفال بالمدرسة االبتدائ�ة في سّن 
الصفوف في المرحلة  وُ�شار إلى صفوف في المرحلة الثان��ة.  6صفوف، والمرحلة اإلعداد�ة على  6و�شتمل المرحلة االبتدائ�ة على  سنة. 

في المرحلة المتوسطة، وفي المرحلة االعداد�ة   3إلى السنة  1وفي المرحلة الثان��ة، ُ�شار إلى الصفوف بـ السنة  6إلى السنة  1االبتدائ�ة بـ السنة 
 التي تليها.  . وتبدأ السنة المدرس�ة عادة من شهر أ�لول من كل سنة وحتى شهر ح��ران من السنة6إلى السنة  4بـ السنة 

 .1�سبة األطفال ممن هم في سّن االلتحاق بالمرحلة االبتدائ�ة الملتحقين بـ السنة  LN.2.2و�عرض الجدول 

سنة الملتحقين بالمدرسة  11سنوات إلى  6من عمر  االبتدائ�ة�سبة األطفال ممن هم في سن االلتحاق بالمرحلة  LN.2.3و�عرض الجدول 
صافي �سبة االلتحاق  LN.2.4وعلى نحو مشابه، �عرض الجدول  ، و�سبة من هم خارج المدرسة. 112اإلعداد�ة المتوسطة اواالبتدائ�ة أو 

 سنة.  14إلى  12لألطفال في سّن  113المعّدلة

 (العمر المحدد للصف).  LN.2.5و�تم توز�ــــع األطفال في الجدول 
�
 ألعمارهم مقارنة مع الصف الذي �لتحقون به حال�ا

�
فعلى سب�ل المثال،  وفقا

 للسّن الرسمي المحدد للصف. 3سنوات من العمر (في بدا�ة السنة المدرسة) من المتوقع أن �كون في السنة  8الطفل الذي يبلغ 
�
فإذا كان  ، وفقا

 السنة 
�
تدائ�ة والمتوسطة على و�شتمل الجدول على المرحلتين االب ، فإنه سيتم تصن�فه على أنه فوق العمر المحدد �سنتين. 1هذا الطفل حال�ا

 حّد سواء. 

 114.، و�سبة األطفال ممن هم خارج المدرسةاالعداد�ةصافي �سبة االلتحاق المعّدلة للمرحلة  LN.2.6و�عرض الجدول 

                                                                 

 

ذلك الذین كانوا كعملیة حساب المؤشر ال تستثني الراسبین في الصف، وبالتالي فھم تشكل كالً من األطفال الذین یلتحقون بالمدرسة االبتدائیة ألول مرة، و 111
بل االبتدائي قبل السنة المدرسیة التي وقد یكون األطفال الراسبون قد التحقوا ببرامج تعلیم ما ق یلتحقون بالصف االبتدائي األول في السنة السابقة ورسبوا فیھ.

 التحقوا بالصف االبتدائي األول فیھا ألول مرة؛ وال یتم رصد ھؤالء األطفال في بسط المؤشر.
المرحلة ب النھا تشمل األطفال الملتحقین بالمرحلة المتوسطة اواإلعدادیة في البسط، ولیس فقط الملتحقین” معّدلة“النسب المعروضة في ھذا الجدول ھي نسب 112

 االبتدائیة.
 النھا تشمل األطفال الملتحقین بمراحل أعلى في البسط، ولیس فقط الملتحقین بالمرحلة المتوسطة.” معّدلة“النسب المعروضة في ھذا الجدول ھي نسب 113
 یس فقط الملتحقین بالمرحلة المتوسطة.النھا تشمل األطفال الملتحقین بمراحل أعلى في البسط، ول” معّدلة“النسب المعروضة في ھذا الجدول ھي نسب 114
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 سة.درلمرج اخال فاطألانسبة ویة ولثانفي المرحلة الة دلمعالصافیة ور الحضانسبة  LN2.6aدول لجرض ایع

�سبة االست�عاب ال�ل�ة حتى الصف األخير من المرحلة االبتدائ�ة، و�سبة استكمال المرحلة االبتدائ�ة و�سبة العبور إلى  LN.2.7و�عرض الجدول 
�سبة االست�عاب اإلجمال�ة هي �سبة إجمالي عدد الطلبة، بغض النظر عن أعمارهم، الذين �لتحقون بالصف األخير من  .المتوسطةالمرحلة 

 ل مرة، لعدد الطلبة ممن هم في سّن التخ�ج من المرحلة االبتدائ�ة في بدا�ة السنة المدرس�ة الحال�ة (أو آخر سنة مدرس�ة). المرحلة االبتدائ�ة ألو 

المرحلة االبتدائ�ة �سبة ف�ج من األطفال ممن ت��د أعمارهم عن السّن الرسمي المحدد للصف األخير من المرحلة االبتدائ�ة وتمثل �سبة استكمال 
  .العراقسنة، الذين أ�ملوا المرحلة االبتدائ�ة في  16إلى  14سنوات، أي �سبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5إلى  3بـ 

 �سبة االنتقال 
�
و�عبر المؤشر  التي تأخذ بعين االعتبار وجود راسبين في الصف األخير من المرحلة االبتدائ�ة. ” الفعالة“كما �عرض الجدول أ�ضا

 115.لمتوسطةاي يرسب فيها الطلبة في الصف األخير من المرحلة االبتدائ�ة ل�نهم يترفعون في نها�ة المطاف إلى المرحلة عن الحاالت الت

عرف هذە النسب أ�ثر باسم مؤشر  .متوسطة واالعداد�ةاالبتدائ�ة وال ةت�ات واألوالد الملتحقين بالمرحلعلى �سبة الف LN.2.8و�ركز الجدول 
ُ
وت

الحظ/ي أن النسب المشمولة هنا يتم الحصول عليها من �سب االلتحاق الصاف�ة المعّدلة ول�س من �سب  ).GPIاالجتماعي (تكافؤ الن�ع 
 لمؤشر تكافؤ الن�ع االجتماعي وذلك �شكل رئ�سي ألن، في معظم الحاالت،  االلتحاق اإلجمال�ة. 

�
 مغلوطا

�
فنسب االلتحاق اإلجمال�ة تقدم وصفا

 من األوالد. غالب�ة األطفال الذي
�
 ن ت��د أعمارهم عن العمر المحدد و�لتحقون بالمرحلة االبتدائ�ة هم غالبا

 : االستعداد للمدرسةLN.2.1الجدول 

 2018 العراق،نسبة األطفال الذین یلتحقون بالصف األول من المرحلة االبتدائیة ممن التحقوا بمرحلة ما قبل االبتدائیة في السنة السابقة، 

  

األطفال الملتحقین بالصف األول ممن التحقوا بمرحلة نسبة 
 1ما قبل المدرسة في السنة السابقة

إجمالي عدد األطفال الملتحقین بالصف 
 األول من المرحلة االبتدائیة 

      
 4,315 10.0 المجموع اإلجمالي (العراق)

     
    الجنس
 2,141 11.0 ذكر
 2,174 9.0 أنثى
   المنطقة

 2,931 13.8 حضریة منطقة
 1,384 1.9 منطقة ریفیة

   المحافظة
 114 22.8 دھوك
 493 0.8 نینوى

 180 41.8 سلیمانیة
 151 3.4 كركوك

 351 13.4 اربیل
 220 16.3 دیالى
 229 2.8 انبار
 643 13.0 بغداد

 457 17.8 مركز   
 186 1.1 اطراف   

 244 4.3 بابل
 132 8.6 كربالء
 128 7.1 واسط

 160 8.7 صالح الدین
 182 3.7 نجف

 113 11.7 قادسیة
 145 2.4 مثنى

                                                                 

 

مرحلة ل�سبة الترفع البس�طة هذە، والتي لم �عد يتم حسابها في المسح العنقودي متعدد المؤشرات، تم�ل إلى تقلل من تقديرات تقدم الطلبة نحو ا 115
 اإلعداد�ة ح�ث إنها تفترض أن الراسبين ال �صلون أبدا� إلى المرحلة اإلعداد�ة. 
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 : االستعداد للمدرسةLN.2.1الجدول 

 2018 العراق،نسبة األطفال الذین یلتحقون بالصف األول من المرحلة االبتدائیة ممن التحقوا بمرحلة ما قبل االبتدائیة في السنة السابقة، 

  

األطفال الملتحقین بالصف األول ممن التحقوا بمرحلة نسبة 
 1ما قبل المدرسة في السنة السابقة

إجمالي عدد األطفال الملتحقین بالصف 
 األول من المرحلة االبتدائیة 

      
 256 4.5 ذي قار
 244 1.6 میسان
 329 19.3 بصرة
   االقلیم

 645 23.0 كردستان العراق
 3,670 7.7 وسط وجنوب العراق

   المستوى التعلیمي لألم
 974 3.2 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 2,151 7.8 االبتدائیھ
 651 14.8 المتوسطھ

 535 25.4 االعدادیھ +
   صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم

 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
10.2 216 

 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
10.0 3,988 

 111 7.0 ال یتوفر معلومات
   مؤشر الثروة
 1,056 1.9 األشد فقراً 

 989 5.6 فقیر
 840 10.9 متوسط

 804 13.7 ثري
 626 24.5 األكثر ثراءً 

 االستعداد للمدرسة - LN.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 : دخول المرحلة االبتدائ�ةLN.2.2الجدول 

 2018 العراق،نسبة األطفال ممن ھم في سّن دخول المرحلة االبتدائیة الذین یلتحقون بالصف األول (صافي معدل االستیعاب)، 

  
نسبة األطفال ممن ھم في سّن دخول المرحلة االبتدائیة 

 1الذین یلتحقون بالصف األول
عدد األطفال في سّن دخول مرحلة 

 التعلیم االبتدائي
      

 3,798 86.5 المجموع اإلجمالي (العراق)
    

   الجنس
 1,898 84.5 ذكر
 1,900 88.4 أنثى
   المنطقة

 2,616 88.4 منطقة حضریة
 1,182 82.3 منطقة ریفیة

   المحافظة
 125 91.8 دھوك
 422 86.8 نینوى

 149 97.1 سلیمانیة
 146 82.8 كركوك

 343 94.3 اربیل
 172 91.8 دیالى
 159 89.4 انبار
 621 85.2 بغداد

 418 87.8 مركز   
 203 79.9 اطراف   

 196 86.8 بابل
 103 86.3 كربالء
 116 80.5 واسط

 120 87.2 صالح الدین
 165 76.7 نجف

 116 81.8 قادسیة
 137 84.3 مثنى

 219 82.9 ذي قار
 197 81.6 میسان
 293 85.0 بصرة
   االقلیم

 617 94.4 كردستان العراق
 3,181 84.9 وسط وجنوب العراق

   المستوى التعلیمي لألم
 890 77.1 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 1,722 88.0 االبتدائیھ
 650 90.5 المتوسطھ

 536 92.2 االعدادیھ +
   صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم

 208 85.1 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیةال 
86.7 3,497 

 93 82.4 ال یتوفر معلومات
   مؤشر الثروة
 886 75.1 األشد فقراً 

 788 89.6 فقیر
 761 86.2 متوسط

 747 90.9 ثري
 615 93.7 األكثر ثراءً 

 صافي معدل االستیعاب في التعلیم االبتدائي - LN.4مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 : األطفال الملتحقون بالمرحلة االبتدائ�ة واألطفال خارج المدرسةLN.2.3الجدول 

 2018 العراق،اإلعدادیة (صافي معدل االلتحاق المعّدل)، ونسبة الملتحقین ببرامج تعلیم الطفولة المبكرة، ونسبة من ھم خارج المدرسة، المتوسطة اونسبة األطفال ممن ھم في سّن دخول المرحلة االبتدائیة الملتحقین بالمرحلة االبتدائیة أو 

  

 ذكر

  

 أنثى

  

 المجموع اإلجمالي

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 1(المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

الذین ال 
یلتحقون 

ببرامج تعلیم 
الطفولة 

المبكرة أو 
التعلیم 
 االبتدائي

الذین 
یلتحقون 
ببرامج 
تعلیم 

الطفولة 
 المبكرة

خارج 
 أالمدرسة

اللواتي ال 
یلتحقن 

 رامج تعلیمبب
الطفولة 

المبكرة أو 
التعلیم 
 االبتدائي

اللواتي 
یلتحقن 
ببرامج 
تعلیم 

الطفولة 
 المبكرة

خارج 
 أالمدرسة

الذین ال 
یلتحقون 

ببرامج تعلیم 
الطفولة 

المبكرة أو 
التعلیم 
 االبتدائي

الذین 
یلتحقون 
ببرامج 
تعلیم 

الطفولة 
 المبكرة

خارج 
 ،أ2المدرسة

                                    
 21,614 8.2 0.1 8.2 91.6  10,497 9.5 0.1 9.5 90.4  11,117 7.1 0.2 7.1 92.7 المجموع اإلجمالي (العراق)

                   
                  المنطقة

 14,637 6.8 0.2 6.8 93.0  7,053 7.7 0.1 7.7 92.2  7,584 6.0 0.2 6.0 93.8 منطقة حضریة
 6,977 11.3 0.1 11.3 88.6  3,444 13.2 0.1 13.2 86.7  3,532 9.5 0.0 9.5 90.5 منطقة ریفیة

                  المحافظة
 713 3.7 0.3 3.7 95.7  343 3.3 0.5 3.3 96.0  370 4.0 0.1 4.0 95.4 دھوك
 2,294 11.7 0.1 11.7 88.3  1,071 14.3 0.2 14.3 85.6  1,224 9.4 0.0 9.4 90.6 نینوى

 923 1.6 0.5 1.6 97.9  456 0.8 0.4 0.8 98.8  467 2.4 0.6 2.4 97.0 سلیمانیة
 948 5.8 0.3 5.8 93.9  469 6.6 0.2 6.6 93.3  478 5.0 0.5 5.0 94.5 كركوك

 1,640 4.8 0.0 4.8 95.1  853 5.1 0.0 5.1 94.9  787 4.5 0.0 4.5 95.3 اربیل
 1,175 5.2 0.1 5.2 94.7  537 6.6 0.1 6.6 93.3  638 4.0 0.2 4.0 95.9 دیالى
 913 6.7 0.2 6.7 93.1  458 8.3 0.0 8.3 91.7  455 5.1 0.4 5.1 94.5 انبار
 3,464 7.7 0.1 7.7 92.2  1,692 7.6 0.0 7.6 92.2  1,772 7.7 0.2 7.7 92.1 بغداد

 2,393 6.4 0.2 6.4 93.3  1,156 5.9 0.0 5.9 93.9  1,237 7.0 0.3 7.0 92.7 مركز   
 1,071 10.4 0.0 10.4 89.6  536 11.4 0.0 11.4 88.6  535 9.4 0.0 9.4 90.6 اطراف   

 1,062 9.3 0.0 9.3 90.7  508 12.0 0.0 12.0 88.0  554 6.8 0.0 6.8 93.2 بابل
 626 7.6 0.2 7.6 92.3  302 7.6 0.3 7.6 92.1  324 7.5 0.0 7.5 92.5 كربالء
 665 9.7 0.3 9.7 90.0  339 12.3 0.1 12.3 87.6  325 7.0 0.5 7.0 92.5 واسط

 665 10.5 0.0 10.5 89.5  316 11.5 0.0 11.5 88.5  349 9.5 0.0 9.5 90.5 صالح الدین
 882 12.6 0.0 12.6 87.3  424 14.8 0.1 14.8 85.2  458 10.7 0.0 10.7 89.3 نجف

 630 11.3 0.4 11.3 88.3  307 12.2 0.4 12.2 87.4  323 10.5 0.4 10.5 89.1 قادسیة
 748 11.1 0.2 11.1 88.8  405 16.0 0.2 16.0 83.8  343 5.3 0.1 5.3 94.6 مثنى

 1,453 8.4 0.0 8.4 91.6  645 10.1 0.0 10.1 89.9  808 7.0 0.0 7.0 93.0 ذي قار
 993 12.0 0.0 12.0 88.0  470 14.4 0.0 14.4 85.6  523 9.8 0.1 9.8 90.1 میسان
 1,819 9.1 0.2 9.1 90.7  900 10.0 0.2 10.0 89.8  919 8.3 0.1 8.3 91.6 بصرة
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 : األطفال الملتحقون بالمرحلة االبتدائ�ة واألطفال خارج المدرسةLN.2.3الجدول 

 2018 العراق،اإلعدادیة (صافي معدل االلتحاق المعّدل)، ونسبة الملتحقین ببرامج تعلیم الطفولة المبكرة، ونسبة من ھم خارج المدرسة، المتوسطة اونسبة األطفال ممن ھم في سّن دخول المرحلة االبتدائیة الملتحقین بالمرحلة االبتدائیة أو 

  

 ذكر

  

 أنثى

  

 المجموع اإلجمالي

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 1(المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

الذین ال 
یلتحقون 

ببرامج تعلیم 
الطفولة 

المبكرة أو 
التعلیم 
 االبتدائي

الذین 
یلتحقون 
ببرامج 
تعلیم 

الطفولة 
 المبكرة

خارج 
 أالمدرسة

اللواتي ال 
یلتحقن 

 رامج تعلیمبب
الطفولة 

المبكرة أو 
التعلیم 
 االبتدائي

اللواتي 
یلتحقن 
ببرامج 
تعلیم 

الطفولة 
 المبكرة

خارج 
 أالمدرسة

الذین ال 
یلتحقون 

ببرامج تعلیم 
الطفولة 

المبكرة أو 
التعلیم 
 االبتدائي

الذین 
یلتحقون 
ببرامج 
تعلیم 

الطفولة 
 المبكرة

خارج 
 ،أ2المدرسة

                  االقلیم
 3,276 3.7 0.2 3.7 96.0  1,653 3.5 0.2 3.5 96.2  1,624 3.8 0.2 3.8 95.8 كردستان العراق

 18,337 9.1 0.1 9.1 90.8  8,844 10.6 0.1 10.6 89.3  9,493 7.7 0.2 7.7 92.2 وسط وجنوب العراق
                  العمر في بدایة السنة المدرسیة

6 84.9 14.7 0.4 14.7 1,898  89.0 10.8 0.2 10.8 1,900  87.0 12.7 0.3 12.7 3,798 
7 95.3 4.5 0.2 4.5 2,014  92.9 7.0 0.1 7.0 1,739  94.2 5.7 0.1 5.7 3,753 
8 95.9 4.0 0.1 4.0 1,899  93.9 5.9 0.2 5.9 1,772  94.9 4.9 0.2 4.9 3,671 
9 94.0 6.0 0.0 6.0 1,894  90.2 9.8 0.1 9.8 1,693  92.2 7.8 0.1 7.8 3,586 

10 94.6 5.3 0.1 5.3 1,656  91.4 8.6 0.0 8.6 1,698  93.0 7.0 0.0 7.0 3,353 
11 91.7 8.0 0.2 8.0 1,756  84.8 14.9 0.1 14.9 1,695  88.3 11.4 0.1 11.4 3,452 

                  المستوى التعلیمي لألم
 4,597 15.7 0.1 15.7 84.1  2,264 18.0 0.1 18.0 81.9  2,333 13.5 0.1 13.5 86.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 10,219 7.6 0.1 7.6 92.3  4,924 8.9 0.1 8.9 91.0  5,295 6.4 0.2 6.4 93.4 االبتدائیھ
 3,821 5.2 0.2 5.2 94.5  1,903 6.3 0.3 6.3 93.3  1,917 4.2 0.2 4.2 95.6 المتوسطھ

 2,971 2.8 0.1 2.8 97.1  1,406 2.1 0.1 2.1 97.8  1,565 3.3 0.2 3.3 96.4 االعدادیھ +
 6 (*) (*) (*) (*)  0 - - - -  6 (*) (*) (*) (*) غیر مبین

                  صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم
تعاني من صعوبة في القدرات 

 1,299 7.1 0.1 7.1 92.8  630 6.8 0.0 6.8 93.1  669 7.4 0.2 7.4 92.4 الوظیفیة

ال تعاني من أیة صعوبة في 
 19,278 8.2 0.2 8.2 91.6  9,370 9.6 0.1 9.6 90.3  9,908 6.9 0.2 6.9 92.9 القدرات الوظیفیة

 1,037 11.0 0.0 11.0 89.0  497 11.3 0.0 11.3 88.7  541 10.7 0.0 10.7 89.3 ال یتوفر معلومات
                  مؤشر الثروة
 5,192 15.8 0.1 15.8 84.1  2,572 18.3 0.1 18.3 81.6  2,620 13.4 0.1 13.4 86.6 األشد فقراً 

 4,598 7.9 0.1 7.9 92.0  2,128 9.1 0.0 9.1 90.8  2,469 6.8 0.1 6.8 93.1 فقیر
 4,280 7.5 0.2 7.5 92.3  2,092 8.8 0.1 8.8 91.1  2,187 6.3 0.3 6.3 93.4 متوسط

 4,011 4.0 0.3 4.0 95.6  1,936 4.0 0.3 4.0 95.5  2,075 3.9 0.3 3.9 95.7 ثري
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 : األطفال الملتحقون بالمرحلة االبتدائ�ة واألطفال خارج المدرسةLN.2.3الجدول 

 2018 العراق،اإلعدادیة (صافي معدل االلتحاق المعّدل)، ونسبة الملتحقین ببرامج تعلیم الطفولة المبكرة، ونسبة من ھم خارج المدرسة، المتوسطة اونسبة األطفال ممن ھم في سّن دخول المرحلة االبتدائیة الملتحقین بالمرحلة االبتدائیة أو 

  

 ذكر

  

 أنثى

  

 المجموع اإلجمالي

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 1(المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

الذین ال 
یلتحقون 

ببرامج تعلیم 
الطفولة 

المبكرة أو 
التعلیم 
 االبتدائي

الذین 
یلتحقون 
ببرامج 
تعلیم 

الطفولة 
 المبكرة

خارج 
 أالمدرسة

اللواتي ال 
یلتحقن 

 رامج تعلیمبب
الطفولة 

المبكرة أو 
التعلیم 
 االبتدائي

اللواتي 
یلتحقن 
ببرامج 
تعلیم 

الطفولة 
 المبكرة

خارج 
 أالمدرسة

الذین ال 
یلتحقون 

ببرامج تعلیم 
الطفولة 

المبكرة أو 
التعلیم 
 االبتدائي

الذین 
یلتحقون 
ببرامج 
تعلیم 

الطفولة 
 المبكرة

خارج 
 ،أ2المدرسة

 3,533 3.3 0.1 3.3 96.6  1,768 3.8 0.1 3.8 96.1  1,765 2.8 0.1 2.8 97.0 األكثر ثراءً 
 صافي معّدل االلتحاق بالمرحلة االبتدائیة (المعّدل) - LN.5aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 نسبة األطفال خارج المدرسة ممن في سّن دخول المرحلة االبتدائیة - LN.6aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
 نسبة األطفال ممن ھم خار المدرسة ھم من ال یلتحقون بالمدرسة بما فیھم كذلك األطفال الذین یلتحقون ببرامج تعلیم الطفولة المبكرة أ

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

 

 وممن هم خارج المدرسة  المتوسطةفعون الملتحقون بالمرحلة ا: ال�LN.2.4الجدول 

 2018 اق،العرأو مرحلة أعلى (صافي معدل االلتحاق المعّدل)، ونسبة الملتحقین بالمرحلة االبتدائیة، ونسبة من ھم خارج المدرسة،  المتوسطة بالمرحلةالملتحقین  المتوسطةنسبة األطفال ممن ھم في سّن دخول المرحلة 
 ذكر  

  

 أنثى

  

 المجموع اإلجمالي
صافي معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 1(المعّدل)

 نسبة األطفال:

 عدد األطفال

الذین یلتحقون 
بالمرحلة 
 أخارج المدرسة االبتدائیة

الذین یلتحقون 
بالمرحلة 
 أخارج المدرسة االبتدائیة

الذین یلتحقون 
بالمرحلة 
 االبتدائیة

خارج 
 ،أ2المدرسة

                              
 9,291 21.1 21.3 57.5  4,585 27.7 14.7 57.5  4,707 14.7 27.8 57.5 المجموع اإلجمالي (العراق)

                
               المنطقة

 6,164 16.6 18.9 64.5  3,044 20.8 14.0 65.2  3,120 12.5 23.7 63.7 منطقة حضریة
 3,127 30.1 26.1 43.8  1,541 41.5 16.1 42.4  1,586 19.0 35.8 45.2 منطقة ریفیة

               المحافظة
 330 15.4 15.4 69.2  179 18.7 7.9 73.4  151 11.5 24.2 64.3 دھوك
 828 28.0 25.7 46.3  415 38.2 17.0 44.7  413 17.8 34.5 47.8 نینوى

 480 9.3 16.4 74.3  226 12.1 12.0 75.9  254 6.8 20.3 72.9 سلیمانیة
 350 13.7 13.5 72.8  173 17.8 7.4 74.8  177 9.6 19.5 70.9 كركوك
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 وممن هم خارج المدرسة  المتوسطةفعون الملتحقون بالمرحلة ا: ال�LN.2.4الجدول 

 2018 اق،العرأو مرحلة أعلى (صافي معدل االلتحاق المعّدل)، ونسبة الملتحقین بالمرحلة االبتدائیة، ونسبة من ھم خارج المدرسة،  المتوسطة بالمرحلةالملتحقین  المتوسطةنسبة األطفال ممن ھم في سّن دخول المرحلة 
 ذكر  

  

 أنثى

  

 المجموع اإلجمالي
صافي معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 1(المعّدل)

 نسبة األطفال:

 عدد األطفال

الذین یلتحقون 
بالمرحلة 
 أخارج المدرسة االبتدائیة

الذین یلتحقون 
بالمرحلة 
 أخارج المدرسة االبتدائیة

الذین یلتحقون 
بالمرحلة 
 االبتدائیة

خارج 
 ،أ2المدرسة

                              
 718 17.7 21.0 61.2  400 26.2 7.3 66.5  318 7.1 38.3 54.6 اربیل
 481 15.9 14.6 69.5  241 16.4 9.7 73.9  240 15.3 19.5 65.2 دیالى
 370 24.5 35.8 39.7  170 31.0 29.9 39.1  200 19.0 40.7 40.3 انبار
 1,458 20.4 18.8 60.7  619 25.3 13.1 61.5  838 16.7 22.9 60.1 بغداد

 991 17.5 18.0 64.3  431 20.2 12.6 67.2  560 15.4 22.1 62.1 مركز   
 467 26.4 20.5 53.1  189 37.0 14.5 48.6  278 19.3 24.6 56.1 اطراف   

 453 26.9 18.1 55.0  215 36.5 17.0 46.5  238 18.3 19.0 62.7 بابل
 275 21.3 27.3 51.2  134 27.4 16.8 55.8  142 15.5 37.3 46.9 كربالء
 365 28.6 29.0 42.3  167 40.7 15.9 43.4  198 18.4 39.9 41.4 واسط

 277 23.6 22.8 53.6  133 31.8 14.1 54.1  144 16.1 30.8 53.0 صالح الدین
 378 26.8 22.6 50.7  206 35.9 19.7 44.4  172 15.9 26.0 58.1 نجف

 297 18.3 22.7 58.9  148 21.5 16.4 62.0  149 15.0 28.8 55.8 قادسیة
 333 17.9 33.4 48.7  169 27.9 26.6 45.5  163 7.4 40.5 52.1 مثنى

 689 17.7 20.9 61.4  374 22.2 17.0 60.8  315 12.4 25.5 62.1 ذي قار
 400 29.1 24.2 46.7  220 40.0 17.4 42.6  181 15.7 32.5 51.8 میسان
 810 23.7 16.7 59.6  398 29.7 12.7 57.6  412 17.9 20.4 61.6 بصرة
               االقلیم

 1,528 14.6 18.4 67.1  805 20.6 8.8 70.6  724 7.9 29.0 63.1 كردستان العراق
 7,763 22.4 21.9 55.6  3,780 29.3 16.0 54.7  3,983 15.9 27.5 56.5 وسط وجنوب العراق

               العمر في بدایة السنة المدرسیة
12 45.7 46.3 8.0 1,785  51.4 27.1 21.5 1,536  48.3 37.4 14.3 3,322 
13 62.3 22.7 14.8 1,456  56.3 12.4 31.3 1,592  59.2 17.3 23.4 3,048 
14 67.2 10.2 22.6 1,465  65.4 4.2 30.4 1,457  66.3 7.2 26.5 2,921 

               المستوى التعلیمي لألم
 2,177 32.1 26.5 41.5  1,095 42.3 16.3 41.4  1,081 21.7 36.8 41.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 4,231 23.9 25.2 50.8  2,044 32.5 18.4 49.1  2,187 16.0 31.5 52.4 االبتدائیھ
 1,692 10.6 16.0 73.4  843 11.3 11.7 77.0  849 9.9 20.3 69.8 المتوسطھ

 1,171 4.8 5.8 89.3  583 5.7 3.8 90.5  588 3.9 7.9 88.2 االعدادیھ +
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 وممن هم خارج المدرسة  المتوسطةفعون الملتحقون بالمرحلة ا: ال�LN.2.4الجدول 

 2018 اق،العرأو مرحلة أعلى (صافي معدل االلتحاق المعّدل)، ونسبة الملتحقین بالمرحلة االبتدائیة، ونسبة من ھم خارج المدرسة،  المتوسطة بالمرحلةالملتحقین  المتوسطةنسبة األطفال ممن ھم في سّن دخول المرحلة 
 ذكر  

  

 أنثى

  

 المجموع اإلجمالي
صافي معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 1(المعّدل)

 نسبة األطفال:

 عدد األطفال

الذین یلتحقون 
بالمرحلة 
 أخارج المدرسة االبتدائیة

الذین یلتحقون 
بالمرحلة 
 أخارج المدرسة االبتدائیة

الذین یلتحقون 
بالمرحلة 
 االبتدائیة

خارج 
 ،أ2المدرسة

                              
 19 (*) (*) (*)  17 (*) (*) (*)  2 (*) (*) (*) ال یتوفر معلومات

 2 (*) (*) (*)  2 (*) (*) (*)  0 - - - غیر مبین
               صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم

 625 27.8 19.6 52.7  355 34.5 12.9 52.7  270 18.9 28.4 52.7 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات 

 7,229 19.5 22.3 58.1  3,508 25.9 15.4 58.6  3,721 13.5 28.8 57.6 الوظیفیة

 1,438 26.2 17.2 56.6  721 33.3 12.2 54.5  716 19.0 22.2 58.8 بال یتوفر معلومات
               مؤشر الثروة
 2,072 35.7 29.1 35.2  959 49.3 19.9 30.8  1,112 24.0 37.0 38.9 األشد فقراً 

 1,938 23.6 24.9 51.5  968 31.9 19.0 49.1  970 15.4 30.8 53.8 فقیر
 1,940 19.0 24.2 56.8  1,012 23.8 17.8 58.5  928 13.7 31.2 55.0 متوسط

 1,720 12.8 13.3 74.0  832 13.8 8.6 77.6  888 11.8 17.7 70.5 ثري
 1,622 10.9 12.3 76.6  813 16.6 6.2 77.3  809 5.2 18.5 76.0 األكثر ثراءً 

 (المعّدل) المتوسطةصافي معّدل االلتحاق بالمرحلة  - LN.5bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 المتوسطةنسبة من ھم خارج المدرسة من الیافعین ممن ھم في سّن المرحلة  - 6b.LNمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 اعلىاإلعدادي أو المتوسط او وخارج المدرسة ھم الذین ال یلتحقون بالتعلیم االبتدائي أو  المتوسطةنسبة األطفال ممن ھم في سّن المرحلة  أ
 سنة أو أكثر الذین تم تحدیدھم كفاقدین لألھلیة 15األطفال في عمر ب 

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 : العمر بالنسبة للصفLN.2.5الجدول 

 2018 العراق،) عن السّن المحدد للصف، 2) أو سنتین (1الذین تقل أعمارھم عن السّن المطلوب، ومن ھم یبلغون السّن الرسمي ومن تزید أعمارھم بسنة واحدة ( المتوسطةنسبة األطفال الملتحقین بالمرحلة االبتدائیة والمرحلة 
 المرحلة االبتدائیة  

  

 المتوسطةالمرحلة 
 األطفال حسب صف االلتحاق:نسبة 

المجموع 
 اإلجمالي

عدد األطفال 
الملتحقین بالصف 
 ابالمرحلة االبتدائیة 

 نسبة األطفال حسب صف االلتحاق:

المجموع 
 اإلجمالي

عدد األطفال 
الملتحقین بالمرحلة 

 المتوسطة
دوّن السّن 
 المطلوب

بالسّن 
 الرسمي

تجاوز السّن 
المحدد للصف 

 )1بسنة واحدة (
تجاوز السّن المحدد للصف 

 1) أو أكثر2بسنتین (
دوّن السّن 
 المطلوب

بالسّن 
 الرسمي

تجاوز السّن 
المحدد للصف 

 )1بسنة واحدة (
تجاوز السّن المحدد للصف 

 2) أو أكثر2بسنتین (
                            

 7,923 100.0 17.6 13.3 64.8 4.3  22,433 100.0 4.1 5.5 86.7 3.7 المجموع اإلجمالي (العراق)
              الجنس
 4,486 100.0 22.8 15.2 58.1 3.9  11,998 100.0 5.2 6.9 84.4 3.5 ذكر
 3,438 100.0 10.8 10.8 73.6 4.8  10,435 100.0 2.8 4.0 89.3 3.9 أنثى
              المنطقة

 5,755 100.0 16.7 12.5 66.0 4.8  15,227 100.0 3.8 4.7 87.5 4.0 منطقة حضریة
 2,168 100.0 20.2 15.3 61.7 2.8  7,206 100.0 4.7 7.3 84.9 3.1 منطقة ریفیة

              المحافظة
 315 100.0 17.5 12.8 67.6 2.2  750 100.0 3.2 3.9 89.9 3.0 دھوك
 691 100.0 29.2 13.8 53.5 3.5  2,311 100.0 4.0 6.4 86.5 3.2 نینوى

 483 100.0 13.7 12.2 69.3 4.8  1,013 100.0 3.9 4.4 87.0 4.7 سلیمانیة
 358 100.0 8.8 10.3 68.6 12.3  944 100.0 2.4 3.3 89.6 4.7 كركوك

 597 100.0 10.1 16.7 69.2 4.1  1,743 100.0 1.4 7.6 88.1 2.8 اربیل
 482 100.0 18.6 9.1 67.4 4.8  1,218 100.0 1.9 4.4 89.4 4.4 دیالى
 300 100.0 31.0 18.0 47.5 3.5  1,016 100.0 6.2 7.7 82.6 3.5 انبار
 1,291 100.0 17.1 12.8 65.8 4.3  3,591 100.0 4.3 4.4 87.2 4.1 بغداد

 924 100.0 17.4 12.2 65.6 4.8  2,514 100.0 4.0 4.4 87.0 4.6 مركز   
 367 100.0 16.3 14.1 66.4 3.2  1,076 100.0 4.9 4.5 87.8 2.8 اطراف   

 342 100.0 15.9 11.1 69.1 3.9  1,080 100.0 2.9 5.3 87.8 4.1 بابل
 212 100.0 15.1 16.4 63.0 5.5  674 100.0 5.8 6.7 84.1 3.5 كربالء
 242 100.0 18.3 18.9 60.1 2.6  738 100.0 7.7 8.1 80.1 4.1 واسط

 240 100.0 22.9 13.5 59.7 3.9  691 100.0 5.0 5.6 84.7 4.7 صالح الدین
 260 100.0 16.2 10.0 71.3 2.5  878 100.0 4.5 5.7 87.0 2.8 نجف

 278 100.0 20.7 13.1 60.7 5.5  629 100.0 5.2 6.4 85.9 2.5 قادسیة
 248 100.0 19.6 13.4 64.4 2.5  790 100.0 7.1 7.5 83.2 2.2 مثنى

 583 100.0 10.3 15.4 71.0 3.3  1,516 100.0 5.1 4.8 86.6 3.5 ذي قار
 309 100.0 29.1 7.6 60.5 2.8  1,019 100.0 4.0 7.0 84.9 4.1 میسان
 693 100.0 13.8 14.1 67.8 4.2  1,832 100.0 3.6 4.0 88.4 4.1 بصرة
              االقلیم
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 : العمر بالنسبة للصفLN.2.5الجدول 

 2018 العراق،) عن السّن المحدد للصف، 2) أو سنتین (1الذین تقل أعمارھم عن السّن المطلوب، ومن ھم یبلغون السّن الرسمي ومن تزید أعمارھم بسنة واحدة ( المتوسطةنسبة األطفال الملتحقین بالمرحلة االبتدائیة والمرحلة 
 المرحلة االبتدائیة  

  

 المتوسطةالمرحلة 
 األطفال حسب صف االلتحاق:نسبة 

المجموع 
 اإلجمالي

عدد األطفال 
الملتحقین بالصف 
 ابالمرحلة االبتدائیة 

 نسبة األطفال حسب صف االلتحاق:

المجموع 
 اإلجمالي

عدد األطفال 
الملتحقین بالمرحلة 

 المتوسطة
دوّن السّن 
 المطلوب

بالسّن 
 الرسمي

تجاوز السّن 
المحدد للصف 

 )1بسنة واحدة (
تجاوز السّن المحدد للصف 

 1) أو أكثر2بسنتین (
دوّن السّن 
 المطلوب

بالسّن 
 الرسمي

تجاوز السّن 
المحدد للصف 

 )1بسنة واحدة (
تجاوز السّن المحدد للصف 

 2) أو أكثر2بسنتین (
 1,395 100.0 13.0 14.2 68.9 3.9  3,506 100.0 2.5 5.9 88.2 3.4 كردستان العراق

 6,529 100.0 18.6 13.1 64.0 4.4  18,927 100.0 4.4 5.5 86.4 3.8 وسط وجنوب العراق
               

 1,306 100.0 13.3 18.0 66.5 2.2  4,559 100.0 6.0 7.2 84.2 2.6 المستوى التعلیمي لألم
 3,080 100.0 12.0 16.0 68.1 3.9  10,878 100.0 4.2 6.3 85.5 4.0 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 1,716 100.0 11.4 12.9 70.2 5.5  3,947 100.0 3.1 4.4 89.0 3.5 االبتدائیھ
 1,227 100.0 5.7 8.1 78.5 7.7  3,000 100.0 0.6 1.8 92.9 4.6 المتوسطھ

 594 100.0 98.7 0.8 0.5 0.0  43 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 االعدادیھ +
 0 - - - - -  6 (*) (*) (*) (*) (*) ال یتوفر معلومات

              غیر مبین
 2,773 100.0 3.4 4.9 80.5 11.3  4,315 100.0 0.3 0.3 80.9 18.5 )المتوسطة األول (المرحلة االبتدائیة/
 2,323 100.0 11.0 13.7 74.4 0.8  4,147 100.0 0.2 0.2 99.0 0.6 )المتوسطة الثاني (المرحلة االبتدائیة/
 2,827 100.0 37.0 21.1 41.6 0.3  3,669 100.0 0.6 1.0 98.4 0.0 )المتوسطة الثالث (المرحلة االبتدائیة/
 na na na na na na  3,459 100.0 2.2 3.3 94.5 0.0 الرابع (المرحلة االبتدائیة)

 na na na na na na  3,761 100.0 7.3 11.1 81.6 0.1 الخامس (المرحلة االبتدائیة)
 na na na na na na  3,083 100.0 17.0 21.3 61.7 0.1 السادس (المرحلة االبتدائیة)

              صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم
 527 100.0 14.8 22.3 60.1 2.7  1,355 100.0 4.5 5.3 87.9 2.3 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 5,566 100.0 8.6 13.1 72.8 5.5  19,850 100.0 3.4 5.2 87.4 4.0 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
 1,830 100.0 45.8 11.1 42.0 1.1  1,229 100.0 14.7 10.8 73.4 1.1 ال یتوفر معلومات

              مؤشر الثروة
 1,176 100.0 20.7 14.6 61.4 3.3  5,132 100.0 5.4 7.1 84.3 3.1 األشد فقراً 

 1,532 100.0 19.2 12.5 64.1 4.2  4,874 100.0 5.2 5.7 85.4 3.7 فقیر
 1,709 100.0 20.0 14.1 62.3 3.5  4,566 100.0 4.7 6.7 85.2 3.5 متوسط

 1,751 100.0 15.2 12.0 68.4 4.4  4,206 100.0 2.3 3.7 89.3 4.7 ثري
 1,755 100.0 14.3 13.5 66.6 5.6  3,656 100.0 1.9 3.9 90.6 3.6 األكثر ثراءً 

 تجاوز السّن المحدد للصف (المرحلة االبتدائیة) - LN.10aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 )المتوسطةتجاوز السّن المحدد للصف (المرحلة  - LN.10bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 غیر منطبق
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 والشباب خارج المدرسة االعداد�ة: االلتحاق بالمرحلة LN.2.6الجدول 

 2018 العراق،ونسبة من ھم خارج المدرسة، االبتدائیة ، ونسبة الملتحقین بالمرحلة ، المتوسطة أو مرحلة أعلى (صافي معدل االلتحاق المعّدل)، ونسبة الملتحقین بالمرحلة  االعدادیةالملتحقین بالمدرسة  االعدادیةنسبة األطفال ممن ھم في سّن دخول المرحلة 
 ذكر  

  

 أنثى

  

 المجموع اإلجمالي

صافي 
معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي 
معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي 
معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 
 1(المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

الذین 
یلتحقون 
بالمرحلة 
 المتوسطة

الذین 
یلتحقون 
بالمرحلة 
 االبتدائیة

خارج 
 أالمدرسة

الذین 
یلتحقون 
بالمرحلة 
 المتوسطة

الذین 
یلتحقون 
بالمرحلة 
 االبتدائیة

خارج 
 أالمدرسة

الذین 
یلتحقون 
بالمرحلة 
 المتوسطة

الذین 
یلتحقون 
بالمرحلة 
 االبتدائیة

خارج 
 ،أ2المدرسة

                                    
 8,373 40.1 1.7 24.2 33.1  3,947 46.1 0.6 16.7 35.3  4,426 34.7 2.7 30.9 31.0 المجموع اإلجمالي (العراق)

                   
                  المنطقة

 5,674 35.7 1.9 24.2 37.0  2,726 39.7 0.6 18.6 39.6  2,948 32.0 3.1 29.5 34.5 منطقة حضریة
 2,700 49.1 1.3 24.1 24.9  1,221 60.3 0.7 12.7 25.7  1,478 39.9 1.9 33.6 24.1 منطقة ریفیة

                  المحافظة
 309 30.1 0.8 24.6 44.0  149 26.4 0.4 20.3 51.8  160 33.6 1.2 28.5 36.7 دھوك
 717 41.2 3.4 30.7 24.6  347 49.1 1.0 25.1 24.8  371 33.8 5.7 35.9 24.3 نینوى

 483 19.6 0.9 22.3 56.5  226 16.5 0.0 18.6 63.8  257 22.2 1.8 25.6 50.0 سلیمانیة
 334 31.3 1.4 18.0 48.8  130 35.4 2.5 14.5 46.6  204 28.7 0.8 20.3 50.2 كركوك

 747 27.4 0.3 19.3 52.4  341 29.7 0.0 6.7 62.5  406 25.5 0.5 29.9 43.9 اربیل
 466 37.0 1.0 25.1 35.6  223 51.0 0.4 15.2 32.9  243 24.2 1.7 34.1 38.1 دیالى
 318 37.3 2.3 37.0 23.1  161 52.7 1.6 25.9 19.5  158 21.6 3.1 48.3 26.7 انبار
 1,381 45.7 2.3 23.2 26.2  687 48.5 0.6 17.8 29.5  694 43.0 3.9 28.5 22.9 بغداد

 996 43.8 2.8 22.2 28.7  494 46.6 0.9 16.7 33.0  502 41.1 4.6 27.6 24.5 مركز   
 385 50.6 1.1 25.7 19.6  194 53.3 0.0 20.7 20.8  192 47.8 2.2 30.8 18.4 اطراف   

 391 45.1 1.1 21.3 31.8  175 51.3 0.2 10.9 37.0  216 40.1 1.8 29.8 27.7 بابل
 244 40.1 3.2 24.6 31.5  109 39.0 1.1 20.2 38.8  134 41.0 4.9 28.2 25.6 كربالء
 304 38.7 2.3 27.0 31.0  132 45.2 0.6 20.8 31.5  172 33.7 3.5 31.8 30.6 واسط

 257 39.4 3.1 25.6 30.6  114 54.2 0.8 15.0 29.3  143 27.4 5.0 34.1 31.7 صالح الدین
 302 51.5 1.2 17.1 29.5  140 55.2 0.6 14.7 29.0  161 48.3 1.7 19.2 29.9 نجف

 266 39.3 1.7 29.9 28.5  119 46.9 1.3 19.1 32.1  148 33.2 2.0 38.6 25.6 قادسیة
 258 52.7 1.1 23.4 22.6  131 61.5 0.2 19.2 19.1  127 43.6 2.1 27.7 26.1 مثنى

 564 39.3 1.2 24.1 35.2  287 49.2 0.8 11.5 38.1  277 28.9 1.6 37.1 32.2 ذي قار
 349 50.5 3.7 23.7 21.9  153 63.5 0.6 10.7 24.8  196 40.3 6.2 33.9 19.6 میسان
 682 51.5 0.6 23.7 22.9  322 58.1 0.0 18.0 22.6  360 45.7 1.2 28.8 23.1 بصرة
                  االقلیم
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 والشباب خارج المدرسة االعداد�ة: االلتحاق بالمرحلة LN.2.6الجدول 

 2018 العراق،ونسبة من ھم خارج المدرسة، االبتدائیة ، ونسبة الملتحقین بالمرحلة ، المتوسطة أو مرحلة أعلى (صافي معدل االلتحاق المعّدل)، ونسبة الملتحقین بالمرحلة  االعدادیةالملتحقین بالمدرسة  االعدادیةنسبة األطفال ممن ھم في سّن دخول المرحلة 
 ذكر  

  

 أنثى

  

 المجموع اإلجمالي

صافي 
معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي 
معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي 
معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 
 1(المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

الذین 
یلتحقون 
بالمرحلة 
 المتوسطة

الذین 
یلتحقون 
بالمرحلة 
 االبتدائیة

خارج 
 أالمدرسة

الذین 
یلتحقون 
بالمرحلة 
 المتوسطة

الذین 
یلتحقون 
بالمرحلة 
 االبتدائیة

خارج 
 أالمدرسة

الذین 
یلتحقون 
بالمرحلة 
 المتوسطة

الذین 
یلتحقون 
بالمرحلة 
 االبتدائیة

خارج 
 ،أ2المدرسة

 1,539 25.5 0.6 21.3 52.0  716 24.8 0.1 13.3 60.7  823 26.0 1.0 28.3 44.4 كردستان العراق
 6,834 43.3 2.0 24.9 28.8  3,231 50.8 0.7 17.5 29.7  3,603 36.6 3.1 31.4 28.0 وسط وجنوب العراق

                  العمر في بدایة السنة المدرسیة
15 20.1 46.3 4.4 29.0 1,468  27.0 30.2 1.1 41.6 1,227  23.3 39.0 2.9 34.7 2,695 
16 34.7 28.9 2.2 33.9 1,484  38.0 14.5 0.7 46.6 1,372  36.3 22.0 1.5 40.0 2,856 
17 38.2 17.4 1.5 41.0 1,474  40.2 6.8 0.1 49.7 1,348  39.1 12.3 0.8 45.2 2,822 

                  المستوى التعلیمي لألم
 1,558 45.7 1.5 26.2 26.5  704 52.7 0.7 16.5 30.1  854 39.9 2.2 34.3 23.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 2,821 40.9 2.9 30.6 25.5  1,221 47.3 0.9 21.3 30.4  1,600 36.1 4.5 37.6 21.7 االبتدائیھ
 1,267 25.9 1.8 32.9 39.3  567 26.5 0.9 29.4 43.2  700 25.5 2.5 35.7 36.1 المتوسطھ

 837 14.2 0.6 20.2 64.1  424 16.9 0.5 15.8 65.9  413 11.4 0.7 24.8 62.3 االعدادیھ +
 1,889 55.0 0.5 9.0 31.7  1,032 63.0 0.1 4.9 27.9  857 45.4 1.0 13.9 36.4 ال یتوفر معلومات

 2 (*) (*) (*) (*)  - - - - -  2 (*) (*) (*) (*) غیر مبین
                  صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم

 526 36.1 2.0 37.2 24.6  204 38.2 0.2 23.4 38.1  322 34.8 3.1 46.0 16.1 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 4,323 34.7 2.3 28.0 34.8  1,898 39.3 0.9 21.0 38.6  2,425 31.1 3.4 33.5 31.8 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

 3,524 47.2 1.0 17.6 32.2  1,845 53.9 0.4 11.6 31.7  1,679 39.8 1.6 24.2 32.8 بال یتوفر معلومات
                  مؤشر الثروة
 1,558 62.3 2.2 22.5 13.0  721 73.3 0.6 12.3 13.8  837 52.8 3.5 31.2 12.2 األشد فقراً 

 1,630 49.5 2.8 23.6 23.5  782 56.5 1.0 15.3 26.7  848 43.0 4.4 31.3 20.6 فقیر
 1,703 39.9 2.3 28.8 28.4  795 48.5 1.1 22.3 27.6  908 32.3 3.4 34.4 29.1 متوسط

 1,624 32.7 1.0 24.4 40.3  782 36.9 0.2 17.9 42.9  842 28.8 1.7 30.3 38.0 ثري
 1,858 19.7 0.5 21.9 56.2  867 20.1 0.1 15.6 61.4  991 19.3 0.8 27.3 51.7 األكثر ثراءً 

 صافي معّدل االلتحاق بالمرحلة الثانویة (المعّدل) - LN.5cمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 الثانویةنسبة غیر الملتحقین بالمدرسة من الشباب ممن ھم في سّن المرحلة  -LN.6cمؤشر السمح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 نسبة األطفال ممن ھم في سّن المرحلة اإلعدادیة وخارج المدرسة ھم الذین ال یلتحقون بالتعلیم االبتدائي أو اإلعدادي أو الثانوي أ
 سنة أو أكثر وقت إجرا المقابلة 18األطفال الذین یبلغون من العمر  ب

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 والشباب خارج المدرسة الثان��ة: االلتحاق بالمرحلة LN.2.6aالجدول 

 2018 العراق،أو مرحلة أعلى (صافي معدل االلتحاق المعّدل)، ونسبة الملتحقین بالمرحلة اإلبتدائیة، ونسبة من ھم خارج المدرسة،  الثانویة بالمرحلةالملتحقین  الثانویةنسبة األطفال ممن ھم في سّن دخول المرحلة 
 المجموع اإلجمالي أنثى ذكر  

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

ذین یلتحقون ال
بالمرحلة 
 أخارج المدرسة اإلبتدائیة

الذین یلتحقون 
 أخارج المدرسة بالمرحلة اإلبتدائیة

الذین یلتحقون 
 أخارج المدرسة بالمرحلة اإلبتدائیة

                          

 17,664 30.1 12.0 57.4 8,532 36.2 8.2 55.0 9,132 24.4 15.6 59.6 إلجمالي (العراق)المجموع ا

              

             طقةالمن

 11,838 25.8 10.8 62.9 5,770 29.7 7.7 61.9 6,068 22.0 13.7 63.9 حضریةمنطقة 

 5,826 38.9 14.6 46.2 2,762 49.8 9.3 40.6 3,064 29.1 19.4 51.2 منطقة ریفیة

             المحافظة

 639 22.5 8.3 68.9 328 22.2 4.5 72.8 311 22.8 12.4 64.8 دھوك

 1,546 34.1 15.4 50.4 762 43.2 9.7 47.1 784 25.4 20.9 53.7 نینوى

 963 14.6 8.6 76.4 452 14.3 6.0 79.1 511 14.7 11.0 74.1 سلیمانیة

 684 22.3 7.6 69.9 303 25.3 5.3 68.9 381 19.9 9.4 70.7 كركوك

 1,465 22.7 10.4 66.6 741 27.8 4.0 67.7 725 17.4 17.1 65.4 اربیل

 947 26.3 7.9 65.2 464 33.0 5.2 61.5 484 19.8 10.5 68.7 دیالى

 688 30.4 20.3 49.1 331 41.6 16.2 42.1 357 20.1 24.1 55.6 انبار

 2,839 32.7 10.7 55.2 1,307 37.5 6.6 54.1 1,532 28.6 14.3 56.2 بغداد

 1,987 30.6 10.3 57.7 924 34.2 6.3 58.0 1,063 27.5 13.8 57.4 مركز   

 852 37.5 11.7 49.4 382 45.7 7.1 44.6 470 30.9 15.4 53.3 اطراف   

 844 35.3 10.2 54.2 389 43.1 9.5 47.2 454 28.6 10.8 60.2 بابل

 519 30.1 16.0 53.5 243 32.6 9.7 57.3 276 27.9 21.5 50.2 كربالء

 669 33.2 16.8 49.5 299 42.7 9.1 47.3 370 25.5 23.0 51.3 واسط

 534 31.2 13.3 54.8 247 42.2 7.9 49.6 287 21.8 18.0 59.4 نصالح الدی

 679 37.8 13.1 48.8 346 43.7 11.9 44.2 333 31.6 14.3 53.7 نجف

 563 28.2 12.7 58.7 266 32.8 9.7 57.2 297 24.1 15.5 60.0 قادسیة

 591 33.1 19.3 47.5 301 42.5 15.1 42.4 290 23.2 23.7 52.8 مثنى

 1,253 27.4 12.0 60.4 661 34.0 9.9 55.9 592 20.1 14.3 65.5 ذي قار
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 والشباب خارج المدرسة الثان��ة: االلتحاق بالمرحلة LN.2.6aالجدول 

 2018 العراق،أو مرحلة أعلى (صافي معدل االلتحاق المعّدل)، ونسبة الملتحقین بالمرحلة اإلبتدائیة، ونسبة من ھم خارج المدرسة،  الثانویة بالمرحلةالملتحقین  الثانویةنسبة األطفال ممن ھم في سّن دخول المرحلة 
 المجموع اإلجمالي أنثى ذكر  

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

ذین یلتحقون ال
بالمرحلة 
 أخارج المدرسة اإلبتدائیة

الذین یلتحقون 
 أخارج المدرسة بالمرحلة اإلبتدائیة

الذین یلتحقون 
 أخارج المدرسة بالمرحلة اإلبتدائیة

 750 39.1 14.7 46.2 373 49.7 10.5 39.6 377 28.5 18.8 52.7 میسان

 1,492 36.4 9.3 53.7 720 42.4 7.0 50.0 772 30.9 11.5 57.1 بصرة

             االقلیم

 3,067 20.1 9.4 70.2 1,521 22.6 4.7 72.2 1,547 17.6 14.1 68.1 كردستان العراق

 14,597 32.2 12.6 54.7 7,011 39.2 9.0 51.3 7,586 25.7 15.9 57.9 العراق وسط وجنوب

             العمر في بدایة السنة المدرسیة

12 45.7 46.3 8.0 1,785 51.4 27.1 21.4 1,536 48.3 37.4 14.2 3,322 

13 62.3 22.7 14.8 1,456 56.3 12.4 31.3 1,592 59.2 17.3 23.4 3,048 

14 67.1 10.2 22.7 1,465 65.3 4.2 30.5 1,457 66.2 7.2 26.6 2,921 

15 66.5 4.4 29.0 1,468 57.3 1.1 41.6 1,227 62.3 2.9 34.7 2,695 

16 63.7 2.2 33.9 1,484 52.5 0.7 46.6 1,372 58.3 1.5 40.0 2,856 

17 55.6 1.5 41.0 1,474 47.0 0.1 49.7 1,348 51.4 0.8 45.2 2,822 

             المستوى التعلیمي لألم

 3,735 37.8 16.1 46.2 1,799 46.4 10.2 43.4 1,935 29.7 21.5 48.8 بتدائي أو ال تعلیمما قبل اال

 7,052 30.8 16.3 52.9 3,264 38.0 11.8 50.1 3,787 24.5 20.1 55.3 ھاالبتدائی

 2,959 17.2 9.9 72.9 1,410 17.4 7.4 75.2 1,549 16.9 12.3 70.7 المتوسطھ

 2,007 8.7 3.7 87.3 1,007 10.4 2.4 86.8 1,001 7.0 4.9 87.8 + االعدادیھ

 1,908 55.2 0.6 40.5 1,049 63.2 0.1 32.6 859 45.4 1.1 50.1 معلوماتال یتوفر 

 4 (*) (*) (*) 2 (*) (*) (*) 2 (*) (*) (*) غیر مبین

             صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم

 1,151 31.6 11.5 56.9 559 35.8 8.2 55.9 591 27.6 14.7 57.8 صعوبة في القدرات الوظیفیةتعاني من 

 11,552 25.2 14.8 59.9 5,406 30.6 10.3 59.0 6,146 20.5 18.8 60.6 من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیةال تعاني 

 4,962 41.1 5.7 51.8 2,567 48.1 3.7 46.4 2,395 33.6 7.7 57.5 بمعلوماتال یتوفر 

             مؤشر الثروة

 3,630 47.1 17.5 35.3 1,680 59.6 11.6 28.8 1,950 36.4 22.6 40.9 اً األشد فقر
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 والشباب خارج المدرسة الثان��ة: االلتحاق بالمرحلة LN.2.6aالجدول 

 2018 العراق،أو مرحلة أعلى (صافي معدل االلتحاق المعّدل)، ونسبة الملتحقین بالمرحلة اإلبتدائیة، ونسبة من ھم خارج المدرسة،  الثانویة بالمرحلةالملتحقین  الثانویةنسبة األطفال ممن ھم في سّن دخول المرحلة 
 المجموع اإلجمالي أنثى ذكر  

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 
 (المعّدل)

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

ذین یلتحقون ال
بالمرحلة 
 أخارج المدرسة اإلبتدائیة

الذین یلتحقون 
 أخارج المدرسة بالمرحلة اإلبتدائیة

الذین یلتحقون 
 أخارج المدرسة بالمرحلة اإلبتدائیة

 3,567 35.5 14.8 49.5 1,750 42.9 10.9 45.9 1,817 28.3 18.5 52.9 فقیر

 3,643 28.8 14.0 57.0 1,807 34.7 10.4 54.6 1,836 22.9 17.4 59.3 متوسط

 3,344 22.5 7.3 69.5 1,615 25.0 4.5 69.5 1,730 20.1 9.9 69.5 ثري

 3,480 15.5 6.0 77.4 1,680 18.3 3.1 77.2 1,799 12.9 8.7 77.6 األكثر ثراءً 
 يوخارج المدرسة ھم الذین ال یلتحقون بالتعلیم االبتدائي أو الثانو الثانویةطفال ممن ھم في سّن المرحلة نسبة األ أ

 سنة أو أكثر وقت إجرا المقابلة 18األطفال الذین یبلغون من العمر  ب
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
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ع إلى مرحلة أخرى: LN.2.7الجدول 
ّ
 معدالت االست�عاب اإلجمالي، واالستكمال، والترف

 2018 العراق،، ومعدل االستیعاب اإلجمالي ومعدل استكمال المرحلة اإلعدادیة ومعدل استكمال المرحلة الثانویة، المتوسطةمعدل االستیعاب اإلجمالي ومعدل استكمال المرحلة االبتدائیة، ومعدل الترفّع إلى المرحلة 

  

معدل االستیعاب 
اإلجمالي حتى 

الصف األخیر من 
 1المرحلة االبتدائیة

عدد األطفال 
في سّن 
استكمال 
المرحلة 
 االبتدائیة

معدل استكمال 
المرحلة 
 2االبتدائیة

إجمالي عدد 
األطفال في الفئة 

 16-14العمریة 
 أسنة

معدل الترفّع إلى 
المرحلة 

 3ةالمتوسطا

التحقوا عدد األطفال الذین 
بالصف األخیر من المرحللة 

االبتدائیة خالل السنة الدراسیة 
السابقة، والذین لم یرسبوا في ھذا 

الصف خالل السنة الدراسیة 
 الحالیة

معدل االستیعاب 
اإلجمالي حتى الصف 
األخیر من المرحلة 

 4ةمتوسطال

عدد األطفال في سّن 
استكمال المرحلة 

 المتوسطة

معدل إستكمال 
المرحلة 

 5ةمتوسطال

إجمالي عدد 
الیافعین في الفئة 

 19-17العمریة 
 أسنة

معدل استكمال 
المرحلة 

 6عدادیةاال

إجمالي عدد 
االشباب الفئة 

 22-20العمریة 
 أسنة

                          
 6,884 44.3 7,593 46.4 2,921 73.5 2,522 90.9 8,472 75.7 3,452 82.0 المجموع اإلجمالي

              

             الجنس

 3,641 45.2 3,898 46.2 1,465 79.8 1,319 94.2 4,416 77.9 1,756 85.7 ذكر

 3,243 43.3 3,695 46.6 1,457 67.2 1,203 87.3 4,056 73.2 1,695 78.2 أنثى

             المنطقة

 4,677 46.2 5,127 50.3 1,923 80.5 1,831 92.6 5,653 79.1 2,351 84.5 منطقة حضریة

 2,207 40.2 2,466 38.4 998 60.0 691 86.6 2,820 68.8 1,100 76.6 یفیةمنطقة ر

             ةالمحافظ

 254 57.3 287 62.6 104 76.1 94 96.8 305 80.9 116 86.0 دھوك

 581 39.0 660 34.4 238 104.2 206 65.0 716 68.3 338 91.5 نینوى

 342 65.9 431 72.4 146 93.2 135 97.1 484 91.3 151 87.0 ةسلیمانی

 205 51.1 280 63.9 135 75.2 122 96.9 346 88.1 194 84.3 كركوك

 563 66.8 597 62.8 204 97.4 261 80.7 712 91.1 183 114.2 اربیل

 368 45.8 430 48.8 159 78.1 149 81.5 484 85.8 195 75.3 دیالى

 288 35.5 299 36.7 132 64.4 72 98.4 354 63.9 134 85.0 انبار

 1,170 41.4 1,233 44.1 427 84.1 444 96.7 1,304 73.4 573 81.7 بغداد

 830 44.8 869 46.8 293 88.8 291 96.8 929 76.2 424 81.6 مركز   

 340 33.3 364 37.5 134 73.9 153 96.5 375 66.5 149 81.8 اطراف   

 324 43.1 371 42.6 155 59.2 93 94.5 416 72.7 171 67.1 بابل

 217 39.0 216 43.4 90 65.4 68 94.6 257 71.7 99 67.6 كربالء

 256 41.4 275 39.6 117 55.9 74 97.0 330 69.4 102 95.2 واسط
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ع إلى مرحلة أخرى: LN.2.7الجدول 
ّ
 معدالت االست�عاب اإلجمالي، واالستكمال، والترف

 2018 العراق،، ومعدل االستیعاب اإلجمالي ومعدل استكمال المرحلة اإلعدادیة ومعدل استكمال المرحلة الثانویة، المتوسطةمعدل االستیعاب اإلجمالي ومعدل استكمال المرحلة االبتدائیة، ومعدل الترفّع إلى المرحلة 

  

معدل االستیعاب 
اإلجمالي حتى 

الصف األخیر من 
 1المرحلة االبتدائیة

عدد األطفال 
في سّن 
استكمال 
المرحلة 
 االبتدائیة

معدل استكمال 
المرحلة 
 2االبتدائیة

إجمالي عدد 
األطفال في الفئة 

 16-14العمریة 
 أسنة

معدل الترفّع إلى 
المرحلة 

 3ةالمتوسطا

التحقوا عدد األطفال الذین 
بالصف األخیر من المرحللة 

االبتدائیة خالل السنة الدراسیة 
السابقة، والذین لم یرسبوا في ھذا 

الصف خالل السنة الدراسیة 
 الحالیة

معدل االستیعاب 
اإلجمالي حتى الصف 
األخیر من المرحلة 

 4ةمتوسطال

عدد األطفال في سّن 
استكمال المرحلة 

 المتوسطة

معدل إستكمال 
المرحلة 

 5ةمتوسطال

إجمالي عدد 
الیافعین في الفئة 

 19-17العمریة 
 أسنة

معدل استكمال 
المرحلة 

 6عدادیةاال

إجمالي عدد 
االشباب الفئة 

 22-20العمریة 
 أسنة

 235 42.6 256 45.1 90 69.8 84 92.8 256 75.3 112 78.0 دینصالح ال

 287 37.5 274 39.9 108 56.5 88 92.9 298 64.7 136 74.3 نجف

 221 44.8 250 43.4 101 60.5 77 93.5 283 75.6 104 64.3 قادسیة

 268 23.9 264 29.9 80 101.4 77 95.4 238 68.7 118 94.4 مثنى

 477 44.8 529 49.1 220 64.7 186 99.6 574 76.2 261 88.5 ذي قار

 290 38.9 338 31.2 147 37.7 89 87.2 365 60.9 167 67.2 میسان

 538 35.0 605 41.7 269 50.4 204 95.9 750 72.2 298 66.8 بصرة

             االقلیم

 1,159 64.5 1,314 65.9 454 91.2 489 88.3 1,501 89.1 449 97.8 العراق كردستان

 5,725 40.2 6,279 42.3 2,467 70.2 2,033 91.6 6,971 72.8 3,002 79.6 وسط وجنوب العراق

             التعلیمي لألم المستوى

 na 0 307 37.4 698 46.3 444 91.1 1,949 65.9 735 66.9 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 na 0 505 32.1 1,254 59.0 1,079 88.6 3,570 71.4 1,698 80.7 تدائیھاالب

 na 0 234 63.6 583 80.7 542 96.3 1,616 87.4 581 91.5 وسطھالمت

 na 0 161 76.1 365 99.8 421 93.5 1,041 96.7 438 94.6 دادیھ +االع
 na 0 53.2 295 46.6 36 1303.1 19 46.6 6,384 44.3 6,884  یتوفر معلوماتال
 na 0 (*) 2 na 0 (*) 2 (*) 2 na 0 یر مبینغ

             صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم

 na 0 90 36.9 192 90.2 176 73.6 627 78.0 210 77.2 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 na 0 767 48.7 2,123 62.4 2,025 93.2 5,679 76.9 2,922 81.3 تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیةال 

 6,884 44.3 6,735 46.3 606 106.9 321 86.2 2,166 71.7 320 91.6 بتوفر معلوماتال ی

             ثروةمؤشر ال

 1,209 22.5 1,399 23.1 658 35.6 377 94.1 1,700 54.0 850 63.5 األشد فقراً 
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ع إلى مرحلة أخرى: LN.2.7الجدول 
ّ
 معدالت االست�عاب اإلجمالي، واالستكمال، والترف

 2018 العراق،، ومعدل االستیعاب اإلجمالي ومعدل استكمال المرحلة اإلعدادیة ومعدل استكمال المرحلة الثانویة، المتوسطةمعدل االستیعاب اإلجمالي ومعدل استكمال المرحلة االبتدائیة، ومعدل الترفّع إلى المرحلة 

  

معدل االستیعاب 
اإلجمالي حتى 

الصف األخیر من 
 1المرحلة االبتدائیة

عدد األطفال 
في سّن 
استكمال 
المرحلة 
 االبتدائیة

معدل استكمال 
المرحلة 
 2االبتدائیة

إجمالي عدد 
األطفال في الفئة 

 16-14العمریة 
 أسنة

معدل الترفّع إلى 
المرحلة 

 3ةالمتوسطا

التحقوا عدد األطفال الذین 
بالصف األخیر من المرحللة 

االبتدائیة خالل السنة الدراسیة 
السابقة، والذین لم یرسبوا في ھذا 

الصف خالل السنة الدراسیة 
 الحالیة

معدل االستیعاب 
اإلجمالي حتى الصف 
األخیر من المرحلة 

 4ةمتوسطال

عدد األطفال في سّن 
استكمال المرحلة 

 المتوسطة

معدل إستكمال 
المرحلة 

 5ةمتوسطال

إجمالي عدد 
الیافعین في الفئة 

 19-17العمریة 
 أسنة

معدل استكمال 
المرحلة 

 6عدادیةاال

إجمالي عدد 
االشباب الفئة 

 22-20العمریة 
 أسنة

 1,333 33.1 1,512 35.5 597 61.5 528 89.6 1,690 68.4 733 85.7 فقیر

 1,439 36.9 1,587 41.1 606 76.4 524 90.2 1,711 76.9 670 90.0 متوسط

 1,468 57.4 1,489 56.7 552 97.6 566 92.1 1,658 86.6 621 85.3 ثري

 1,435 67.0 1,606 72.7 508 106.9 528 89.5 1,714 92.5 577 91.5 ثراءً األكثر 

 معدل االستیعاب اإلجمالي في آخر صف (المرحلة االبتدائیة) - LN.7aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 معدل االستكمال (المرحلة االبتدائیة) - LN.8aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 المتوسطةمعدل الترفّع إلى المرحلة  - LN.9مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3
 )المتوسطةمعدل االستیعاب اإلجمالي في آخر صف (المرحلة  - LN.7bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4

 )المتوسطةمعدل االستكمال (المرحلة  - LN.8bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  5
 )االعدادیةمعدل االستكمال (المرحلة  - LN.8cمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  6

 واإلعدادیة ، على التواليوالمتوسطة سنوات ممن ھم فوق السّن المحدد آلخر صف في المرحلة االبتدائیة  5-3إجمالي عدد األطفال في الفئة العمریة  أ
 سنة أو أكثر وقت إجراء المقابلة 18سنة واألطفال من ھم بعمر  17-51فئة العمریة تشمل األطفال فاقدي األھلیة في ال ب

na غیر منطبق 
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 : مؤشرات التكافؤLN.2.8الجدول 
 2018 العراق،واإلعدادیة،  والمتوسطة االبتدائیةنسبة صافي معدالت االلتحاق المعّدلة للفتیات واألوالد في المرحلة 

 

 المرحلة االبتدائیة

 

 المتوسطةالمرحلة 

  

 االعدادیةالمرحلة 

صافي معدل 
 االلتحاق بالتعلیم

االبتدائي 
 المعّدل، للفتیات

صافي معدل 
االلتحاق 
بالتعلیم 
االبتدائي 
المعّدل، 
 لألوالد

صافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 

، المعّدلاالبتدائي 
 1،2اإلجمالي

مؤشر تكافؤ النوع 
) GPIاالجتماعي (

لصافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 
 3االبتدائي المعّدل

صافي معدل 
االلتحاق 
بالتعلیم 
 المتوسط
المعّدل، 
 للفتیات

صافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 

المعّدل،  المتوسط
 لألوالد

صافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 

المعّدل،  المتوسط
 1،2اإلجمالي

مؤشر تكافؤ النوع 
) GPIاالجتماعي (

لصافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 

 3المعّدل المتوسط

صافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 

 االعدادي
 المعّدل، للفتیات

صافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 

 االعدادي
 المعّدل، للألوالد

صافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 

المعّدل،  االعدادي
 1،2اإلجمالي

مؤشر تكافؤ النوع االجتماعي 
)GPI لصافي معدل (

 االعداديااللتحاق بالتعلیم 
 3المعّدل

                             

 1.15 34.0 31.7 36.5  1.00 57.5 57.5 57.5  0.97 91.6 92.7 90.4 المجموع اإلجمالي (العراق)

                

               المنطقة

 1.17 38.1 35.3 41.2  1.02 64.5 63.7 65.2  0.98 93.0 93.8 92.2 منطقة حضریة

 1.07 25.3 24.5 26.2  0.94 43.8 45.2 42.4  0.96 88.6 90.5 86.7 منطقة ریفیة

               المحافظة

 1.44 44.5 36.7 52.9  1.14 69.2 64.3 73.4  1.01 95.7 95.4 96.0 دھوك

 1.01 24.7 24.5 24.8  0.94 46.3 47.8 44.7  0.94 88.3 90.6 85.6 نینوى

 1.29 57.2 50.4 64.8  1.04 74.3 72.9 75.9  1.02 97.9 97.0 98.8 سلیمانیة

 0.95 49.2 50.2 47.7  1.06 72.8 70.9 74.8  0.99 93.9 94.5 93.3 كركوك

 1.44 53.0 44.2 63.6  1.22 61.2 54.6 66.5  1.00 95.1 95.3 94.9 اربیل

 0.86 36.3 39.0 33.4  1.13 69.5 65.2 73.9  0.97 94.7 95.9 93.3 دیالى

 0.73 23.3 27.0 19.8  0.97 39.7 40.3 39.1  0.97 93.1 94.5 91.7 انبار

 1.34 28.8 24.6 33.0  1.02 60.7 60.1 61.5  1.00 92.2 92.1 92.2 بغداد

 1.34 31.2 26.7 35.8  1.08 64.3 62.1 67.2  1.01 93.3 92.7 93.9 مركز   

 1.35 22.7 19.3 26.0  0.87 53.1 56.1 48.6  0.98 89.6 90.6 88.6 اطراف   

 1.32 32.5 28.4 37.6  0.74 55.0 62.7 46.5  0.94 90.7 93.2 88.0 بابل

 1.53 31.9 25.8 39.4  1.19 51.2 46.9 55.8  1.00 92.3 92.5 92.1 كربالء

 1.07 31.9 30.9 33.0  1.05 42.3 41.4 43.4  0.95 90.0 92.5 87.6 واسط

 0.91 31.6 33.0 30.0  1.02 53.6 53.0 54.1  0.98 89.5 90.5 88.5 صالح الدین

 0.96 30.2 30.8 29.5  0.77 50.7 58.1 44.4  0.95 87.3 89.3 85.2 نجف
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 : مؤشرات التكافؤLN.2.8الجدول 
 2018 العراق،واإلعدادیة،  والمتوسطة االبتدائیةنسبة صافي معدالت االلتحاق المعّدلة للفتیات واألوالد في المرحلة 

 

 المرحلة االبتدائیة

 

 المتوسطةالمرحلة 

  

 االعدادیةالمرحلة 

صافي معدل 
 االلتحاق بالتعلیم

االبتدائي 
 المعّدل، للفتیات

صافي معدل 
االلتحاق 
بالتعلیم 
االبتدائي 
المعّدل، 
 لألوالد

صافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 

، المعّدلاالبتدائي 
 1،2اإلجمالي

مؤشر تكافؤ النوع 
) GPIاالجتماعي (

لصافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 
 3االبتدائي المعّدل

صافي معدل 
االلتحاق 
بالتعلیم 
 المتوسط
المعّدل، 
 للفتیات

صافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 

المعّدل،  المتوسط
 لألوالد

صافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 

المعّدل،  المتوسط
 1،2اإلجمالي

مؤشر تكافؤ النوع 
) GPIاالجتماعي (

لصافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 

 3المعّدل المتوسط

صافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 

 االعدادي
 المعّدل، للفتیات

صافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 

 االعدادي
 المعّدل، للألوالد

صافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 

المعّدل،  االعدادي
 1،2اإلجمالي

مؤشر تكافؤ النوع االجتماعي 
)GPI لصافي معدل (

 االعداديااللتحاق بالتعلیم 
 3المعّدل

 1.26 28.9 25.8 32.6  1.11 58.9 55.8 62.0  0.98 88.3 89.1 87.4 قادسیة

 0.73 22.7 26.4 19.1  0.87 48.7 52.1 45.5  0.89 88.8 94.6 83.8 مثنى

 1.19 35.5 32.4 38.5  0.98 61.4 62.1 60.8  0.97 91.6 93.0 89.9 ذي قار

 1.28 22.1 19.6 25.2  0.82 46.7 51.8 42.6  0.95 88.0 90.1 85.6 میسان

 0.98 24.1 24.3 23.9  0.93 59.6 61.6 57.6  0.98 90.7 91.6 89.8 بصرة

               االقلیم

 1.38 52.6 44.7 61.7  1.12 67.1 63.1 70.6  1.00 96.0 95.8 96.2 كردستان العراق

 1.08 29.8 28.7 30.9  0.97 55.6 56.5 54.7  0.97 90.8 92.2 89.3 وسط وجنوب العراق

               المستوى التعلیمي لألم

 1.27 26.5 23.6 30.1  1.00 41.5 41.6 41.4  0.95 84.1 86.3 81.9 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 1.4 25.5 21.7 30.5  0.94 50.8 52.4 49.1  0.97 92.3 93.4 91.0 االبتدائیھ

 1.19 39.4 36.3 43.2  1.10 73.4 69.8 77.0  0.98 94.5 95.6 93.3 المتوسطھ

 1.06 64.9 63.0 66.8  1.03 89.3 88.2 90.5  1.02 97.1 96.4 97.8 االعدادیھ +

 na na na na  20.8 0.0 19.1 na  32.0 39.3 35.3 0.81 ال یتوفر معلومات

 na 100.0 100.0 na  0.0 na 0.0 na  na 100.0 100.0 na غیر مبین

               صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم

 2.38 24.7 16.1 38.2  1.00 52.7 52.7 52.7  1.01 92.8 92.4 93.1 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 1.21 34.9 32.0 38.8  1.02 58.1 57.6 58.6  0.97 91.6 92.9 90.3 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

 0.99 34.2 34.3 34.1  0.93 56.6 58.8 54.5  0.99 89.0 89.3 88.7 أال یتوفر معلومات

               مؤشر الثروة

 1.11 13.0 12.4 13.8  0.79 35.2 38.9 30.8  0.94 84.1 86.6 81.6 األشد فقراً 

 1.30 23.9 20.9 27.2  0.91 51.5 53.8 49.1  0.98 92.0 93.1 90.8 فقیر
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 : مؤشرات التكافؤLN.2.8الجدول 
 2018 العراق،واإلعدادیة،  والمتوسطة االبتدائیةنسبة صافي معدالت االلتحاق المعّدلة للفتیات واألوالد في المرحلة 

 

 المرحلة االبتدائیة

 

 المتوسطةالمرحلة 

  

 االعدادیةالمرحلة 

صافي معدل 
 االلتحاق بالتعلیم

االبتدائي 
 المعّدل، للفتیات

صافي معدل 
االلتحاق 
بالتعلیم 
االبتدائي 
المعّدل، 
 لألوالد

صافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 

، المعّدلاالبتدائي 
 1،2اإلجمالي

مؤشر تكافؤ النوع 
) GPIاالجتماعي (

لصافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 
 3االبتدائي المعّدل

صافي معدل 
االلتحاق 
بالتعلیم 
 المتوسط
المعّدل، 
 للفتیات

صافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 

المعّدل،  المتوسط
 لألوالد

صافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 

المعّدل،  المتوسط
 1،2اإلجمالي

مؤشر تكافؤ النوع 
) GPIاالجتماعي (

لصافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 

 3المعّدل المتوسط

صافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 

 االعدادي
 المعّدل، للفتیات

صافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 

 االعدادي
 المعّدل، للألوالد

صافي معدل 
االلتحاق بالتعلیم 

المعّدل،  االعدادي
 1،2اإلجمالي

مؤشر تكافؤ النوع االجتماعي 
)GPI لصافي معدل (

 االعداديااللتحاق بالتعلیم 
 3المعّدل

 0.94 29.0 29.8 28.1  1.06 56.8 55.0 58.5  0.98 92.3 93.4 91.1 متوسط

 1.15 41.9 39.1 44.9  1.10 74.0 70.5 77.6  1.00 95.6 95.7 95.5 ثري

 1.22 58.0 52.6 64.1  1.02 76.6 76.0 77.3  0.99 96.6 97.0 96.1 األكثر ثراءً 

               مؤشرات التكافؤ

               الثروة

 na  0.40 0.51 0.46 na  0.22 0.24 0.23 na 0.87 0.89 0.85 1األشد فقراً/األكثر ثراءً 

                المنطقة

 na  0.65 0.71 0.68 na  0.64 0.69 0.66 na 0.95 0.97 0.94 2منطقة ریفیة/حضریة

               حالة الیُتم

 na  0.29 0.21 0.25 na  0.57 0.43 0.48 na 1.05 1.08 1.04 أیتام/من غیر األیتام
 4.5.1مؤشرات التكافؤ (الثروة)؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - LN.11bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 4.5.1مؤشرات التكافؤ (المنطقة)؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - LN.11cمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 4.5.1مؤشرات التكافؤ (النوع االجتماعي)؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - LN.11aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3
 سنة أو أكثر وقت إجراء المقابلة 18سنة واألطفال من ھم بعمر  17-51تشمل األطفال فاقدي األھلیة في الفئة العمریة  أ

)na (غیر منطبق 
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 مشاركة األهل  

فعلى سب�ل المثال، أل�شطة القراءة في المنزل  مشاركة األهل في تعل�م أطفالهم أثر إ�جابي على أداء أطفالهم التعل�مي. ناك توافق واسع على أن ه
 أن 116 التعبير�ة. آثار إ�جاب�ة كبيرة على التقدم الُمحرز على صع�د تحسين القراءة واالست�عاب اللغوي وتط��ر مهارات اللغة 

�
تبين األبحاث أ�ضا
 117مشاركة األهل في ممارسات تعل�م القراءة وال�تابة لطفلهم هي مؤشر إ�جابي ط��ل األمد على تحص�لهم العلمي في مراحل الحقة من ح�اته. 

ع االجتماعات المدرس�ة، والتحدث مإلى جانب األ�شطة التعلم�ة في المنزل، من شأن مشاركة األهل في األ�شطة المدرس�ة (مثل المشاركة في 
 من أداء الطلبة. 

�
وقد أثبتت األبحاث أن أثر مشاركة األهل في األ�شطة 118 المعلمين، وحضور االجتماعات المدرس�ة والتط�ع فيها) أن �عزز أ�ضا

لنظر عن ات بين جودة المدارس، بغض االمدرس�ة، في نطاق عمر المرحلة االبتدائ�ة، �مكن أن تكون حتى أ�بر من الفروقات المرتبطة باالختالف
 119الطبقة االجتماع�ة والمجموعة العرق�ة. 

 سنة ليتم تضمينه في المسح العنقودي متعدد المؤشرات السادس.  17-5في استب�ان األطفال في الفئة العم��ة  PRلقد تم تط��ر واختبار نموذج 
 120).5قودي متعدد المؤشرات (الورقة رقم وقد تم وصف هذا العمل بالتفص�ل في أوراق منهج�ة المسح العن

وتم إشرا�ه في األدارة  سنة الذي تلقى لهم أحد أفراد األسرة البالغين بطاقة تق��ر 14-7�سب االطفال في الفئة العم��ة  LN.3.1�عرض الجدول 
 طفال في المدرسة. المدرسة واأل�شطة المدرس�ة في السنة الماض�ة، بما في ذلك مناقشة المعلمين حول مدى تقّدم األ 

وهذە األسباب �شمل ال�وارث  أسباب عدم قدرة األطفال على االلتحاق بالصف الدراسي ألسباب ترتبط بالمدرسة.  LN.3.2و�عرض الجدول 
  الطب�ع�ة والبشر�ة، و�ضراب وتغّ�ب المعلمين. 

، �عرض الجدول  م في المنزل، أي �سبة األطفال الذين لد LN.3.3وأخيرا�
�
كتب أو أ�ثر للقراءة، و�سبة األطفال الذين لديهم   3يهم بيئة التعل

واجبات منزل�ة، و�سبة األطفال الذين �ستخدم معلميهم اللغة التي يتحدثون بها في المنزل، و�سبة األطفال الذين �حصلون على مساعدة في 
 واجباتهم المنزل�ة. 

                                                                 

 

مجلة “الدور الت�سيري لممارسات ضبط السلوك األب��ة.  المشاركة في قراءة ال�تب ومهارات االست�عاب اللغوي لدى األطفال: “ ج�ست، دي. وآخرون.  116
Early Childhood Research Quarterly19 36-319 :(2004) 2، العدد. doi:10.1016/j.ecresq.2004.04.007. 

 2، العدد 74Educational Psychologyمجلة “مشاركة األب واألم المبكرة ومخرجات التعل�م�ة الالحقة لدى الطفل.  فلوري، إي. و إ�ه. بوكانان. 117 
)2004 :(141-53 .doi:10.1348/000709904773839806. 
ال��ادة في الشيء كالنقصان ف�ه.  اد�م�ة: ك�ف، ولمن، ولماذا يبقى أثر مشاركة األهل في ح�اة األطفال األ�“ بوميرانتز، أم. إي. موورمان و أس. ليتواك. 118 
 .doi:10.3102/003465430305567 .410-373): 2007( 3، العدد Review of Educational Research77مجلة “

 نوتينغهام:  بحثي.  تق��ر  مراجعة أدب�ة.  أثر مشاركة األهل، ودعم األهل، والتعل�م األسري على إنجازات وتعد�ل الطلبة:  د�فورجز، سي. و إ�ه.، أبوكار.  119
Queen’s Printer, 2003. 

.https://www.nationalnumeracy.org.uk/sites/default/files/the_impact_of_parental_involvement.pdf 
أوراق منهج�ة المسح العنقودي  جمع معلومات حول مهارات التعلم األساس�ة ومشاركة األهل في التعل�م.  هاتوري، أ�ش.، و أم. كاردوسو، و بي. ل�دوكس.  120

. 2017اليون�سف،  ني��ورك:  متعدد المؤشرات. 
http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTcvMDYvMTUvMTYvMjcvMDAvNzMxL01JQ1NfTWV0aG9kb2xvZ2ljYWxfUGF

.wZXJfNS5wZGYiXV0&sha=39f5c31dbb91df26 

https://www.nationalnumeracy.org.uk/sites/default/files/the_impact_of_parental_involvement.pdf
http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTcvMDYvMTUvMTYvMjcvMDAvNzMxL01JQ1NfTWV0aG9kb2xvZ2ljYWxfUGFwZXJfNS5wZGYiXV0&sha=39f5c31dbb91df26
http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTcvMDYvMTUvMTYvMjcvMDAvNzMxL01JQ1NfTWV0aG9kb2xvZ2ljYWxfUGFwZXJfNS5wZGYiXV0&sha=39f5c31dbb91df26
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م األطفال في المدرسLN.3.1الجدول 
�
 ة: دعم تعل

 2018 العراق،بالطفل، ومشاركة البالغین في اإلدارة المدرسة واألنشطة المدرسیة في السنة األخیرة، نسبة األطفال الملتحقین بالمدرسة، ومن بینھم، نسبة من استلم لھم أي شخص بالغ من األسرة المعیشیة بطاقة تقریر أداء المدرسة الخاصة 

  
نسبة األطفال 

الملتحقین 
 أ بالمدرسة

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

 سنة 7-14

نسبة األطفال ممن تلقى لھم  
أحد أفراد األسرة المعیشیة 
البالغین في السنة األخیرة 

 1تقریر أداء

 مشاركة البالغین في اإلدارة المدرسیة في السنة األخیرة

  

مشاركة البالغین في األنشطة المدرسیة في 
 السنة األخیرة

عدد األطفال 
لفئة في ا
 14-7العمریة 

سنة الملتحقین 
 بالمدارس

لدى المدرسة 
ھیئة إداریة 

ترحب 
بمشاركة 

 2األھل

حضور اجتماع  
دعت إلیھ الھیئة 

 3اإلداریة

حضور اجتماع  
لمناقشة المشاكل 
التعلیمیة/المالیة 

 4الرئیسیة

حضور احتفال 
مدرسي أو فعالیة 

 ریاضیة

االلتقاء مع المعلمین  
لمناقشة مدى تقدم 

 5الطفل
                      

 24,344 57.7 10.5  29.2 43.8 50.6 64.3 27,401 88.8 المجموع اإلجمالي (العراق)
            

           الجنس
 12,860 58.1 10.9  29.0 43.5 50.3 66.4 14,011 91.8 ذكر
 11,484 57.2 9.9  29.4 44.1 50.8 62.0 13,390 85.8 أنثى
           المنطقة

 16,671 60.8 12.3  30.6 45.0 50.6 64.9 18,403 90.6 منطقة حضریة
 7,673 50.8 6.4  26.3 41.2 50.5 63.0 8,997 85.3 منطقة ریفیة

           المحافظة
 870 45.5 9.2  40.6 63.5 71.2 50.7 945 92.1 دھوك
 2,355 45.5 15.5  34.6 61.8 69.2 71.2 2,806 83.9 نینوى

 1,202 73.1 10.6  25.0 37.3 42.0 62.7 1,245 96.6 سلیمانیة
 1,027 39.2 25.8  41.9 50.9 62.8 63.3 1,101 93.3 كركوك

 2,002 85.9 6.8  39.8 56.2 59.6 53.4 2,126 94.2 اربیل
 1,387 73.1 7.6  45.8 61.9 65.4 90.4 1,472 94.2 دیالى
 979 36.4 9.4  41.4 59.1 71.5 59.0 1,088 90.0 انبار
 3,870 65.3 8.8  14.3 19.4 22.4 70.1 4,337 89.2 بغداد

 2,675 69.6 11.1  17.3 20.3 22.2 68.7 2,947 90.8 مركز   
 1,194 55.6 3.6  7.6 17.5 22.9 73.2 1,390 85.9 اطراف   

 1,141 54.7 17.3  45.2 53.3 71.5 82.0 1,322 86.3 بابل
 729 66.1 11.8  18.7 45.5 48.9 79.7 842 86.5 كربالء
 766 35.7 11.8  14.0 26.9 33.0 35.7 923 83.0 واسط

 713 53.0 15.0  50.0 74.5 81.3 70.8 850 83.9 صالح الدین
 887 41.3 11.7  55.9 80.0 88.7 64.3 1,055 84.1 نجف

 714 35.6 12.2  37.4 53.3 59.3 58.5 816 87.4 قادسیة
 920 36.7 12.3  19.7 24.7 26.3 51.9 994 92.5 مثنى

 1,660 33.7 5.1  23.6 39.6 50.1 39.9 1,881 88.3 ذي قار
 1,024 48.6 6.4  19.6 43.6 58.5 87.5 1,223 83.8 میسان
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م األطفال في المدرسLN.3.1الجدول 
�
 ة: دعم تعل

 2018 العراق،بالطفل، ومشاركة البالغین في اإلدارة المدرسة واألنشطة المدرسیة في السنة األخیرة، نسبة األطفال الملتحقین بالمدرسة، ومن بینھم، نسبة من استلم لھم أي شخص بالغ من األسرة المعیشیة بطاقة تقریر أداء المدرسة الخاصة 

  
نسبة األطفال 

الملتحقین 
 أ بالمدرسة

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

 سنة 7-14

نسبة األطفال ممن تلقى لھم  
أحد أفراد األسرة المعیشیة 
البالغین في السنة األخیرة 

 1تقریر أداء

 مشاركة البالغین في اإلدارة المدرسیة في السنة األخیرة

  

مشاركة البالغین في األنشطة المدرسیة في 
 السنة األخیرة

عدد األطفال 
لفئة في ا
 14-7العمریة 

سنة الملتحقین 
 بالمدارس

لدى المدرسة 
ھیئة إداریة 

ترحب 
بمشاركة 

 2األھل

حضور اجتماع  
دعت إلیھ الھیئة 

 3اإلداریة

حضور اجتماع  
لمناقشة المشاكل 
التعلیمیة/المالیة 

 4الرئیسیة

حضور احتفال 
مدرسي أو فعالیة 

 ریاضیة

االلتقاء مع المعلمین  
لمناقشة مدى تقدم 

 5الطفل
 2,099 90.8 4.8  8.1 12.8 16.8 57.4 2,374 88.4 بصرة
           االقلیم

 4,074 73.5 8.4  35.6 52.2 56.9 55.6 4,316 94.4 كردستان العراق
 20,270 54.5 10.9  27.9 42.1 49.3 66.1 23,085 87.8 وسط وجنوب العراق

           العمر في بدایة السنة المدرسیة
6 92.2 1,834 59.0 56.4 47.6 35.7  10.6 57.5 1,691 
7 94.9 3,734 67.6 47.0 40.6 24.8  10.7 59.5 3,545 
8 94.3 3,488 66.5 52.7 44.7 27.6  11.1 59.3 3,289 
9 93.0 3,599 66.9 48.9 41.6 28.0  11.3 55.2 3,346 

10 93.7 3,379 61.4 53.6 48.0 35.5  10.9 60.4 3,165 
11 89.2 3,609 65.1 57.1 50.2 31.9  9.9 61.1 3,218 
12 84.5 3,195 66.7 49.0 42.0 27.9  9.1 51.7 2,699 
13 76.4 3,107 59.1 42.4 36.9 24.5  10.7 53.9 2,373 
14 69.9 1,455 59.2 45.1 40.2 29.6  7.9 59.8 1,017 

           أااللتحاق بالمدرسة
 28 (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 28 (*) برامج تعلیم الطفولة المبكرة

 19,905 57.3 10.3  29.5 44.1 51.3 64.5 19,905 100.0 االبتدائیة
 4,396 59.3 11.2  28.1 42.2 47.3 63.5 4,396 100.0 اإلعدادیة

 15 (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 15 (*) الثانویة
 na na na na  na na 0 3,057 0.0 خارج المدرسة

           المستوى التعلیمي لألم
 4,845 49.8 5.9  24.1 37.6 44.9 57.0 5,980 81.0 تعلیمما قبل االبتدائي أو ال 

 11,428 54.8 8.5  26.3 42.4 49.8 65.9 12,913 88.5 االبتدائیھ
 4,583 64.3 10.4  34.1 46.7 51.5 63.2 4,883 93.9 المتوسطھ

 3,477 69.3 23.3  39.7 53.2 59.7 70.8 3,612 96.3 االعدادیھ +
 6 (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 7 (*) ال یتوفر معلومات

 6 (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 6 (*) غیر مبین
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م األطفال في المدرسLN.3.1الجدول 
�
 ة: دعم تعل

 2018 العراق،بالطفل، ومشاركة البالغین في اإلدارة المدرسة واألنشطة المدرسیة في السنة األخیرة، نسبة األطفال الملتحقین بالمدرسة، ومن بینھم، نسبة من استلم لھم أي شخص بالغ من األسرة المعیشیة بطاقة تقریر أداء المدرسة الخاصة 

  
نسبة األطفال 

الملتحقین 
 أ بالمدرسة

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

 سنة 7-14

نسبة األطفال ممن تلقى لھم  
أحد أفراد األسرة المعیشیة 
البالغین في السنة األخیرة 

 1تقریر أداء

 مشاركة البالغین في اإلدارة المدرسیة في السنة األخیرة

  

مشاركة البالغین في األنشطة المدرسیة في 
 السنة األخیرة

عدد األطفال 
لفئة في ا
 14-7العمریة 

سنة الملتحقین 
 بالمدارس

لدى المدرسة 
ھیئة إداریة 

ترحب 
بمشاركة 

 2األھل

حضور اجتماع  
دعت إلیھ الھیئة 

 3اإلداریة

حضور اجتماع  
لمناقشة المشاكل 
التعلیمیة/المالیة 

 4الرئیسیة

حضور احتفال 
مدرسي أو فعالیة 

 ریاضیة

االلتقاء مع المعلمین  
لمناقشة مدى تقدم 

 5الطفل
           صعوبات القدرات الوظیفیة للطفل/ة

 4,941 56.5 10.5  30.3 45.5 50.9 65.3 5,884 84.0 یعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 19,404 58.0 10.5  28.9 43.4 50.5 64.1 21,517 90.2 ال یعاني/تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

           صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم
 1,729 61.7 3.7  35.8 48.3 56.3 63.7 1,893 91.3 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 20,935 57.2 10.8  28.6 43.4 49.9 64.4 23,467 89.2 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
 1,681 59.5 12.8  29.5 44.5 53.1 63.5 2,041 82.3 ال یتوفر معلومات

           اإلدارة المدرسیة
 23,837 57.2 10.1  28.9 43.4 50.3 64.1 23,846 100.0 حكومیة

 47 (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 47 (*) غیر حكومیة
 427 82.2 28  49.6 64.8 68.0 76.4 427 100.0 خاص

 4 (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 4 (*) اخرى (عربي او اجنبي)
           مؤشر الثروة
 5,310 46.0 5.0  16.1 29.8 39.8 61.1 6,511 81.5 األشد فقراً 

 5,112 50.9 6.9  22.5 36.2 42.6 62.4 5,871 87.1 فقیر
 4,786 60.6 10.6  32.8 46.8 52.3 67.5 5,434 88.1 متوسط

 4,668 64.4 16.8  35.7 51.1 57.0 67.0 4,924 94.8 ثري
 4,468 69.2 14.2  42.0 58.2 63.9 64.2 4,660 95.9 األكثر ثراءً 

 توافر المعلومات حول األداء المدرسي لألطفال - LN.12مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 فرصة المشاركة في اإلدارة المدرسیة - LN.13مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 : المشاركة في اإلدارة المدرسیةLN.14مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3
 المشاركة الفعالة في اإلدارة المدرسیة - LN.15مؤشر المسح ا لعنقودي متعدد المؤشرات  4
 مناقشة المعلمین في مدى تقدم األطفال - LN.16مؤشر المسح العنقودي متعددالمؤشرات  5

لتي یتم ة األھل ومھارات التعلّم األساسیة امعلومات حول جمیع األطفال في العینة. ھذا الجدول والجداول التي تلیھ تعرض نتائج نموذجي مشاركمعدل االلتحاق بالمدرسة ھنا لیست للمقارنة المباشرة مع صافي معدالت االلتحاق المعّدلة المذكورة في الجداول السابقة، والتي تستخدم  أ
 سنة. 14-7استیفاؤھا ألمھات عینة فرعیة یتم اختیارھا عشوائیاً من األطفال في الفئة العمریة 

)na (غیر منطبق 
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 2018 راق،العین في األسرة الذین یتواصلون مع مسؤولي المدرسة أو ممثلي الھیئة اإلداریة حول حاالت إضراب أو غیاب المعلمین، نسبة األطفال الذین ال یتمكنون من االلتحاق بالصف بسبب غیاب المعلمین أو إغالق المدرسة، حسب سبب عدم التمكن، ونسبة األفراد البالغ

  

األطفال ممن ھم في الصف نسبة 
األخیر الذین ال یلتحقون بالصف 
بسبب غیاب المعلمین أو إغالق 

 المدرسة

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

سنة  7-14
الملتحقین 
 بالمدارس

نسبة األطفال الذین لم یتمكنوا من االلتحاق بالصف 
 في السنة األخیرة لسبب یتعلق بالمدرسة:

عدد األطفال في الفئة 
سنة الذین لم  14-7العمریة 

یتمكنوا من االلتحاق بالصف 
في السنة األخیرة لسبب 

 یتعلق بالمدرسة

نسبة أفراد األسرة المعیشیة البالغین 
الذین یتواصلون مع مسؤولي المدرسة 
أو ممثلي الھیئة اإلداریة حول حاالت 

 1إضراب أو غیاب المعلمین

عدد األطفال في الفئة 
نة الذین لم س 14-7العمریة 

یتمكنوا من االلتحاق بالصف 
في السنة األخیرة بسبب 

 إضراب المعلمین أو غیابھم
كوارث 
 طبیعیة

كوارث 
من صنع 
 اإلنسان

إضراب 
 غیر ذلك المعلمین

                    
 3,592 34.6 6,020 14.4 44.2 2.0 40.2 24,344 24.7 المجموع اإلجمالي (العراق)

           
          الجنس
 1,676 38.0 3,110 18.6 36.6 2.4 40.5 12,860 24.2 ذكر
 1,916 31.7 2,910 10.0 52.3 1.6 39.9 11,484 25.3 أنثى
          المنطقة

 2,593 42.7 4,206 14.6 46.9 1.4 39.5 16,671 25.2 منطقة حضریة
 999 13.8 1,813 14.0 37.9 3.6 41.8 7,673 23.6 منطقة ریفیة

          المحافظة
 26 (*) 81 (38.0) (25.1) (3.3) (34.2) 870 9.4 دھوك
 371 26.2 392 11.2 60.0 4.3 6.7 2,355 16.7 نینوى

 1,130 64.7 1,135 2.9 99.5 1.0 15.9 1,202 94.4 سلیمانیة
 99 (24.6) 133 71.6 12.7 13.8 4.6 1,027 13.0 كركوك

 1,119 25.7 1,210 13.4 91.1 0.6 7.3 2,002 60.5 اربیل
 24 (*) 396 1.8 2.8 2.8 95.8 1,387 28.5 دیالى
 61 (4.5) 277 6.3 1.2 1.0 93.8 979 28.3 انبار
 251 (15.6) 957 5.3 1.6 0.6 82.9 3,870 24.7 بغداد

 170 (*) 712 0.8 1.8 0.6 89.9 2,675 26.6 مركز   
 80 (*) 245 18.4 1.1 0.6 62.6 1,194 20.6 اطراف   

 15 (*) 223 5.4 0.5 0.5 97.5 1,141 19.6 بابل
 2 (*) 14 (*) (*) (*) (*) 729 1.9 كربالء
 58 (9.3) 153 8.5 2.7 1.6 62.7 766 19.9 واسط

 15 (*) 124 42.9 1.7 17.9 62.5 713 17.3 صالح الدین
 36 (*) 66 (49.5) (0.0) (5.9) (6.0) 887 7.5 نجف

 9 (*) 82 21.6 1.1 4.0 73.3 714 11.5 قادسیة
 12 (*) 208 81.6 0.5 1.0 14.8 920 22.6 مثنى
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 2018 راق،العین في األسرة الذین یتواصلون مع مسؤولي المدرسة أو ممثلي الھیئة اإلداریة حول حاالت إضراب أو غیاب المعلمین، نسبة األطفال الذین ال یتمكنون من االلتحاق بالصف بسبب غیاب المعلمین أو إغالق المدرسة، حسب سبب عدم التمكن، ونسبة األفراد البالغ

  

األطفال ممن ھم في الصف نسبة 
األخیر الذین ال یلتحقون بالصف 
بسبب غیاب المعلمین أو إغالق 

 المدرسة

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

سنة  7-14
الملتحقین 
 بالمدارس

نسبة األطفال الذین لم یتمكنوا من االلتحاق بالصف 
 في السنة األخیرة لسبب یتعلق بالمدرسة:

عدد األطفال في الفئة 
سنة الذین لم  14-7العمریة 

یتمكنوا من االلتحاق بالصف 
في السنة األخیرة لسبب 

 یتعلق بالمدرسة

نسبة أفراد األسرة المعیشیة البالغین 
الذین یتواصلون مع مسؤولي المدرسة 
أو ممثلي الھیئة اإلداریة حول حاالت 

 1إضراب أو غیاب المعلمین

عدد األطفال في الفئة 
نة الذین لم س 14-7العمریة 

یتمكنوا من االلتحاق بالصف 
في السنة األخیرة بسبب 

 إضراب المعلمین أو غیابھم
كوارث 
 طبیعیة

كوارث 
من صنع 
 اإلنسان

إضراب 
 غیر ذلك المعلمین

 58 (*) 83 (14.6) (5.7) (1.9) (22.5) 1,660 5.0 ذي قار
 138 (*) 150 (6.1) (18.7) (1.7) (4.5) 1,024 14.7 میسان
 166 (14.0) 335 30.5 24.6 2.0 42.6 2,099 16.0 بصرة
          االقلیم

 2,275 44.9 2,427 9.3 92.9 0.8 12.2 4,074 59.6 كردستان العراق
 1,317 16.9 3,593 17.9 11.3 2.8 59.1 20,270 17.7 وسط وجنوب العراق

          العمر في بدایة السنة المدرسیة
6 31.6 1,691 35.0 3.2 51.1 18.3 535 24.8 346 
7 23.5 3,545 39.9 1.7 49.3 11.6 833 33.5 525 
8 22.2 3,289 46.3 2.1 35.2 17.0 729 44.8 384 
9 26.4 3,346 37.3 1.5 40.4 12.3 884 35.4 599 

10 29.4 3,165 37.2 1.1 54.3 9.0 930 23.5 604 
11 22.0 3,218 43.9 3.9 44.3 17.2 708 45.9 396 
12 22.0 2,699 41.9 1.4 37.3 19.0 594 34.9 311 
13 25.9 2,373 36.8 1.1 39.8 16.9 614 36.6 327 
14 18.9 1,017 53.3 4.6 40.7 9.6 192 (46.8) 100 

          االلتحاق بالمدرسة
 7 (*) 11 (*) (*) (*) (*) 28 (*) برامج تعلیم الطفولة المبكرة

 3,011 32.9 5,006 15.3 44.1 2.1 39.6 19,905 25.2 االبتدائیة
 572 43.9 1,000 10.2 44.9 1.9 43.4 4,396 22.8 اإلعدادیة

 2 (*) 2 (*) (*) (*) (*) 15 (*) الثانویة
 0 - 0 - - - - 0 - خارج المدرسة

          المستوى التعلیمي لألم
 1,151 37.3 1,536 14.2 63.9 3.4 28.1 4,845 31.7 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 1,496 28.8 2,623 14.3 37.9 1.3 43.1 11,428 23.0 االبتدائیھ
 560 36.7 1,119 17.1 38.9 1.9 45.3 4,583 24.4 المتوسطھ

 385 46.4 737 11.2 33.8 2.0 47.1 3,477 21.2 االعدادیھ +



 247| صفحة  التعلم

 : األسباب ذات العالقة بالمدرسة لعدم التمكن من االلتحاق بالصفLN.3.2الجدول 
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األطفال ممن ھم في الصف نسبة 
األخیر الذین ال یلتحقون بالصف 
بسبب غیاب المعلمین أو إغالق 

 المدرسة

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

سنة  7-14
الملتحقین 
 بالمدارس

نسبة األطفال الذین لم یتمكنوا من االلتحاق بالصف 
 في السنة األخیرة لسبب یتعلق بالمدرسة:

عدد األطفال في الفئة 
سنة الذین لم  14-7العمریة 

یتمكنوا من االلتحاق بالصف 
في السنة األخیرة لسبب 

 یتعلق بالمدرسة

نسبة أفراد األسرة المعیشیة البالغین 
الذین یتواصلون مع مسؤولي المدرسة 
أو ممثلي الھیئة اإلداریة حول حاالت 

 1إضراب أو غیاب المعلمین

عدد األطفال في الفئة 
نة الذین لم س 14-7العمریة 

یتمكنوا من االلتحاق بالصف 
في السنة األخیرة بسبب 

 إضراب المعلمین أو غیابھم
كوارث 
 طبیعیة

كوارث 
من صنع 
 اإلنسان

إضراب 
 غیر ذلك المعلمین

 0 - 4 (*) (*) (*) (*) 6 (*) ال یتوفر معلومات
 0 - 0 - - - - 6 (*) غیر مبین

          اإلدارة المدرسیة
 3,566 34.6 5,942 14.3 44.6 2.1 40.0 23,837 24.9 حكومیة

 4 (*) 26 (*) (*) (*) (*) 47 (*) غیر حكومیة
 14 (*) 37 (*) (*) (*) (*) 427 8.7 خاص

 2 (*) 2 (*) (*) (*) (*) 4 (*) اخرى (عربي او اجنبي)
          صعوبات القدرات الوظیفیة للطفل/ة

 639 32.1 1,213 22.6 29.1 1.5 40.4 4,941 24.6 یعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 2,953 35.2 4,806 12.4 48.0 2.2 40.2 19,404 24.8 ال یعاني/تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

          صعوبات القدرات الوظیفیة عند األم
 357 15.4 586 9.3 49.9 0.9 39.8 1,729 33.9 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 2,989 36.8 5,010 15.4 43.8 2.1 39.9 20,935 23.9 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
 246 36.6 424 9.8 41.4 2.9 45.2 1,681 25.2 ال یتوفر معلومات

          مؤشر الثروة
 423 10.7 935 19.3 18.2 2.8 53.5 5,310 17.6 األشد فقراً 

 332 18.2 985 25.6 8.3 3.2 55.2 5,112 19.3 فقیر
 299 36.8 850 11.5 18.4 2.8 60.7 4,786 17.8 متوسط

 812 32.9 1,292 10.4 48.0 1.7 41.2 4,668 27.7 ثري
 1,727 44.1 1,957 10.4 83.5 0.9 16.8 4,468 43.8 األكثر ثراءً 

 التواصل مع المدرسة بشأن إضراب أو غیاب المعلمین - LN.17مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى 
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 حما�ة من العنف واالستغاللال 9

 �سج�ل الموال�د 

إن �سج�ل  ت الدول�ة. �افاقلجميع األطفال، وهو ما تؤكد عل�ه اتفاق�ة حقوق الطفل وغيرها من االتإن امتالك الطفل اسم وجنس�ة هو حق 
 األطفال عند الوالدة هي الخطوة األولى لضمان االعتراف بهم أمام القانون، وتأمين حقوقهم، وضمان عدم مرور أي انتهاك لهذە الحقوق دون

  121 محاسبة. 
�
 ما تكون ضرور�ة للوصول إلى خدمات وتعتبر شهادات الم�الد إثباتا

�
على �سج�ل األطفال وهي النموذج األول لله��ة القانون�ة وغالبا

 شكً� من أشكال الحما�ة من الزواج المبكر أو دخول سوق العمل، أو التجن� �مثلوامتالك تع��ف قانوني  الرعا�ة الصح�ة أو التعل�م. 
�
في  د أ�ضا

 على مكان والدة الشخص وروابطه األسر�ة  القانوني. القوات المسلحة، قبل بل�غ السّن 
�
 قانون�ا

�
كما �شكل �سج�ل الوالدة وشهادة الم�الد إثباتا

وقد تكون شهادة الم�الد في مرحلة البل�غ ضرور�ة للحصول على المساعدة االجتماع�ة أو على  وهي بالتالي ضرور�ة للحصول على جواز سفر. 
  راء الممتل�ات أو وراثتها، أو للتص��ت في االنتخابات. وظ�فة في القطاع النظامي، أو لش

. القانون الذي �حكم �سج�ل الموال�د هو القانون 1921�سج�ل الموال�د في العراق إلزامي وهو إلزامي منذ حصول العراق على استقالله في عام 
ان العراق �ملك واحدة من أفضل نظام لتسج�ل الموال�د . ك1947لسنة  30والذي �عد في حد ذاته تعد�ً� للقانون رقم  1971لسنة  148رقم 

ة العنقودي متعددالمسح الوطني في في الشرق األوسط كجزء من نظام التسج�ل المدني ونظام التسج�ل اإلحصائي الحيوي. المتوسط 
لة عن �سج�ل الموال�د هي وزارة الصحة ، المؤسسة المسؤو  148. القانون رقم ٪99.2المؤشرات الجولة الرابعة يبين �سج�ل الموال�د بنسبة 

 بنسبة 
�
 ٪96و�االخص مدي��ة الصحة واإلحصاءات الحي��ة. على الرغم من مشا�له األخيرة ، بقي معدل �سج�ل الموال�د في العراق مرتفعا

)MICS 2011 والدة في السجل والجزء الثاني هو ، يتألف �سج�ل الموال�د من جزأين. الجزء األول هو إدخال تفاص�ل ال 148). وفقا للقانون رقم
در صإصدار شهادة الم�الد. اإلجراء العام لتسج�ل الموال�د كما هو موضح في القانون هو أنه عندما تحدث الوالدة في مستشفى أو مرفق صحي ، �

م في �ة المختصة للتسج�ل السل�الطب�ب المعالج أو الممرضة أو القابلة شهادة بواقع ثالث �سخ. يتم إرسال �سخة واحدة إلى السلطة الصح
السجل. وتعطى النسخة الثان�ة إلى الشخص المعني وترسل النسخة الثالثة إلى مكتب التعداد في غضون سبعة أ�ام لدخول المولود في تعداد 

ا حسب ظروف الوالدة ، سواء كان ذلك 30أ�ام إلى  7الوالدين. �سمح القانون بالتأخير في �سج�ل الوالدة من  في منشأة صح�ة أم ال ، سواء   يوم�
 كان ذلك في العراق أو خارج العراق أو ما إذا كان قد حضرە طب�ب. أم ال أو ما إذا كانت الوالدة داخل أو خارج إطار الزواج. 

 : �سج�ل الموال�دPR.1.1الجدول 

 لعراق،اھم كیفیة تسجیل الموالید، نسبة األطفال دون سّن الخامسة حسب إذا ما تم تسجیل والدتھم، ونسبة األطفال غیر المسجلین ممن تعرف أمھاتھم/مانحات الرعایة الخاصة ب
2018 

  

األطفال دون سّن الخامسة ممن تم تسجیل 
 والدتھم لدى سلطة األحوال المدنیة

عدد 
األطفال 
دون سّن 
 الخامسة

نسبة األطفال الذین 
تعرف 

أمھاتھم/مانحات 
الرعایة الخاصة بھم 
 كیفیة تسجیل الموالید
(من ضمن غیر 

 المسجلین)

عدد األطفال 
دون سّن 

الخامسة ممن 
لم یتم تسجیل 

 والدتھم

من لدیھم شھادة 
 میالد

من لیس 
لدیھم 
شھادة 
 میالد

إجمالي 
عدد 

األطفال 
 1المسجلین

تم 
 رؤیتھا

یتم  لم
 رؤیتھا

          
 198 67.8 16,623 98.8 5.6 25.8 67.4 المجموع اإلجمالي (العراق)

        الجنس
 103 69.1 8,602 98.8 5.7 25.5 67.6 ذكر
 95 66.4 8,021 98.8 5.5 26.3 67.1 أنثى
        المنطقة

 154 71.7 11,305 98.6 5.3 26.6 66.7 منطقة حضریة
 44 54.2 5,318 99.2 6.2 24.3 68.7 ریفیةمنطقة 
        المحافظة
 3 (*) 580 99.4 0.6 26.7 72.2 دھوك
 122 78.2 1,639 92.6 15.9 4.0 72.6 نینوى

 1 (*) 737 99.8 1.0 5.8 93.1 سلیمانیة
 5 (*) 406 98.9 2.5 28.7 67.7 كركوك

 0 (*) 1,445 100.0 4.2 25.2 70.6 أربیل
 0 (*) 1,035 100.0 1.6 36.4 62.0 دیالى
 5 (*) 518 99.1 2.6 20.7 75.8 أنبار
 11 (*) 2,728 99.6 7.6 45.9 46.1 بغداد

                                                                 

 

. 2013اليون�سف،  ني��ورك:  حاالت عدم اإلنصاف واالتجاهات في �سج�ل الوالدات.  الدته: حّق كل طفل في �سج�ل و  اليون�سف.  121
.https://www.unicef.org/publications/files/Birth_Registration_11_Dec_13.pdf 

https://www.unicef.org/publications/files/Birth_Registration_11_Dec_13.pdf
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 : �سج�ل الموال�دPR.1.1الجدول 

 لعراق،اھم كیفیة تسجیل الموالید، نسبة األطفال دون سّن الخامسة حسب إذا ما تم تسجیل والدتھم، ونسبة األطفال غیر المسجلین ممن تعرف أمھاتھم/مانحات الرعایة الخاصة ب
2018 

  

األطفال دون سّن الخامسة ممن تم تسجیل 
 والدتھم لدى سلطة األحوال المدنیة

عدد 
األطفال 
دون سّن 
 الخامسة

نسبة األطفال الذین 
تعرف 

أمھاتھم/مانحات 
الرعایة الخاصة بھم 
 كیفیة تسجیل الموالید
(من ضمن غیر 

 المسجلین)

عدد األطفال 
دون سّن 

الخامسة ممن 
لم یتم تسجیل 

 والدتھم

من لدیھم شھادة 
 میالد

من لیس 
لدیھم 
شھادة 
 میالد

إجمالي 
عدد 

األطفال 
 1المسجلین

تم 
 رؤیتھا

یتم  لم
 رؤیتھا

 8 (*) 1,940 99.6 7.8 43.7 48.2 مركز   
 3 (*) 788 99.6 7.3 51.4 40.9 أطراف   

 4 (*) 769 99.5 7.0 26.1 66.4 بابل
 0 (*) 505 100.0 0.8 32.0 67.2 كربالء
 10 (*) 566 98.3 9.9 12.2 76.2 واسط

 4 (*) 393 99.0 2.9 30.4 65.7 صالح الدین
 1 (*) 695 99.9 4.1 23.6 72.3 نجف

 3 (*) 487 99.3 1.5 10.9 87.0 قادسیة
 4 (*) 663 99.5 2.0 30.9 66.5 مثنى

 7 (*) 1,170 99.4 3.1 28.0 68.3 ذي قار
 6 (*) 813 99.3 10.1 5.6 83.5 میسان
 14 (*) 1,474 99.1 4.0 32.0 63.1 بصرة

        االقلیم
 5 (*) 2,762 99.8 2.6 20.3 77.0 كردستان

 193 67.3 13,861 98.6 6.2 26.9 65.4 وسط وجنوب العراق
        العمر (باألشھر)

0-11 62.1 24.9 10.9 98.0 3,177 59.7 64 
12-23 68.5 23.7 6.0 98.3 3,167 (62.9) 54 
24-35 67.4 27.0 4.5 98.9 3,089 (*) 34 
36-47 68.4 26.8 3.9 99.1 3,731 (*) 35 
48-59 69.9 26.6 3.2 99.7 3,459 (*) 11 

        المستوى التعلیمي لألم
 51 70.6 3,205 98.4 5.1 26.0 67.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 107 76.1 7,285 98.5 6.4 23.9 68.2 االبتدائیھ
 24 (*) 2,923 99.2 5.5 26.4 67.3 المتوسطھ

 16 (*) 3,209 99.5 4.3 29.5 65.6 االعدادیھ +
        أسنوات) 4-2صعوبات القدرات الوظیفیة للطفل/ة (العمر 

 0 (*) 286 100.0 4.9 21.9 73.1 یعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 80 77.6 10,014 99.2 3.8 26.9 68.5 صعوبة في القدرات الوظیفیةال یعاني/تعاني من أیة 

        سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة لدى األم (العمر 
 2 (*) 630 99.7 10.9 27.3 61.5 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 190 67.9 15,726 98.8 5.4 25.8 67.7 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
 6 (*) 267 97.7 6.7 27.2 63.8 ال یتوفر معلومات

        مؤشر الثروة
 64 51.9 3,730 98.3 5.2 24.5 68.6 األشد فقراً 

 40 (59.8) 3,677 98.9 5.2 26.7 67.0 فقیر
 41 (77.4) 3,321 98.8 8.2 25.6 64.9 متوسط

 38 (*) 3,007 98.7 5.1 27.9 65.7 ثري
 14 (*) 2,888 99.5 4.1 24.5 70.9 األكثر ثراءً 

 16.9.1تسجیل الموالید؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - PR.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 سنوات فقط. 4-2سنة، حیث إنھ یتم جمع معلومات صعوبات القدرات الوظیفیة للفئة العمریة  1-0یتم استبعاد األطفال ضم الفئة العمریة أ 

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى 
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 ضبط سلوك الطفل 

 من ضبط سلوك الطفل وتأديبه في جميع الثقافات. 
�
وتنطوي  �عتبر تعل�م األطفال ك�ف�ة الس�طرة على الذات والسلوك�ات المقبولة جزءا� رئ�س�ا

 ممارسات األبوة واألمومة اإل�جاب�ة على تقد�م اإلرشاد حول ك�ف�ة التعامل مع العواطف أو حاالت التعارض في السلوك التي �شجع األطفال
 على الحكم على أفعالهم وتحمل المسؤول�ة عنها والمحافظة على تقديرهم لذاتهم، وضمان التكامل الجسدي والنفسي والحفاظ على كرامتهم. 

 ما يتربى األطفال على استخدام أسال�ب عقاب�ة تعتمد على استخدام القوة الجسد�ة أو الت��يخ والتخ��ف اللفظي للحصول على 
�
ل�ن غالبا

أن تع��ض األطفال ألسال�ب ضبط السلوك العن�فة له عواقب ضاّرة، والتي تتراوح من التأثيرات  122وقد وجدت الدراسات السلوك�ات المرغ��ة. 
ومن شأن العنف أن �عيق نماء الطفل وقدراته التعل�م�ة وأدائه  رة إلى األذى ط��ل األمد الذي �حمله األطفال معهم إلى مرحلة البل�غ. المباش

المدرسي؛ وهو كذلك �حول دون بناء عالقات إ�جاب�ة و�ؤدي إلى احتقار الذات واالضطراب العاطفي واال�تئاب؛ وقد يؤدي في بعض األوقات 
 طرة و��ذاء النفس. إلى المخا

ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشرات، تم توج�ه سلسلة من األسئلة إلى أمهات أو مانحات الرعا�ة لألطفال دون  2018 العراق،في مسح 
 في الفئة العم��ة 

�
ك ة لضبط سلو سنة حول الطرق التي �ستخدمها البالغون في األسرة المع�ش� 17-5سّن الخامسة و�لى طفل تم اخت�ارە عشوائ�ا

 PR.2.1و�عرض الجدوالن  الطفل خالل الشهر الماضي و�ذا ما كانت المستجيبة تعتقد أن العقاب الجسدي هو جزء ضروري من ت���ة األطفال. 
  نتائج هذە األسئلة.  PR.2.2و 

 : ضبط سلوك الطفلPR.2.1الجدول 

 2018 العراق،سنة حسب طرق ضبط سلوك الطفل التي عانوا منھا خالل الشھر األخیر،  14-1نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

 سنة الذین عانوا من: 14-1نسبة األطفال في الفئة العمریة 

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

 سنة 1-14

طریقة ضبط 
سلوك غیر 
 عنیفة فقط

االعتداء 
 النفسي

 عقاب جسدي

أي طریقة ضبط 
 1سلوك عنیفة

أي 
طریقة 
ضبط 
 شدیدة سلوك

         
 48,683 80.9 30.8 58.4 78.6 11.5 المجموع اإلجمالي (العراق)

        
       الجنس
 24,890 82.1 32.8 59.8 79.7 10.9 ذكر
 23,793 79.8 28.6 56.8 77.5 12.3 أنثى
       المنطقة

 33,055 79.9 30.3 56.4 77.5 12.2 منطقة حضریة
 15,627 83.2 31.8 62.4 81.1 10.2 منطقة ریفیة

       المحافظة
 1,633 71.9 16.2 36.5 68.5 23.7 دھوك
 4,863 94.1 35.3 80.3 93.3 3.5 نینوى

 2,200 64.2 14.3 37.0 60.0 32.8 سلیمانیة
 1,869 55.4 17.8 47.9 52.7 21.2 كركوك

 3,729 74.8 16.9 51.0 73.1 18.0 أربیل
 2,694 82.5 38.1 61.1 80.2 13.1 دیالى
 1,883 84.5 28.2 62.5 81.4 10.7 أنبار
 7,911 82.5 31.8 50.9 80.8 6.8 بغداد

 5,525 80.2 30.0 46.6 78.4 7.9 مركز   
 2,386 88.0 35.8 61.0 86.5 4.3 أطراف   

 2,337 82.2 27.5 62.0 80.2 11.1 بابل
 1,461 73.0 27.3 50.4 71.0 18.4 كربالء
 1,673 85.8 35.3 66.0 83.2 7.1 واسط

 1,402 84.5 35.3 70.2 82.0 11.2 صالح الدین
                                                                 

 

دراسة طول�ة لفوجين عم��ين تمث�ليين على  العقاب البدني من قبل األمهات وتنم�ة القدرات اإلدرا��ة لدى االطفال: “ ستراوس، أم. و أم. باسكال.  122
 .83-459): 2009( 5، العدد Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma 18مجلة “المستوى الوطني. 

doi:10.1080/10926770903035168 .مجلة “العواقب النفس�ة المترتبة على سوء المعالمة من منظور نمائي. “ ؛ إر�كسون، أم. و بي. إ�غ�الندSchool 
16Psychology Review  29817-001. 156-68): 1978( 2، العدد-http://psycnet.apa.org/record/1987 .هل “ .؛ سكن�در، أم. وآخرون

 & Child Abuseمجلة “اإلّدعاءات المتعلقة �سوء المعاملة العاطف�ة تؤدي إلى تنبؤ المخرجات النمائ�ة غير تلك الناتجة عن أشكال سوء المعاملة األخرى؟ 
Neglect 29 32-513 :(2005) 5: (2005)  5، العدد. doi:10.1016/j.chiabu.2004.08.010. 

http://psycnet.apa.org/record/1987-29817-001
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 : ضبط سلوك الطفلPR.2.1الجدول 

 2018 العراق،سنة حسب طرق ضبط سلوك الطفل التي عانوا منھا خالل الشھر األخیر،  14-1نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

 سنة الذین عانوا من: 14-1نسبة األطفال في الفئة العمریة 

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

 سنة 1-14

طریقة ضبط 
سلوك غیر 
 عنیفة فقط

االعتداء 
 النفسي

 عقاب جسدي

أي طریقة ضبط 
 1سلوك عنیفة

أي 
طریقة 
ضبط 
 شدیدة سلوك

 1,953 89.9 48.5 69.6 89.5 4.4 نجف
 1,423 88.4 43.2 70.8 85.6 4.0 قادسیة
 1,769 62.7 12.9 38.5 59.0 13.0 مثنى

 3,488 86.1 49.7 68.3 82.5 11.3 ذي قار
 2,245 85.2 37.5 63.6 82.1 7.8 میسان
 4,149 82.6 28.1 55.7 80.0 10.4 بصرة

       االقلیم
 7,562 71.1 16.0 43.8 68.3 23.5 كردستان

 41,121 82.7 33.5 61.0 80.5 9.3 وسط وجنوب العراق
       العمر
1-2 8.7 68.9 52.4 22.8 72.3 6,290 
3-4 9.0 83.0 68.4 36.4 85.6 7,191 
5-9 10.1 82.6 66.8 37.7 85.0 18,711 

10-14 15.4 75.9 46.7 23.5 77.5 16,491 
       المستوى التعلیمي لألم

 10,124 79.6 35.7 60.4 76.3 12.4 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 22,537 82.9 32.6 61.2 80.9 10.5 االبتدائیھ

 8,561 81.1 28.2 56.0 79.1 10.6 المتوسطھ
 7,449 76.6 21.5 49.7 74.3 14.5 االعدادیھ +

 13 100.0 (*) (*) (*) (*) غیر مبین
       أسنة) 14-2صعوبات القدرات الوظیفیة للطفل/ة (العمر 

 8,235 84.3 40.1 65.7 83.1 8.3 یعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 37,267 81.7 30.0 58.1 79.2 12.4 ال یعاني/تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

       سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة لدى األم (العمر 
 2,777 84.5 33.4 63.0 80.6 12.5 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 43,604 81.2 31.2 59.2 79.0 11.1 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
 2,302 71.6 19.5 36.7 70.0 19.2 ال یتوفر معلومات

       مؤشر الثروة
 11,352 84.4 38.0 63.9 81.6 6.9 األشد فقراً 

 10,506 84.5 34.8 61.1 82.3 9.3 فقیر
 9,703 80.1 33.9 58.4 78.0 12.8 متوسط

 8,861 78.4 26.3 54.7 76.5 13.1 ثري
 8,260 75.4 17.0 51.1 72.7 17.5 األكثر ثراءً 

 16.2.1ضبط السلوك العنیف؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - PR.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 فقط. سنة 14-2یتم استبعاد األطفال في عمر سنة واحدة، حیث إنھ یتم جمع معلومات صعوبات القدرات الوظیفیة للفئة العمریة أ 

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 : المواقف تجاە العقاب الجسديPR.2.2الجدول 

 2018 العراق،سنة اللواتي یعتقدن أن العقاب الجسدي ضروري لتنشئة أو تربیة أو تھذیب الطفل/ة كما ینبغي،  14-1نسبة أمھات/مانحات الرعایة لألطفال في الفئة العمریة 

  
نسبة األمھات/مانحات الرعایة اللواتي 
 ً  یعتقدن أنھ یجب عقاب الطفل/ة جسدیا

الرعایة عدد األمھات/مانحات 
المستجیبات لنموذج ضبط سلوك 

 الطفل
     

 17,120 18.4 المجموع اإلجمالي (العراق)
    

   الجنس
 88 14.8 ذكر
 17,032 18.4 أنثى
   المنطقة

 11,832 16.4 منطقة حضریة
 5,288 22.8 منطقة ریفیة

   المحافظة
 678 5.0 دھوك
 1,511 20.7 نینوى

 876 4.5 سلیمانیة
 576 15.1 كركوك

 1,569 4.3 أربیل
 1,014 28.2 دیالى
 656 27.3 أنبار
 2,849 15.6 بغداد

 2,025 15.2 مركز   
 824 16.7 أطراف   

 806 22.4 بابل
 501 16.2 كربالء
 719 12.1 واسط

 501 36.7 صالح الدین
 690 30.8 نجف

 471 27.2 قادسیة
 628 25.8 مثنى

 1,027 25.2 ذي قار
 726 29.0 میسان
 1,321 14.3 بصرة

   االقلیم
 3,124 4.5 كردستان

 13,996 21.5 وسط وجنوب العراق
   العمر

 2,416 19.9 سنة 25أصغر من 
25-34 20.1 6,972 
35-49 16.6 6,784 

 947 14.1 غیر مبین
   التعلیم

 3,257 21.8 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 7,361 20.8 االبتدائیھ

 3,170 14.2 المتوسطھ
 3,323 13.6 االعدادیھ +

 9 (*) غیر مبین
   سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 

 855 21.7 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 15,170 18.5 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

 1,095 14.4 ال یتوفر معلومات
   مؤشر الثروة
 3,465 24.2 األشد فقراً 

 3,489 23.2 فقیر
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 : المواقف تجاە العقاب الجسديPR.2.2الجدول 

 2018 العراق،سنة اللواتي یعتقدن أن العقاب الجسدي ضروري لتنشئة أو تربیة أو تھذیب الطفل/ة كما ینبغي،  14-1نسبة أمھات/مانحات الرعایة لألطفال في الفئة العمریة 

  
نسبة األمھات/مانحات الرعایة اللواتي 
 ً  یعتقدن أنھ یجب عقاب الطفل/ة جسدیا

الرعایة عدد األمھات/مانحات 
المستجیبات لنموذج ضبط سلوك 

 الطفل
 3,415 19.4 متوسط

 3,359 16.7 ثري
 3,392 8.0 األكثر ثراءً 

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

 

 عمالة األطفال 

 ر. مدفوعة األجر والتي ال �سبب لهم أي ضر �شارك األطفال في جميع أنحاء العالم �شكل روتيني في أشكال مختلفة من العمل مدفوعة وغير 
ومع ذلك، يتم تصن�فهم على أنهم أطفال عاملين عندما �كونون إما في سّن صغيرة جدا� على العمل أو أنهم ينخرطون في أ�شطة خطرة تهدد 

تعترف الدول األطراف بحق الطفل “ :من اتفاق�ة حقوق الطفل على(1)  32تنّص المادة  نمّوهم الجسدي أو الذهني أو االجتماعي أو التعل�مي. 
أو  لفي حمايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن �كون خطرا� أو أن �مثل إعاقة لتعل�م الطفل، أو أن �كون ضارا� بصحة الطف

 ”.بنموە البدني، أو العقلي، أو الذهني، أو المعنوي، أو االجتماعي

، والتمرد الذي أعقب ذلك ، والصراع الداخلي ، واحتالل داعش ، والتشر�د  2003غزو عام  -عدة حروب ، شهد العراق  1980بدءا من عام 
التي دفعت العد�د من األسر وأطفالهم إلى الفقر والضعف. أدى الوضع غير المستقر إلى ز�ادة مستوى الفقر ، ح�ث  -الداخلي وانعدام األمن 

. وكان األثر الترا�مي لهذە 123في المناطق الحضر�ة (الجهاز المركزي لإلحصاء) ٪14.8طق ال��ف�ة و في المنا ٪30.6�شير التقديرات إلى أنه 
ى لالعوامل هو أن العد�د من األطفال يتسر�ون من المدارس ألن األسر ترسل أطفالها للعمل كآل�ة مواجهة. وقد دفع هذا العد�د من األطفال إ

 القوى العاملة. 

سنة ، و�حظر أسوأ أشكال عمل األطفال و�حدد المهن الخطرة التي ال ينبغي أن  15للعراق الحد األدنى لسن العمل  �ضع قانون العمل المنزلي
. ومع ذلك ، فإن ضعف المؤسسات ادى الى عدم تطبيق القوانين ؛ ترك العد�د من 18-15يتعرض لها األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 الستغالل�ة. األطفال يتعرضون لممارسات العمل ا

 في الفئة العم��ة 
�
سنة في كل أسرة مع�ش�ة وهو �شتمل  17-5وقد تم است�فاء نموذج عمالة األطفال لطفل/ة واحد/ة تم اخت�ارە/ها عشوائ�ا

كال و�تم جمع الب�انات حول   على أسئلة حول ن�ع العمل الذي يؤد�ه/تؤد�ه الطفل/ة وعدد الساعات التي �قض�ه/تقضيها في ذلك العمل. 
 و النشاطين االقتصاديين (العمل مدف�ع أو غير مدف�ع األجر لشخص لصالح شخص ل�س فردا� في األسرة المع�ش�ة، أو العمل في مزرعة العائلة أ

124 .لمشروع تجاري خاص بها) والعمل المنزلي (األعمال المنزل�ة مثل الطهي أو التنظ�ف أو رعا�ة األطفال، وكذلك جمع الحطب أو إحضار الماء)

 125،126.كما �جمع النموذج معلومات حول ظروف العمل الخطر

�ستخدم منهج�ة مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعمالة األطفال  مشاركة األطفال في األ�شطة االقتصاد�ة.  PR.3.1�عرض الجدول 
 دون أن يتم تصن�ف ذلك على أنه عمالة أطفال.  ثالث عتبات محددة بالعمر لعدد الساعات التي �مكن للطفل/ة خاللها أداء �شاط اقتصادي ما 

                                                                 

 

  IHSAS –البنك الدولي  – 2012-2007ت الفقر في العراق معدال 123 
صّنف على أنها 22، القسم Iيرجى مالحظة أن أ�شطة جمع الحطب و�حضاء الماء حسب القرار  124

ُ
(ب)، من المؤتمر الدولي التاسع عشر إلحصائ�ات العمل ت

المؤتمر الدولي العشر�ن إلحصائ�ات العمل هذا التصن�ف وألن لهذا وألنه من المتوقع أن يناقش  عمل إنتاجي ذي استخدام خاص، أي �شاط اقتصادي. 
صّنف على أنها أعمال منزل�ة في المسح

ُ
دي متعدد العنقو  التصن�ف أثر كبير على انتشار عمالة االطفال في أجزاء واسعة من العالم، ما زالت هذە األ�شطة ت

 القادم.  المؤشرات، بانتظار نتائج المؤتمر الدولي إلحصائ�ات العمل
. 2012اليون�سف،  ني��ورك:  .1ورقة منهج�ة المسح العنقودي متعدد المؤشرات رقم  ما مدى مراعاة تقديرات عمالة األطفال لتع��فاتها؟ اليون�سف. 125

.content/uploads/2015/12/Child_Labour_Paper_No.1_FINAL_162.pdf-ata.unicef.org/wphttps://d 
في األسر المع�ش�ة التي �شتمل على  سنة (أنظر الملحق ه: االستب�انات).  17-5تم است�فاء نموذج عمالة األطفال في استب�ان األطفال في الفئة العم��ة  126

لحساب االخت�ار العشوائي، يتم ضرب وزن عينة األسرة المع�ش�ة  سنة، تم اخت�ار طفل واحد �شكل عشوائي.  17-5��ة طفل واحد على األقل ضمن الفئة العم
 سنة في كل أسرة مع�ش�ة؛ و�تم استخدام هذا الوزن عند استحداث الجدول ذات الصلة.  17-5في إجمالي عدد األطفال في الفئة العم��ة 

https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2015/12/Child_Labour_Paper_No.1_FINAL_162.pdf
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يتم تصن�ف الطفل/ة الذي قام/ت بأداء أ�شطة اقتصاد�ة خالل األسب�ع األخير لمدة ت��د عن عدد الساعات المحددة للعمر على أنها عمالة 
 أطفال: 

 سنة: ساعة واحدة أو أ�ثر 11-5العمر  .1
 ساعة واحدة أو أ�ثر 14سنة:  14-12العمر  .2
 ساعة أو أ�ثر 43سنة:  17-15العمر  .3

 

 عتبات  مشاركة األطفال في األعمال المنزل�ة.  PR.3.2�عرض الجدول 
�
وف�ما يتعلق بالنشاط االقتصادي المذكرو أعالە، �ستخدم المنهج�ة أ�ضا

يتم تصن�ف  م أطفال عاملين. محددة بالعمر لعدد الساعات التي �مكن لألطفال قضائها في أداء األعمال المنزل�ة دون أن يتم تصن�فهم على أنه
 الطفل/ة الذي قام/ت بأداء أعمال منزل�ة خالل األسب�ع األخير لمدة ت��د عن عدد الساعات المحددة للعمر على أنها عمالة أطفال: 

 ساعة أو أ�ثر 28سنة:  14-12سنة والعمر  11-5العمر  .1
 ساعة أو أ�ثر 43سنة:  17-15العمر  .2

 

اتخاذ تدابير فور�ة وفعالة للقضاء على العمل القسري، و�نهاء عبود�ة العصر الحد�ث واالتجار “إلى  8.7تهدف غا�ة هدف التنم�ة المستدامة 
 بالبشر وضمان حظر أسوأ أشكال عمالة األطفال والقضاء عليها، بما في ذلك تجن�د واستخدام األطفال الجنود، و�نهاء عمالة األطفال بكافة

سنة المنخرطين في عمالة  17-5�سبة األطفال في الفئة العم��ة  8.7.1و�ذكر مؤشر هدف التنم�ة المستدامة  ”.2025كالها بحلول عام أش
بين األطفال العاملين والذين يؤدون أ�شطة اقتصاد�ة وأعمال منزل�ة عند أو فوق ودون العتبات المحددة بالعمر   PR.3.3�جمع الجدول  األطفال. 
مبين بالتفص�ل في الجداول السابقة، وكذلك األطفال الذين ذكروا أنهم �عملون في ظروف خطرة، في المؤشر اإلجمالي لعمالة  كما هو 

 فقط.  14-5ول�نه �شمل الفئة العم��ة  PR.3.3مماثل للجدول  PR.3.3aالجدول  127األطفال. 

 

 : مشاركة الطفل في األ�شطة االقتصاد�ةPR.3.1الجدول 

 2018 العراق،نسبة األطفال حسب مشاركتھم في األنشطة االقتصادیة خالل األسبوع األخیر، وفقاً للفئات العمریة، 

  

نسبة األطفال 
في الفئة 

 11-5العمریة 
سنة الذین 
شاركوا في 

نشاط اقتصادي 
لساعة واحدة 

 على األقل

عدد 
األطفال 
في الفئة 
العمریة 

5-11 
 سنة

 الفئةنسبة األطفال في 
سنة  14-12العمریة 

عدد  الذین شاركوا في:
األطفال 
 في الفئة
العمریة 

12-14 
 سنة

نسبة األطفال في الفئة 
سنة  17-15العمریة 

عدد  الذین شاركوا في:
األطفال 
 في الفئة
العمریة 

15-17 
 سنة

نشاط 
اقتصادي 
ألقل من 

14 
 ساعة

نشاط 
اقتصادي 

 14لـ 
ساعة أو 

 أكثر

نشاط 
اقتصادي 
ألقل من 

 ساعة 43

نشاط 
اقتصادي 

 43لـ 
ساعة أو 

 أكثر
           

 8,665 1.7 17.6 9,532 4.2 5.8 25,669 3.1 المجموع اإلجمالي (العراق)
         الجنس
 4,478 3.0 28.2 5,010 5.9 7.5 12,879 4.1 ذكر
 4,187 0.4 6.2 4,522 2.2 4.0 12,790 2.2 أنثى
         المنطقة

 5,771 1.4 11.4 6,625 2.4 3.3 17,286 1.7 حضریةمنطقة 
 2,894 2.5 29.8 2,907 8.2 11.5 8,384 6.0 منطقة ریفیة

         المحافظة
 314 0.0 30.5 322 3.3 19.8 834 6.7 دھوك
 804 4.2 16.6 979 3.1 5.7 2,538 1.3 نینوى

 487 0.0 15.5 465 12.0 3.1 1,136 2.5 سلیمانیة
 331 0.0 18.9 376 2.3 8.2 1,157 7.5 كركوك

 781 0.0 35.0 549 1.8 10.8 1,964 6.0 أربیل
 500 3.6 12.8 428 2.2 5.8 1,434 1.7 دیالى
 375 0.2 14.7 396 2.0 5.6 1,055 2.2 أنبار

                                                                 

 

 العمل في أ�شطة  PR.3الحظ/ي أن تع��ف عمالة األطفال، ح�ث أن مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  127
�
المعروض في هذا التق��ر، �شمل أ�ضا

رة أو الخط ومع ذلك، لضمان إمكان�ة المقارنة بين التقديرات، قررت اليون�سف ومنظمة العمل الدول�ة استبعاد المشاركة في المهن تكون خطرة بطب�عتها. 
وهناك سبب آخر الستبعاد  .2018في عام  8.7.1العمل تحت ظروف عمل خطرة من تقديرات عمالة األطفال بغرض تناول هدف التنم�ة المستدامة 

 رة. طالظروف الخطرة يتمثل في ضرورة إجراء عمل منهجي إضافي للتحقق من األسئلة التي تهدف إلى تحد�د األطفال الذين �شاركون في أ�شطة خ



 255| صفحة  الحما�ة من العنف واالستغالل

 : مشاركة الطفل في األ�شطة االقتصاد�ةPR.3.1الجدول 

 2018 العراق،نسبة األطفال حسب مشاركتھم في األنشطة االقتصادیة خالل األسبوع األخیر، وفقاً للفئات العمریة، 

  

نسبة األطفال 
في الفئة 

 11-5العمریة 
سنة الذین 
شاركوا في 

نشاط اقتصادي 
لساعة واحدة 

 على األقل

عدد 
األطفال 
في الفئة 
العمریة 

5-11 
 سنة

 الفئةنسبة األطفال في 
سنة  14-12العمریة 

عدد  الذین شاركوا في:
األطفال 
 في الفئة
العمریة 

12-14 
 سنة

نسبة األطفال في الفئة 
سنة  17-15العمریة 

عدد  الذین شاركوا في:
األطفال 
 في الفئة
العمریة 

15-17 
 سنة

نشاط 
اقتصادي 
ألقل من 

14 
 ساعة

نشاط 
اقتصادي 

 14لـ 
ساعة أو 

 أكثر

نشاط 
اقتصادي 
ألقل من 

 ساعة 43

نشاط 
اقتصادي 

 43لـ 
ساعة أو 

 أكثر
 1,338 0.7 15.2 1,442 4.2 4.8 4,297 1.3 بغداد

 953 0.0 12.9 1,027 3.9 2.8 2,939 0.8 مركز   
 385 2.5 20.9 415 4.9 9.6 1,358 2.4 أطراف   

 429 0.0 27.8 442 6.2 16.5 1,269 7.0 بابل
 232 4.1 15.2 315 2.2 2.4 736 2.2 كربالء
 261 4.5 11.7 404 5.7 2.9 825 2.6 واسط

 256 0.7 12.9 281 3.7 3.9 806 2.4 صالح الدین
 355 2.0 14.3 328 4.7 9.0 1,049 3.7 نجف

 256 1.8 15.7 301 1.9 6.6 737 5.2 قادسیة
 238 2.6 17.2 447 1.3 1.5 811 0.6 مثنى

 620 2.8 10.4 965 7.5 2.5 1,546 5.1 ذي قار
 389 0.3 16.8 364 7.0 3.2 1,236 2.8 میسان
 700 4.2 11.4 730 1.6 2.9 2,239 1.9 بصرة

         االقلیم
 1,582 0.0 28.1 1,336 5.7 10.3 3,933 5.1 كردستان

 7,083 2.1 15.2 8,197 3.9 5.1 21,736 2.8 وسط وجنوب العراق
         االلتحاق بالمدرسة

 5,472 0.6 13.4 7,681 2.8 5.1 19,932 3.2 یلتحق/تلتحق
 3,191 3.6 24.8 1,852 9.8 8.9 5,738 2.9 ال یلتحق/تلتحق

         المستوى التعلیمي لألم
 1,961 0.6 30.2 2,241 7.5 9.4 5,264 6.7 أو ال تعلیم ما قبل االبتدائي

 3,717 2.8 16.8 4,352 4.3 6.0 12,236 2.9 االبتدائیھ
 1,587 1.4 11.1 1,762 1.9 3.0 4,442 1.7 المتوسطھ

 1,020 0.1 7.2 1,174 0.6 2.6 3,717 0.5 االعدادیھ +
 376 3.1 14.7 2 (*) (*) 4 (*) غیر متوفر
 na na 0 (*) (*) 4 6 (*) غیر مبین

         صعوبات القدرات الوظیفیة للطفل/ة
 1,762 4.0 18.7 2,052 5.6 5.9 5,897 3.0 یعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 6,903 1.1 17.3 7,481 3.8 5.8 19,772 3.2 ال یعاني/تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
         سنة) 49-18الوظیفیة لدى األم (العمر صعوبات القدرات 

 534 5.2 14.7 587 7.5 7.2 1,659 3.7 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 5,728 1.7 17.8 7,787 4.0 5.7 23,010 3.1 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

 2,403 1.1 17.5 1,158 3.7 5.8 1,001 3.0 ال یتوفر معلومات
         مؤشر الثروة
 1,741 2.5 25.2 2,308 7.4 9.7 5,979 6.0 األشد فقراً 

 1,769 2.1 13.9 2,197 4.1 4.2 5,292 2.8 فقیر
 1,694 2.7 19.0 1,928 2.6 5.0 5,159 1.8 متوسط

 1,812 1.0 18.4 1,570 4.5 4.1 4,868 1.7 ثري
 1,649 0.3 11.1 1,529 1.0 5.1 4,371 3.0 األكثر ثراءً 

 سنة أو أكثر الذین تم تحدیدھم كفاقدین لألھلیة 15األطفال في عمر أ 
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

)na (غیر منطبق 
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 : مشاركة األطفال في األعمال المنزل�ةPR.3.2الجدول 

 2018 العراق،نسبة األطفال حسب مشاركتھم في األعمال المنزلیة خالل األسبوع األخیر، وفقاً للفئات العمریة، 

  

نسبة األطفال في 
 11-5الفئة العمریة 

سنة الذین شاركوا 
عدد  في:

األطفال 
في الفئة 
العمریة 

5-11 
 سنة

نسبة األطفال في 
الفئة العمریة 

سنة الذین  12-14
عدد  شاركوا في:

األطفال 
 في الفئة
العمریة 

12-14 
 سنة

نسبة األطفال في الفئة 
سنة  17-15العمریة 

عدد  الذین شاركوا في:
األطفال 
 في الفئة
العمریة 

15-17 
 سنة

أعمال 
منزلیة 

لمدة تقل 
 28عن 

 ساعة

أعمال 
منزلیة لـ 

28 
ساعة أو 

 أكثر

أعمال 
منزلیة 

لمدة تقل 
 28عن 

 ةساع

أعمال 
منزلیة لـ 

28 
ساعة أو 

 أكثر

أعمال 
منزلیة 

لمدة تقل 
 43عن 

 ساعة

أعمال 
منزلیة لـ 

43 
ساعة أو 

 أكثر
            

 8,665 1.2 69.7 9,532 1.4 64.3 25,669 0.3 40.1 المجموع اإلجمالي (العراق)
           

          الجنس
 4,478 0.4 52.2 5,010 0.5 52.9 12,879 0.2 33.1 ذكر
 4,187 2.2 88.4 4,522 2.4 76.9 12,790 0.4 47.1 أنثى
          المنطقة

 5,771 0.5 71.3 6,625 1.1 62.8 17,286 0.2 40.0 منطقة حضریة
 2,894 2.8 66.5 2,907 2.1 67.8 8,384 0.6 40.2 منطقة ریفیة

          المحافظة
 314 0.0 87.5 322 0.0 76.5 834 0.0 49.0 دھوك
 804 0.0 67.5 979 0.1 71.4 2,538 0.0 37.7 نینوى

 487 0.0 62.0 465 0.0 64.7 1,136 0.0 22.8 سلیمانیة
 331 4.4 65.2 376 2.0 69.6 1,157 1.0 35.7 كركوك

 781 0.0 65.7 549 0.0 83.1 1,964 0.0 47.2 أربیل
 500 1.1 72.0 428 2.2 68.0 1,434 1.2 47.2 دیالى
 375 0.1 81.5 396 2.9 70.3 1,055 0.0 47.1 أنبار
 1,338 0.0 72.2 1,442 0.7 65.2 4,297 0.2 40.3 بغداد

 953 0.0 70.1 1,027 0.0 60.8 2,939 0.3 33.8 مركز   
 385 0.0 77.2 415 2.4 76.0 1,358 0.1 54.5 أطراف   

 429 0.0 78.5 442 0.2 64.9 1,269 0.6 43.2 بابل
 232 3.9 64.4 315 0.4 53.5 736 0.0 22.7 كربالء
 261 1.2 57.2 404 0.7 47.6 825 0.3 24.0 واسط

 256 0.0 78.5 281 4.2 69.3 806 0.5 44.8 صالح الدین
 355 0.0 68.0 328 2.5 47.7 1,049 0.0 33.4 نجف

 256 2.1 62.0 301 0.0 67.2 737 1.4 40.4 قادسیة
 238 0.8 53.0 447 1.3 53.2 811 0.1 39.4 مثنى

 620 2.2 75.5 965 2.1 48.8 1,546 0.1 36.1 ذي قار
 389 14.0 52.5 364 3.9 65.1 1,236 0.6 53.6 میسان
 700 0.0 75.0 730 4.3 69.7 2,239 0.2 42.2 بصرة

          االقلیم
 1,582 0.0 68.9 1,336 0.0 75.1 3,933 0.0 40.6 كردستان

 7,083 1.5 69.9 8,197 1.7 62.5 21,736 0.4 40.0 وسط وجنوب العراق
          االلتحاق بالمدرسة

 5,472 1.0 67.3 7,681 0.8 62.4 19,932 0.3 44.4 یلتحق/تلتحق
 3,191 1.6 73.9 1,852 4.0 72.1 5,738 0.3 24.8 ال یلتحق/تلتحق

 na na 0 na na 0 (*) (*) 2 غیر مبین
          المستوى التعلیمي لألم

 1,961 3.1 66.2 2,241 2.0 62.3 5,264 0.3 39.1 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 3,717 0.7 70.0 4,352 1.6 62.3 12,236 0.3 42.0 االبتدائیھ

 1,587 0.2 70.1 1,762 0.8 68.6 4,442 0.5 41.1 المتوسطھ
 1,020 0.2 68.3 1,174 0.7 69.0 3,717 0.1 33.7 االعدادیھ +

 376 4.1 86.8 2 (*) (*) 4 (*) (*) أال یتوفر معلومات
 na na 0 (*) (*) 4 6 (*) (*) غیر مبین

          صعوبات القدرات الوظیفیة للطفل/ة
 1,762 3.5 63.6 2,052 1.1 61.2 5,897 0.3 37.1 یعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 6,903 0.7 71.2 7,481 1.5 65.1 19,772 0.3 40.9 ال یعاني/تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
          سنة) 49-18لدى األم (العمر صعوبات القدرات الوظیفیة 

 534 1.3 74.3 587 3.2 76.2 1,659 0.5 56.7 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
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 : مشاركة األطفال في األعمال المنزل�ةPR.3.2الجدول 

 2018 العراق،نسبة األطفال حسب مشاركتھم في األعمال المنزلیة خالل األسبوع األخیر، وفقاً للفئات العمریة، 

  

نسبة األطفال في 
 11-5الفئة العمریة 

سنة الذین شاركوا 
عدد  في:

األطفال 
في الفئة 
العمریة 

5-11 
 سنة

نسبة األطفال في 
الفئة العمریة 

سنة الذین  12-14
عدد  شاركوا في:

األطفال 
 في الفئة
العمریة 

12-14 
 سنة

نسبة األطفال في الفئة 
سنة  17-15العمریة 

عدد  الذین شاركوا في:
األطفال 
 في الفئة
العمریة 

15-17 
 سنة

أعمال 
منزلیة 

لمدة تقل 
 28عن 

 ساعة

أعمال 
منزلیة لـ 

28 
ساعة أو 

 أكثر

أعمال 
منزلیة 

لمدة تقل 
 28عن 

 ةساع

أعمال 
منزلیة لـ 

28 
ساعة أو 

 أكثر

أعمال 
منزلیة 

لمدة تقل 
 43عن 

 ساعة

أعمال 
منزلیة لـ 

43 
ساعة أو 

 أكثر
 5,728 1.3 67.1 7,787 1.3 63.8 23,010 0.3 38.9 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

 2,403 1.1 74.8 1,158 1.3 61.6 1,001 0.1 39.1 ال یتوفر معلومات
          مؤشر الثروة
 1,741 4.6 63.1 2,308 3.4 61.6 5,979 0.6 39.1 األشد فقراً 

 1,769 1.1 71.7 2,197 1.5 60.3 5,292 0.3 42.4 فقیر
 1,694 0.2 73.3 1,928 0.9 64.7 5,159 0.2 38.2 متوسط

 1,812 0.2 64.8 1,570 0.5 67.4 4,868 0.3 38.6 ثري
 1,649 0.1 76.1 1,529 0.1 70.3 4,371 0.0 42.3 ثراءً األكثر 

 سنة أو أكثر الذین تم تحدیدھم كفاقدین لألھلیة 15األطفال في عمر أ 
)na (غیر منطبق 

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

 

 : عمالة األطفالPR.3.3الجدول 

سنة حسب مشاركتھم في األنشطة االقتصادیة أو األعمال المنزلیة خالل األسبوع األخیر، ونسبة من عملوا تحت ظروف خطرة خالل  17-5نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 2018 العراق،األسبوع األخیر، ونسبة من شاركوا في عمالة األطفال خالل األسبوع األخیر، 

  

شاركوا في األطفال الذین 
أنشطة اقتصادیة إلجمالي عدد 

الساعات خالل األسبوع 
 األخیر:

  

األطفال الذین شاركوا في 
أعمال منزلیة إلجمالي عدد 
الساعات خالل األسبوع 

األطفال  األخیر:
الذین 

یعملون 
في 

ظروف 
 خطرة

عمالة 
األطفال 
 1اإلجمالیة

عدد 
األطفال 
في الفئة 
العمریة 

5-17 
 سنة

عتبة ألقل من 
الساعات 
المحددة 

 للعمر

لمدة تساوي 
عتبة 

الساعات 
المحددة 

 للعمر أو أكثر

  
ألقل من عتبة 

الساعات 
المحددة 

 للعمر

لمدة تساوي 
عدد الساعات 

المحددة 
 للعمر أو أكثر

           
 43,867 7.3 5.9 0.7 51.2  3.1 5.0 المجموع اإلجمالي (العراق)

          
         الجنس
 22,368 10.2 9.2 0.3 41.3  4.3 7.6 ذكر
 21,499 4.3 2.5 1.2 61.4  1.9 2.3 أنثى
         المنطقة

 29,681 4.1 3.0 0.4 51.1  1.8 3.2 منطقة حضریة
 14,185 13.9 11.9 1.4 51.2  5.8 8.7 منطقة ریفیة

         المحافظة
 1,470 8.6 5.7 0.0 63.3  4.5 13.8 دھوك
 4,321 5.5 5.0 0.0 50.9  2.2 4.4 نینوى

 2,087 7.1 6.3 0.0 41.3  4.0 4.3 سلیمانیة
 1,863 10.0 8.8 1.8 47.7  5.1 5.2 كركوك

 3,294 13.1 11.5 0.0 57.6  3.9 10.6 أربیل
 2,362 6.0 3.9 1.4 56.3  2.2 4.2 دیالى
 1,825 6.0 5.3 0.7 59.2  1.7 4.3 أنبار
 7,076 4.8 4.0 0.3 51.4  1.8 3.8 بغداد

 4,919 3.2 2.4 0.2 46.5  1.3 3.1 مركز   
 2,158 8.4 7.5 0.5 62.7  2.9 5.6 أطراف   

 2,140 13.2 11.6 0.4 54.8  5.4 9.5 بابل
 1,283 5.3 3.9 0.8 37.8  2.5 3.3 كربالء
 1,490 7.0 5.6 0.6 36.2  3.8 2.8 واسط

 1,344 6.3 4.8 1.2 56.4  2.3 3.3 صالح الدین
 1,732 7.6 6.5 0.5 43.2  3.6 4.6 نجف



 258| صفحة  الحما�ة من العنف واالستغالل

 : عمالة األطفالPR.3.3الجدول 

سنة حسب مشاركتھم في األنشطة االقتصادیة أو األعمال المنزلیة خالل األسبوع األخیر، ونسبة من عملوا تحت ظروف خطرة خالل  17-5نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 2018 العراق،األسبوع األخیر، ونسبة من شاركوا في عمالة األطفال خالل األسبوع األخیر، 

  

شاركوا في األطفال الذین 
أنشطة اقتصادیة إلجمالي عدد 

الساعات خالل األسبوع 
 األخیر:

  

األطفال الذین شاركوا في 
أعمال منزلیة إلجمالي عدد 
الساعات خالل األسبوع 

األطفال  األخیر:
الذین 

یعملون 
في 

ظروف 
 خطرة

عمالة 
األطفال 
 1اإلجمالیة

عدد 
األطفال 
في الفئة 
العمریة 

5-17 
 سنة

عتبة ألقل من 
الساعات 
المحددة 

 للعمر

لمدة تساوي 
عتبة 

الساعات 
المحددة 

 للعمر أو أكثر

  
ألقل من عتبة 

الساعات 
المحددة 

 للعمر

لمدة تساوي 
عدد الساعات 

المحددة 
 للعمر أو أكثر

 1,294 7.9 6.0 1.2 50.9  3.8 4.8 قادسیة
 1,496 3.6 2.9 0.6 45.7  1.1 3.2 مثنى

 3,131 8.3 7.3 1.1 47.8  5.4 2.9 ذي قار
 1,989 10.2 5.9 3.8 55.5  3.1 4.1 میسان
 3,669 4.9 3.2 1.0 54.0  2.2 3.0 بصرة

         االقلیم
 6,851 10.3 8.7 0.0 53.8  4.1 9.4 كردستان

 37,015 6.7 5.4 0.9 50.7  2.9 4.2 وسط وجنوب العراق
         العمر
5-11 0.4 3.1  40.1 0.3 2.1 3.4 25,669 

12-14 5.8 4.2  64.3 1.4 7.3 9.2 9,532 
15-17 17.6 1.7  69.7 1.2 15.5 16.6 8,665 

         االلتحاق بالمدرسة
 33,085 5.7 4.3 0.6 52.4  2.7 3.6 یلتحق/تلتحق

 10,780 12.2 10.7 1.3 47.4  4.3 9.1 ال یلتحق/تلتحق
 2 (*) (*) (*) (*)  (*) (*) غیر مبین

         المستوى التعلیمي لألم
 9,467 13.8 11.5 1.3 50.2  5.6 8.8 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 20,305 6.9 5.6 0.6 51.5  3.2 4.6 االبتدائیھ
 7,791 4.1 3.2 0.5 53.2  1.7 3.1 المتوسطھ

 5,911 1.5 1.1 0.2 46.7  0.5 2.1 االعدادیھ +
 383 18.4 14.5 4.0 86.7  3.1 14.4 أال یتوفر معلومات

 10 (*) (*) (*) (*)  (*) (*) غیر مبین
         صعوبات القدرات الوظیفیة للطفل/ة

 9,711 8.7 6.8 1.1 47.0  3.8 4.8 من صعوبة في القدرات الوظیفیةیعاني/تعاني 
 34,156 6.9 5.6 0.6 52.4  2.9 5.0 ال یعاني/تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

         سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة لدى األم (العمر 
 2,780 9.1 6.3 1.2 64.2  4.8 5.1 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 36,525 6.7 5.4 0.7 48.6  3.1 4.2 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
 4,562 11.0 10.0 0.9 63.6  2.2 11.0 ال یتوفر معلومات

         مؤشر الثروة
 10,029 12.6 10.1 1.9 48.5  5.7 6.9 األشد فقراً 

 9,258 6.4 5.3 0.7 52.3  3.0 3.7 فقیر
 8,781 6.0 5.3 0.4 50.8  2.1 4.9 متوسط

 8,250 6.1 5.2 0.3 49.9  2.1 5.0 ثري
 7,549 4.0 2.5 0.0 55.4  2.0 4.0 األكثر ثراءً 

 8.7.1عمالة األطفال؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - PR.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 تحدیدھم كفاقدین لألھلیةسنة أو أكثر الذین تم  15األطفال في عمر أ 

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 : عمالة األطفالPR.3.3aالجدول 

سنة حسب مشاركتھم في األنشطة االقتصادیة أو األعمال المنزلیة خالل األسبوع األخیر، ونسبة من عملوا تحت ظروف خطرة خالل  14-5نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 2018 العراق،األسبوع األخیر، ونسبة من شاركوا في عمالة األطفال خالل األسبوع األخیر، 

  

األطفال الذین شاركوا في 
أنشطة اقتصادیة إلجمالي عدد 

الساعات خالل األسبوع 
 األخیر:

  

األطفال الذین شاركوا في 
أعمال منزلیة إلجمالي عدد 
الساعات خالل األسبوع 

األطفال  األخیر:
الذین 

یعملون 
في 

ظروف 
 خطرة

عمالة 
األطفال 
 1اإلجمالیة

عدد 
األطفال 
في الفئة 
العمریة 

5-14 
 سنة

ألقل من عتبة 
الساعات 
المحددة 

 للعمر

لمدة تساوي 
عتبة 

الساعات 
المحددة 

 للعمر أو أكثر

  
ألقل من عتبة 

الساعات 
المحددة 

 للعمر

لمدة تساوي 
عدد الساعات 

المحددة 
 للعمر أو أكثر

           
 35,202 5.0 3.5 0.6 46.6  3.4 1.9 المجموع اإلجمالي (العراق)

          
         الجنس
 17,890 6.3 5.1 0.3 38.6  4.6 2.4 ذكر
 17,312 3.6 1.9 0.9 54.9  2.2 1.3 أنثى
         المنطقة

 23,911 2.8 1.6 0.4 46.3  1.9 1.2 منطقة حضریة
 11,291 9.5 7.7 1.0 47.3  6.6 3.3 منطقة ریفیة

         المحافظة
 1,156 6.3 2.5 0.0 56.7  5.7 9.3 دھوك
 3,518 3.4 2.8 0.0 47.1  1.8 1.6 نینوى

 1,600 5.9 4.9 0.0 35.0  5.2 0.9 سلیمانیة
 1,533 8.3 6.9 1.2 44.0  6.2 2.3 كركوك

 2,513 6.7 4.5 0.0 55.1  5.1 3.0 أربیل
 1,861 4.0 1.8 1.5 52.0  1.8 1.9 دیالى
 1,451 4.0 3.1 0.8 53.4  2.1 1.6 أنبار
 5,739 3.3 2.2 0.4 46.6  2.0 1.2 بغداد

 3,966 2.2 1.2 0.2 40.8  1.6 0.7 مركز   
 1,773 5.7 4.6 0.6 59.5  3.0 2.3 أطراف   

 1,711 10.5 8.5 0.5 48.8  6.8 4.9 بابل
 1,051 2.4 1.8 0.1 31.9  2.2 0.7 كربالء
 1,229 4.8 3.3 0.4 31.8  3.6 1.0 واسط

 1,087 4.6 2.9 1.4 51.1  2.7 1.0 صالح الدین
 1,377 6.3 5.1 0.6 36.8  4.0 2.1 نجف

 1,038 6.3 4.1 1.0 48.1  4.2 2.1 قادسیة
 1,258 1.8 1.1 0.6 44.3  0.9 0.6 مثنى

 2,511 7.0 6.3 0.9 41.0  6.0 1.1 ذي قار
 1,600 5.6 3.6 1.4 56.3  3.8 1.0 میسان
 2,969 3.3 1.2 1.2 49.0  1.8 1.0 بصرة

         االقلیم
 5,269 6.3 4.2 0.0 49.3  5.3 3.8 كردستان

 29,933 4.7 3.4 0.7 46.1  3.1 1.5 وجنوب العراق وسط
         العمر
5-11 0.4 3.1  40.1 0.3 2.1 3.4 25,669 

12-14 5.8 4.2  64.3 1.4 7.3 9.2 9,532 
         االلتحاق بالمدرسة

 27,612 4.4 3.0 0.5 49.4  3.1 1.7 یلتحق/تلتحق
 7,589 7.1 5.4 1.2 36.3  4.6 2.4 ال یلتحق/تلتحق

         المستوى التعلیمي لألم
 7,506 9.6 7.5 0.8 46.1  6.9 3.2 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 16,588 4.9 3.3 0.6 47.3  3.3 1.8 االبتدائیھ
 6,204 2.8 1.7 0.6 48.9  1.8 1.1 المتوسطھ

 4,891 1.0 0.5 0.2 42.2  0.5 1.0 االعدادیھ +
 13 (*) (*) (*) (*)  (*) (*) أال یتوفر معلومات

         صعوبات القدرات الوظیفیة للطفل/ة
 7,949 5.4 3.9 0.5 43.3  3.7 1.7 یعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 27,253 4.9 3.4 0.6 47.6  3.3 1.9 ال یعاني/تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة



 260| صفحة  الحما�ة من العنف واالستغالل

 : عمالة األطفالPR.3.3aالجدول 

سنة حسب مشاركتھم في األنشطة االقتصادیة أو األعمال المنزلیة خالل األسبوع األخیر، ونسبة من عملوا تحت ظروف خطرة خالل  14-5نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 2018 العراق،األسبوع األخیر، ونسبة من شاركوا في عمالة األطفال خالل األسبوع األخیر، 

  

األطفال الذین شاركوا في 
أنشطة اقتصادیة إلجمالي عدد 

الساعات خالل األسبوع 
 األخیر:

  

األطفال الذین شاركوا في 
أعمال منزلیة إلجمالي عدد 
الساعات خالل األسبوع 

األطفال  األخیر:
الذین 

یعملون 
في 

ظروف 
 خطرة

عمالة 
األطفال 
 1اإلجمالیة

عدد 
األطفال 
في الفئة 
العمریة 

5-14 
 سنة

ألقل من عتبة 
الساعات 
المحددة 

 للعمر

لمدة تساوي 
عتبة 

الساعات 
المحددة 

 للعمر أو أكثر

  
ألقل من عتبة 

الساعات 
المحددة 

 للعمر

لمدة تساوي 
عدد الساعات 

المحددة 
 للعمر أو أكثر

         سنة) 49-18األم (العمر صعوبات القدرات الوظیفیة لدى 
 2,246 7.0 3.8 1.2 61.8  4.7 2.8 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 30,797 4.8 3.4 0.6 45.2  3.3 1.7 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
 2,159 6.1 5.0 0.7 51.2  3.4 3.7 ال یتوفر معلومات

         مؤشر الثروة
 8,288 9.6 7.4 1.4 45.4  6.4 3.0 فقراً األشد 

 7,489 4.6 3.5 0.7 47.7  3.2 1.4 فقیر
 7,087 3.3 2.5 0.4 45.4  2.0 1.6 متوسط

 6,438 3.2 2.1 0.4 45.6  2.4 1.2 ثري
 5,900 3.0 1.1 0.0 49.6  2.5 2.0 األكثر ثراءً 

 8.7.1عمالة األطفال؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - PR.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 سنة أو أكثر الذین تم تحدیدھم كفاقدین لألھلیة 15األطفال في عمر أ 

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 زواج االطفال 

 �ع�ا�شه كثير من األطفال.  18قبل سّن  128�عتبر الزواج
�
 لحقوق اإل�سان، ل�نه مع ذلك ما زال واقعا

�
و�عترف اإلعالن العالمي لحقوق  سنة انتها�ا

القة حين �كون أحد طرفي الع” طوع�ة وكاملة“مع إدراك أن هذە الموافقة ال تكون  -على الزواج ” الطوع�ة وال�املة“اإل�سان بالحق في الموافقة 
/ناضج

�
وقد تم تع��ف زواج األطفال في أهداف التنم�ة المستدامة على   ة بما �كفي التخاذ قرار مستنير �شأن شر�ك/ة ح�اته/ح�اتها. غير ناضجا

 .2030أنها ممارسة ضاّرة ومؤذ�ة والتي �جب على العالم أن �سعى إلى القضاء عليها بحلول عام 

على الرغم من عدم  األوالد، إال أنه منتشر في جميع أنحاء العالم بين كال الجنسين.  مع أن زواج األطفال هو أ�ثر انتشارا� بين الفت�ات منه بين
�ه لالوصول بعد إلى فهم ج�د آلثار زواج األطفال في مرحلة الطفولة، إال هذا الزواج �جعلهم يؤدون دورا� من أدوار البالغين والذي تترتب ع

 مسؤول�ات ل�سوا مهيئين لها. 

عالم، �شجع األهل على زواج بناتهم وهّن ما زلن أطفال أمً� بأن �عود عليهم وعلى ابنتهم هذا الزواج بفوائد مال�ة واجتماع�ة، وفي أنحاء كثيرة من ال
 ما يؤدي إلى  وفي الوقت ذاته التخف�ف من األعباء المال�ة التي تتحملها األسرة. 

�
وفي حق�قة األمر، زواج األطفال يهدد نمو ونما الفت�ات وغالبا

 129 حمل المبكر واالنعزال االجتماعي، وعدم الحصول على التعل�م ال�افي وتدني مستوى التدر�ب المهني مما �عزز من الطابع الجندري للفقر. ال

 بمسألة زواج األطفال هو العمر الذي �مكن بدء ممارسة النشاط الجنسي ف�ه 
�
 وث�قا

�
إنجاب ، نإل�ساو�النسبة ل -ومن العوامل التي ترتبط ارتباطا

سنة �كن أ�ثر م�ً� إلى إنجاب أطفال أ�ثر من اللواتي يتزوجن في سّن الحقة من ح�اتهم و�كن  18النساء اللواتي يتزوجن قبل سّن  األطفال ف�ه. 
إضافة إلى ذلك، ُ�عرف عن الوف�ات المرتبطة بالحمل أنها تؤدي إلى وفاة الفت�ات 131 ،130أقل حصوً� على خدمات رعا�ة صحة األمومة. 

 سنة.  19و  15المتزوجات وغير المتزوجات على حّد سواء في الفترة العم��ة بين 

-15سنة، و�سبة الفت�ات ال�افعات في الفئة العم��ة  18و  15�سبة النساء والرجال الذين تزوجوا قبل بلوغهم سّن  PR.4.1W�عرض الجدول 
، و�سبة تعدد الزوجات.  19

�
 سنة المتزوجات حال�ا

سنة  18و  15، �سبة النساء والرجال الذين تزوجوا ألول مرة أو دخلوا في عالقة تعا�ش كأزواج قبل بلوغهم سّن  PR.4.2Wو�عرض الجدول 
سنة في مختلف الفئات العم��ة أن يتيح  18و  15ومن شأن التحقق من �سبة من تزوجوا قبل بلوغهم سّن  حسب المنطقة والفئات العم��ة. 

 طفال مع مرور الوقت. رصد االتجاهات في زواج األ 

ومن العناصر األخرى هناك الفرق العمري بين الزوجين ح�ث �شكل هذا المؤشر �سبة النساء المتزوجات/المتعا�شات كزوجات اللواتي �صغرن 
 نتائج الفرق العمري بين النساء وأزواجهن أو شركائهن.  PR.4.3و�عرض الجدول  سنوات أ�ثر.  10أزواجهن الحاليين بـ 

                                                                 

 

128  .
�
 جميع اإلشارات إلى الزواج في هذا الفصل �شمل عالقات المسا�نة أ�ضا

 تحل�ل طولي باستخدام مسح معايير المع�شة في نيبال.  الفقر، وتوق�ت الزواج، ومراحل االنتقال إلى سّن الرشد في نيبال: باجرا�ار�ا، إ�ه. و أن. أمين، أس.  129
. 2010مجلس السكان،  ني��ورك:  جتماعي والشباب. حول الفقر والن�ع اال  19ورقة العمل رقم 

http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/wp/pgy/019.pdf؛. 
ورقة عمل حول ق�اس/تقي�م واالستفادة من رعا�ة صحة األمومة. تأثير زواج األطفال على الخص��ة، والس�طرة على الخص��ة،  .2011 غودها، دي. وآخرون. 

 .PRH Project 11-124مشروع 
دراسة متعددة األقطار من  العالقة بين زواج األطفال ومخرجات الصحة اإلنجاب�ة واستخدام الخدمات: “ غودها دي.، و دي. هو�شكس، و إ�ه. غيج.  130

 .doi:10.1016/j.jadohealth.2013.01.021 .58-552 :(2013) 5، العدد Journal of Adolescent Health 52مجلة “جنوب آس�ا. 
1644 :(2006) 11- .649، العدد  12Emerging Infectious Diseasesمجلة “التبعات الصح�ة لزواج األطفال في أف��ق�ا. “نور، أن.  131

doi:10.3201/eid1211.060510. 

http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/wp/pgy/019.pdf


 262| صفحة  الحما�ة من العنف واالستغالل

 : زواج األطفال وتعدد الزوجات (للنساء)PR.4.1Wالجدول 

سنة  19-15سنة، ونسبة النساء في الفئة العمریة  18سنة وسّن  15سنة اللواتي تزوجن ألول مرة  قبل بلوغھن سّن  24-20سنة و  49-20سنة، ونسبة النساء في الفئتین العمریتین  15سنة ممن تزوجن ألول مرة  قبل بلوغھن سّن  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
 2018 العراق،حالیاً، ونسبة النساء المتزوجات لزوج متعدد الزوجات، المتزوجات  

  

 49-15النساء في الفئة العمریة 
 سنة 49-15النساء في الفئة العمریة  سنة 19-15النساء في الفئة العمریة  سنة 24-20النساء في الفئة العمریة  سنة 49-20النساء في الفئة العمریة  سنة
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 19,710 5.8 6,450 18.4 5,475 27.9 7.2 24,210 24.8 6.0 30,660 5.7 المجموع اإلجمالي (العراق)

             المنطقة

 13,812 4.8 4,392 17.3 3,707 28.0 7.4 17,044 24.0 5.6 21,436 5.4 منطقة حضریة
 5,898 8.4 2,059 20.6 1,767 27.6 6.8 7,165 26.8 7.0 9,224 6.3 منطقة ریفیة

             المحافظة

 670 2.9 245 6.3 195 8.1 1.8 918 18.3 5.5 1,163 4.5 دھوك
 1,805 4.8 611 18.6 489 31.5 7.1 2,239 27.1 5.4 2,851 5.2 نینوى

 1,084 4.5 356 7.5 265 13.5 1.7 1,477 20.8 3.8 1,833 3.3 سلیمانیة
 795 4.2 229 9.6 145 18.1 5.6 1,005 15.9 2.8 1,234 2.7 كركوك

 1,737 9.6 573 16.7 542 24.0 3.4 2,210 22.1 6.9 2,783 5.9 أربیل
 1,120 6.5 388 23.7 293 32.1 5.9 1,310 20.9 5.0 1,698 4.7 دیالى
 704 4.9 287 11.9 239 17.3 2.8 1,011 21.4 4.4 1,299 4.3 أنبار
 3,307 4.5 1,009 23.3 847 27.9 7.4 4,037 23.4 5.3 5,047 5.6 بغداد

 2,376 3.5 726 23.0 597 29.7 7.7 2,964 22.0 4.9 3,691 5.3 مركز   
 931 7.2 283 24.2 249 23.6 6.4 1,073 27.2 6.4 1,356 6.2 أطراف   

 939 5.7 296 20.5 230 30.6 8.2 1,094 25.3 5.6 1,389 5.4 بابل
 588 5.8 184 21.2 159 36.8 12.6 680 31.2 7.5 864 7.6 كربالء
 687 8.7 211 21.1 199 28.7 7.9 805 27.7 5.7 1,015 5.9 واسط

 584 6.6 205 18.2 172 22.7 8.1 749 22.3 5.4 954 5.0 صالح الدین
 798 5.7 219 23.8 235 37.2 11.6 926 30.7 8.2 1,145 8.5 نجف

 580 4.3 203 17.5 173 25.3 6.5 696 24.4 6.2 899 5.4 قادسیة
 707 10.2 216 26.2 223 23.2 4.9 752 27.3 9.8 967 10.1 مثنى

 1,270 4.7 465 12.5 374 34.8 12.1 1,503 26.0 7.7 1,968 6.6 ذي قار



 263| صفحة  الحما�ة من العنف واالستغالل

 : زواج األطفال وتعدد الزوجات (للنساء)PR.4.1Wالجدول 

سنة  19-15سنة، ونسبة النساء في الفئة العمریة  18سنة وسّن  15سنة اللواتي تزوجن ألول مرة  قبل بلوغھن سّن  24-20سنة و  49-20سنة، ونسبة النساء في الفئتین العمریتین  15سنة ممن تزوجن ألول مرة  قبل بلوغھن سّن  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
 2018 العراق،حالیاً، ونسبة النساء المتزوجات لزوج متعدد الزوجات، المتزوجات  

  

 49-15النساء في الفئة العمریة 
 سنة 49-15النساء في الفئة العمریة  سنة 19-15النساء في الفئة العمریة  سنة 24-20النساء في الفئة العمریة  سنة 49-20النساء في الفئة العمریة  سنة
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 786 8.9 239 21.4 234 43.5 14.8 950 35.0 8.9 1,188 8.0 میسان
 1,551 5.1 514 22.4 461 33.5 8.7 1,849 31.5 6.8 2,363 6.2 بصرة

             االقلیم

 3,492 6.8 1,174 11.8 1,003 18.1 2.6 4,604 20.9 5.6 5,778 4.8 كردستان
 16,219 5.6 5,276 19.9 4,472 30.1 8.2 19,605 25.7 6.1 24,882 5.9 وسط وجنوب العراق

             العمر

15-19 4.4 6,450 na na 0 na na 0 18.4 6,450 2.2 1,186 
15-17 3.5 3,884 na na 0 na na 0 11.5 3,884 1.5 446 
18-19 5.8 2,567 na na 0 na na 0 28.8 2,567 2.7 740 
20-24 7.2 5,475 7.2 27.9 5,475 7.2 27.9 5,475 na 0 2.0 2,891 
25-29 5.8 4,615 5.8 29.9 4,615 na na 0 na 0 2.8 3,626 
30-34 4.6 4,174 4.6 22.3 4,174 na na 0 na 0 5.1 3,552 
35-39 5.4 3,937 5.4 19.9 3,937 na na 0 na 0 8.1 3,409 
40-44 4.8 3,294 4.8 22.4 3,294 na na 0 na 0 10.2 2,792 
45-49 8.4 2,715 8.4 23.8 2,715 na na 0 na 0 9.8 2,254 

             التعلیم

 3,269 10.6 423 28.6 583 46.2 19.5 3,750 33.8 12.0 4,172 11.7 یمتعلما قبل االبتدائي أو ال 
 8,575 6.2 1,734 33.6 1,776 41.4 11.3 9,733 32.0 8.0 11,467 8.1 االبتدائیھ

 3,749 4.2 1,902 20.5 809 40.2 7.8 4,080 28.8 4.3 5,982 4.4 المتوسطھ
 4,117 2.7 2,392 3.9 2,306 8.5 0.6 6,647 6.8 0.7 9,039 0.6 االعدادیھ +

صعوبات القدرات الوظیفیة 
             سنة) 49-18(العمر 

تعاني من صعوبة في 
 1,003 11.0 46 12.1 96 32.9 10.2 1,256 28.8 9.4 1,301 9.2 القدرات الوظیفیة

ال تعاني من أیة صعوبة في 
 18,261 5.7 2,521 29.1 5,379 27.8 7.1 22,954 24.6 5.8 25,475 5.8 القدرات الوظیفیة



 264| صفحة  الحما�ة من العنف واالستغالل

 : زواج األطفال وتعدد الزوجات (للنساء)PR.4.1Wالجدول 

سنة  19-15سنة، ونسبة النساء في الفئة العمریة  18سنة وسّن  15سنة اللواتي تزوجن ألول مرة  قبل بلوغھن سّن  24-20سنة و  49-20سنة، ونسبة النساء في الفئتین العمریتین  15سنة ممن تزوجن ألول مرة  قبل بلوغھن سّن  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
 2018 العراق،حالیاً، ونسبة النساء المتزوجات لزوج متعدد الزوجات، المتزوجات  

  

 49-15النساء في الفئة العمریة 
 سنة 49-15النساء في الفئة العمریة  سنة 19-15النساء في الفئة العمریة  سنة 24-20النساء في الفئة العمریة  سنة 49-20النساء في الفئة العمریة  سنة

ء 
سا

 الن
سبة

ن
جن

زو
ي ت

وات
الل

 
ّن 

 س
ھن

وغ
 بل

بل
ق

15 
 سنة

ئة 
 الف

في
ء 

سا
 الن

عدد
یة 

مر
الع

15-
49 

 سنة

ن 
وج

تز
ي 

وات
 الل

ساء
 الن

سبة
ن

ّن 
 س

ھن
وغ

 بل
بل

ق
15 

ن  سنة
وج

تز
ي 

وات
 الل

ساء
 الن

سبة
ن

ّن 
 س

ھن
وغ

 بل
بل

ق
18

 سنة

ئة 
 الف

في
ء 

سا
 الن

عدد
یة 

مر
الع

20-
49 

 سنة

ن 
وج

تز
ي 

وات
 الل

ساء
 الن

سبة
ن

ّن 
 س

ھن
وغ

 بل
بل

ق
15 

1سنة ن  
وج

تز
ي 

وات
 الل

ساء
 الن

سبة
ن

ّن 
 س

ھن
وغ

 بل
بل

ق
18 

2سنة  

ئة 
 الف

في
ء 

سا
 الن

عدد
ن 

ة م
ری

عم
ال

20-
24 

 سنة

 ً لیا
حا

ت 
جا

زو
لمت

ة ا
سب

ن
3 ئة  

 الف
في

ء 
سا

 الن
عدد

ن 
ة م

ری
عم

ال
15-

19 
ج  سنة

زو
ت ل

جا
زو

لمت
ة ا

سب
ن

ت 
جا

زو
 ال

عدد
مت

4 ئة  
 الف

في
ء 

سا
 الن

عدد
یة 

مر
الع

15-
49 

نة 
س  ً لیا

حا
ت  

جا
زو

لمت
ا

 

             مؤشر الثروة

 3,744 7.7 1,147 18.1 974 35.8 12.2 4,432 29.6 8.0 5,579 7.2 األشد فقراً 
 3,996 5.8 1,285 25.1 1,035 37.3 7.6 4,581 30.1 7.1 5,866 7.2 فقیر

 3,947 5.2 1,366 21.6 1,201 30.3 9.5 4,764 25.3 6.7 6,130 6.2 متوسط
 3,988 4.0 1,310 17.3 1,115 23.8 4.3 5,036 21.6 4.1 6,346 4.1 ثري

 4,035 6.6 1,342 10.0 1,150 14.2 2.9 5,397 18.9 4.5 6,739 4.1 األكثر ثراءً 
 5.3.1سنة)؛ ھدف التنمیة المستدامة  15زواج األطفال (قبل بلوغ سّن  - PR.4aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 5.3.1سنة)؛ ھدف التنمیة المستدامة  18زواج األطفال (قبل بلوغ سّن  - PR.4bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

ً  19-15النساء الشابات في الفئة العمریة  - PR.5مؤشرة المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3  سنة المتزوجات حالیا
 تعدد الزوجات - PR.6مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4

)naغیر منطبق ( 



 265| صفحة  الحما�ة من العنف واالستغالل

 : االتجاهات في زواج األطفال (للنساء)PR.4.2Wالجدول 

 2018 العراق،سنة، حسب المنطقة والفئات العمریة،  18سنة و  15نسبة النساء اللواتي تزوجن ألول مرة قبل بلوغھن سّن 

  

 جمیعھا منطقة ریفیة منطقة حضریة
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 24,210 24.8 30,660 5.7 7,165 26.8 9,224 6.3 17,044 24.0 21,436 5.4 إلجمالي (العراق)المجموع ا

              
             رالعم

15-19 4.7 4,392 na 0 4.0 2,059 na 0 4.4 6,450 na 0 
15-17 3.7 2,686 na 0 3.3 1,198 na 0 3.5 3,884 na 0 
18-19 6.2 1,706 na 0 4.9 861 na 0 5.8 2,567 na 0 

20-24 7.4 3,707 28.0 3,707 6.8 1,767 27.6 1,767 7.2 5,475 27.9 5,475 
25-29 5.0 3,273 28.9 3,273 7.8 1,342 32.5 1,342 5.8 4,615 29.9 4,615 
30-34 4.6 3,041 21.8 3,041 4.4 1,133 23.5 1,133 4.6 4,174 22.3 4,174 
35-39 4.4 2,781 18.5 2,781 7.9 1,156 23.3 1,156 5.4 3,937 19.9 3,937 
40-44 4.6 2,258 21.0 2,258 5.1 1,036 25.5 1,036 4.8 3,294 22.4 3,294 
45-49 7.5 1,984 22.8 1,984 10.9 731 26.6 731 8.4 2,715 23.8 2,715 
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 : فارق السن بين األزواجPR.4.3الجدول 

 2018 العراق،سنة وفقاً لفارق السّن بینھا وبین زوجھا،  24-20سنة و  19-15توزیع نسبة النساء المتزوجات حالیاً في الفئتین العمریتین 

  

 زوجھنسنة المتزوجات حالیاً ممن  19-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

لي
جما

اإل
ع 

مو
مج

ال
 

عدد النساء في 
الفئة العمریة 

سنة  15-19
المتزوجات 

 ً  حالیا

 سنة المتزوجات حالیاً ممن زوجھن : 24-20نسبة النساء في الفئة العمریة 

لي
جما

اإل
ع 

مو
مج

ال
 

عدد النساء في 
الفئة العمریة 

سنة  20-24
 ً  المتزوجات حالیا

ھن
 من

غر
ص

أ
 

بـ 
ن 

رھ
یكب

0-4 
ت

نوا
س

بـ  
ن 

رھ
یكب

5-9 
ت

نوا
س

بـ  
ن 

رھ
یكب

ثر 10
 أك

 أو
ت

نوا
س

1  

ھن
 من

غر
ص

أ
 

بـ 
ن 

رھ
یكب

0-4 
ت

نوا
س

بـ  
ن 

رھ
یكب

5-9 
ت

نوا
س

بـ  
ن 

رھ
یكب

ثر 10
 أك

 أو
ت

نوا
س

2  
                          

المجموع اإلجمالي 
 2,891 100.0 15.1 32.2 44.0 8.7 1,186 100.0 19.0 44.9 33.4 2.7 (العراق)

              
             المنطقة

 1,967 100.0 14.7 32.0 45.1 8.2 762 100.0 21.2 42.3 34.5 2.0 منطقة حضریة
 924 100.0 15.8 32.8 41.6 9.8 424 100.0 15.1 49.5 31.5 3.9 منطقة ریفیة

             المحافظة
 69 100.0 8.2 32.4 51.7 7.7 15 100.0 (*) (*) (*) (*) دھوك
 273 100.0 15.1 36.8 41.0 7.1 114 100.0 18.3 40.1 36.9 4.6 نینوى

 84 100.0 15.8 37.8 40.9 5.4 27 100.0 (*) (*) (*) (*) سلیمانیة
 62 100.0 21.6 33.2 41.3 3.9 22 100.0 (21.8) (24.5) (53.7) (0.0) كركوك

 230 100.0 25.8 43.3 29.0 1.9 96 100.0 (6.8) (69.3) (23.9) (0.0) أربیل
 174 100.0 10.4 27.9 55.4 6.3 92 100.0 20.3 58.2 21.6 0.0 دیالى
 104 100.0 11.4 34.2 49.0 5.4 34 100.0 23.8 41.5 30.8 3.9 أنبار
 470 100.0 13.1 30.8 43.9 12.2 235 100.0 24.0 37.6 35.5 2.9 بغداد

 316 100.0 13.6 35.2 40.9 10.3 167 100.0 27.9 33.2 35.3 3.6 مركز   
 154 100.0 12.1 21.8 50.2 15.9 69 100.0 14.5 48.4 35.9 1.2 أطراف   

 136 100.0 15.5 30.6 40.8 13.0 61 100.0 24.8 31.6 35.8 7.8 بابل
 98 100.0 14.8 33.4 38.4 13.4 39 100.0 14.4 43.5 39.2 2.9 كربالء
 120 100.0 20.1 28.6 47.0 4.3 45 100.0 19.3 51.0 24.0 5.7 واسط

 81 100.0 7.6 35.6 50.1 6.7 37 100.0 25.3 50.8 22.2 1.7 صالح الدین
 148 100.0 15.0 31.9 41.4 11.6 52 100.0 12.1 46.2 35.3 6.5 نجف

 88 100.0 11.9 33.6 43.2 11.3 35 100.0 11.4 49.8 37.5 1.3 قادسیة
 159 100.0 5.7 26.2 53.6 14.5 57 100.0 5.1 47.8 43.8 3.4 مثنى

 203 100.0 21.2 25.1 45.1 8.6 58 100.0 30.3 36.7 31.5 1.6 ذي قار
 130  24.8 31.4 38.3 5.5 51 100.0 15.8 59.2 24.3 0.8 میسان
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 : فارق السن بين األزواجPR.4.3الجدول 

 2018 العراق،سنة وفقاً لفارق السّن بینھا وبین زوجھا،  24-20سنة و  19-15توزیع نسبة النساء المتزوجات حالیاً في الفئتین العمریتین 

  

 زوجھنسنة المتزوجات حالیاً ممن  19-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

لي
جما

اإل
ع 

مو
مج

ال
 

عدد النساء في 
الفئة العمریة 

سنة  15-19
المتزوجات 

 ً  حالیا

 سنة المتزوجات حالیاً ممن زوجھن : 24-20نسبة النساء في الفئة العمریة 

لي
جما

اإل
ع 

مو
مج

ال
 

عدد النساء في 
الفئة العمریة 

سنة  20-24
 ً  المتزوجات حالیا

ھن
 من

غر
ص

أ
 

بـ 
ن 

رھ
یكب

0-4 
ت

نوا
س

بـ  
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رھ
یكب
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ت

نوا
س
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رھ
یكب
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 أك

 أو
ت

نوا
س

1  

ھن
 من

غر
ص

أ
 

بـ 
ن 

رھ
یكب

0-4 
ت

نوا
س

بـ  
ن 

رھ
یكب

5-9 
ت

نوا
س

بـ  
ن 

رھ
یكب

ثر 10
 أك

 أو
ت

نوا
س

2  
 261  10.9 30.6 48.6 9.9 115 100.0 21.4 33.5 42.8 2.3 بصرة

             االقلیم
 383 100.0 20.4 40.1 35.8 3.7 138 100.0 10.3 63.6 26.1 0.0 كردستان

 وسط وجنوب
 2,507 100.0 14.2 31.0 45.2 9.5 1,048 100.0 20.2 42.4 34.4 3.1 العراق 

             التعلیم
ما قبل البتدائي أو ال 

 410 100.0 10.0 30.0 44.8 15.1 121 100.0 8.4 33.8 46.1 11.7 تعلیم

 1,204 100.0 16.3 31.5 44.1 8.1 582 100.0 20.1 43.5 34.2 2.2 االبتدائي
 530 100.0 17.9 29.9 44.0 8.2 391 100.0 20.4 47.5 31.3 0.8 المتوسطھ

 747 100.0 13.8 36.3 43.3 6.6 92 100.0 20.2 56.6 20.6 2.6 االعدادیھ + 
 صعوبات القدرات الوظیفي

سنة) 49-18(العمر              

 في تعاني من صعوبة
 38 100.0 (23.8) (32.8) (40.5) (3.0) 6 100.0 (*) (*) (*) (*) الوظیفیة  القدرات

 صعوبة ال تعاني من أیة
 2,852 100.0 14.9 32.2 44.0 8.8 734 100.0 17.6 45.4 33.5 3.5 القدرات الوظیفیةفي 

             مؤشر الثروة
 592 100.0 13.2 27.8 47.7 11.3 208 100.0 15.5 33.3 44.2 7.0 األشد فقراً 

 623 100.0 13.5 35.8 41.0 9.7 322 100.0 14.7 50.9 32.3 2.2 فقیر
 720 100.0 19.0 27.8 44.3 8.9 294 100.0 20.4 47.1 31.4 1.2 متوسط

 519 100.0 14.6 35.0 43.2 7.2 227 100.0 24.1 40.0 34.5 1.5 ثري
 437 100.0 14.0 37.1 43.5 5.4 135 100.0 23.2 51.6 22.3 2.9 األكثر ثراءً 

 سنة) 19-15فارق السن بین األزواج (بین النساء في الفئة العمریة  - PR.7aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 سنة) 24-20فارق السن بین األزواج (بین النساء في الفئة العمریة  - PR.7bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

)naغیر منطبق ( 
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

 حالة غیر مرجحة 49-25التي تستند إلى  ( ) األرقام
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 ختان االناث 

 ما يؤدي ختان  ختان اإلناث هو إزالة الجزء الخارجي من المهبل �شكل جزئي أو كامل أو إجراء أي جراحة في األعضاء التناسل�ة لألنثى. 
�
وغالبا

النسيج ي و�صابة تناسلالشعور بألم مبرح والصدمة وانحباس البول وتقّ�ح العضو الاإلناث إلى الشعور بالصدمة وظهور مضاعفات فور�ة بما فيها 
 ومن المضاعفات األخرى اإلنتان الدموي، والعقم، وتعّسر الوالدة، وحتى الوفاة.  المحاذي له. 

ختان أن  1.5كردستان. يبين الجدول في إقل�م كردستان العراق. �شير المسح الحالي إلى وجود تراجع في هذە الممارسة في   ختان االناثينتشر 
أعلى في المناطق ال��ف�ة  ختان االناث. ٪46.5وأر��ل  ٪45.5في السل�مان�ة  لختان االناثهو أ�بر بكثير في الج�ل األقدم. أعلى �سبة  االناث

 مع التعل�م. بين النساء اللواتي سمعن عن ختان اإلناث ، �عتقد  ختان االناثمقارنة بالحضر. 
�
أنه ينبغي أن تتوقف هذە  ٪93يتناسب عكس�ا

فقط منهن خضعن لختان  ٪0.5). ومن بين البنات ، كان 5.2فقط ممن �عتقدون أنها �جب أن �ستمر (انظر الجدول  2.6الظاهرة مقارنة بـ 
 ل والسل�مان�ة. اإلناث و�شكل رئ�سي في محافظتي أر��

هناك عدد من وثائق  فهو �عرض الفت�ات والنساء لمخاطر الوفاة وله عواقب تهدد ح�اتهن.  ختان اإلناث هو انتهاك جوهري لحقوق اإل�سان. 
فسر على أنها �شجب ممارسة ختان اإلناث، بما فيها المادة 

ُ
 ما ت

�
ن التي تنص على من اإلعالن العالمي لحقوق اإل�سا 25حقوق اإل�سان التي غالبا

، وُ�ستخدم هذە العبارة للمحاججة بأن ختان اإلناث ينتهك الحق ”ل�لِّ شخص حقٌّ في مستوى مع�شة �كفي لضمان الصحة والرفاه�ة له“أنه 
سة ممار  وعالوة على ذلك، �مكن القول بأنه ال �مكن اإلّدعاء بأن الفت�ات، أي الطفالت، قد منحن موافقتهن على في الصحة وسالمة الجسم. 

 ضارة على األرجح بحقهن كختان اإلناث. 

مواقف  PR.5.2سنة ون�ع اإلجراء، بينما �عرض الجدول  49-15�سبة انتشار ختان اإلناث بين النساء في الفئة العم��ة  PR.5.1و�عرض الجدول 
، �عرض الجدول  النساء من ختان اإلناث.  -0يتم ممارسته على جميع بنات المستجيبات (�سبة انتشار ون�ع ختان اإلناث الذي  PR.5.3وأخيرا�

ر أن ب�انات �سبة االنتشار للفت�ات في الفئة العم��ة  سنة) اللواتي على ق�د الح�اة.  14
�
سنة تعبر عن حالة ختان  14-0ومن األهم�ة بمكان تذك

 
�
 .الذي يتم عادة ختانهن ف�ه وقت إجراء المسح ، ح�ث إن كثير منهن لم �صلن بعد إلى السّن -ول�س الوضع النهائي لهن -اإلناث لديهن حال�ا

�ر عنهن أنه لم ُ�جرى لهن ختان إال أنهن ما زلن معرضات لخطر إجراء هذە الممارسة. 
ُ
  ومع أنه ذ



 269| صفحة  الحما�ة من العنف واالستغالل

 : ختان اإلناث بين النساءPR.5.1الجدول 

 2018 العراق،سنة حسب حالة ختان اإلناث لدیھن وتوزیع نسبة النساء اللواتي خضعن لعملیة ختان حسب نوع الختان،  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

نسبة النساء اللواتي 
خضعن ألي شكل من 

 1أشكال ختان اإلناث
عدد النساء في الفئة 

 سنة 49-15العمریة 

 سنة اللواتي خضعن لعملیة ختان ممن: 49-15في الفئة العمریة توزیع نسبة النساء 

المجموع 
 اإلجمالي

عدد النساء في الفئة 
 49-15العمریة من 

سنة اللواتي خضغن 
 للختان

تم إزالة جزء من 
 منطقة المھبل

تم وخز المنطقة 
 اللحمیة للمھبل

تم خیاطة منطقة 
 لم یتم تحدید شكل الختان المھبل إلغالقھا

           
 2,270 100.0 8.4 1.3 6.0 84.3 30,660 7.4 المجموع اإلجمالي (العراق)

          
         المنطقة

 1,508 100.0 9.7 1.6 3.9 84.9 21,436 7.0 منطقة حضریة
 762 100.0 5.8 0.8 10.3 83.1 9,224 8.3 منطقة ریفیة

         المحافظة
 17 (100.0) (35.1) (19.9) (10.1) (34.8) 1,163 1.5 دھوك
 0 0.0 - - - - 2,851 0.0 نینوى

 852 100.0 7.9 1.9 3.2 87.0 1,833 46.5 سلیمانیة
 70 100.0 27.7 1.7 53.6 17.0 1,234 5.6 كركوك

 1,298 100.0 7.5 0.6 5.4 86.5 2,783 46.6 أربیل
 5 (*) (*) (*) (*) (*) 1,698 0.3 دیالى
 0 - - - - - 1,299 0.0 أنبار
 0 - - - - - 5,047 0.0 بغداد

 0 - - - - - 3,691 0.0 مركز   
 0 - - - - - 1,356 0.0 أطراف   

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 1,389 0.1 بابل
 0 - - - - - 864 0.0 كربالء
 0 - - - - - 1,015 0.0 واسط

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 954 0.1 صالح الدین
 1 (*) (*) (*) (*) (*) 1,145 0.1 نجف

 3 (*) (*) (*) (*) (*) 899 0.3 قادسیة
 0 (*) (*) (*) (*) (*) 967 0.0 مثنى

 24 (*) (*) (*) (*) (*) 1,968 1.2 ذي قار
 0 - - - - - 1,188 0.0 میسان
 0 - - - - - 2,363 0.0 بصرة

         االقلیم
 2,167 100.0 7.9 1.3 4.6 86.3 5,778 37.5 كردستان

 104 100.0 19.0 2.4 36.0 42.6 24,882 0.4 وسط وجنوب العراق



 270| صفحة  الحما�ة من العنف واالستغالل

 : ختان اإلناث بين النساءPR.5.1الجدول 

 2018 العراق،سنة حسب حالة ختان اإلناث لدیھن وتوزیع نسبة النساء اللواتي خضعن لعملیة ختان حسب نوع الختان،  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

نسبة النساء اللواتي 
خضعن ألي شكل من 

 1أشكال ختان اإلناث
عدد النساء في الفئة 

 سنة 49-15العمریة 

 سنة اللواتي خضعن لعملیة ختان ممن: 49-15في الفئة العمریة توزیع نسبة النساء 

المجموع 
 اإلجمالي

عدد النساء في الفئة 
 49-15العمریة من 

سنة اللواتي خضغن 
 للختان

تم إزالة جزء من 
 منطقة المھبل

تم وخز المنطقة 
 اللحمیة للمھبل

تم خیاطة منطقة 
 لم یتم تحدید شكل الختان المھبل إلغالقھا

         العمر
15-19 3.5 6,450 81.5 6.1 1.6 10.9 100.0 225 

15-17 3.2 3,884 82.1 5.1 2.8 9.9 100.0 124 
18-19 3.9 2,567 80.7 7.2 0.0 12.0 100.0 101 

20-24 6.7 5,475 81.6 13.9 0.5 3.9 100.0 369 
25-29 5.7 4,615 79.6 4.8 3.6 12.0 100.0 262 
30-34 9.3 4,174 86.9 3.8 1.9 7.4 100.0 387 
35-39 9.7 3,937 86.0 5.5 0.6 7.9 100.0 382 
40-44 12.0 3,294 86.2 4.8 0.3 8.7 100.0 394 
45-49 9.3 2,715 85.8 1.8 1.6 10.9 100.0 252 
         التعلیم

 553 100.0 7.5 0.4 3.9 88.1 4,172 13.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 859 100.0 6.2 0.9 3.6 89.3 11,467 7.5 االبتدائیھ

 265 100.0 15.4 1.8 3.3 79.6 5,982 4.4 المتوسطھ
 593 100.0 9.3 2.5 12.7 75.5 9,039 6.6 االعدادیھ +

         سنة) 49-18(العمر صعوبات القدرات الوظیفیة 
 137 100.0 3.2 0.4 1.0 95.4 1,301 10.5 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 2,010 100.0 8.7 1.3 6.4 83.6 25,475 7.9 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
         مؤشر الثروة
 79 100.0 18.0 0.7 21.0 60.3 5,579 1.4 األشد فقراً 

 155 100.0 10.7 0.7 32.8 55.8 5,866 2.6 فقیر
 172 100.0 5.1 2.7 3.9 88.3 6,130 2.8 متوسط

 402 100.0 5.8 1.9 3.5 88.8 6,346 6.3 ثري
 1,463 100.0 8.7 1.1 3.3 86.9 6,739 21.7 األكثر ثراءً 

 5.3.2انتشار الختان بین النساء؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - PR.9مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى 

 



 271| صفحة  ف واالستغاللالحما�ة من العن

 : الموافقة على ختان اإلناثPR.5.2الجدول 

 2018 العراق،سنة اللواتي سمعن عن ختان اإلناث، وتوزیع نسبة النساء وفقاً للمواقف التي تؤید أو ال تؤید استمرار ممارسة ختان اإلناث،  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

نسبة النساء 
اللواتي سمعن 

عن ختان 
 اإلناث

عدد النساء في الفئة العمریة 
 سنة 15-49

 النساء اللواتي یعتقدن أن ممارسة ختان اإلناث یجب أن: توزیع نسبة
سنة اللواتي  49-15عدد النساء في الفئة العمریة 

 تتوقف 1تستمر سمعّن عن ختان اإلناث
حسب 
 الوضع

ال أعرف/إجابة 
 ناقصة

المجموع 
 اإلجمالي

                  
 13,764 100.0 2.5 1.2 93.6 2.6 30,660 44.9 المجموع اإلجمالي (العراق)

          
         المنطقة

 10,066 100.0 2.4 1.1 94.4 2.0 21,436 47.0 منطقة حضریة
 3,698 100.0 2.7 1.5 91.4 4.3 9,224 40.1 منطقة ریفیة

         المحافظة
 603 100.0 2.0 1.3 94.6 2.1 1,163 51.8 دھوك
 988 100.0 1.4 0.0 98.6 0.0 2,851 34.6 نینوى

 1,765 100.0 2.0 1.6 91.3 5.0 1,833 96.3 سلیمانیة
 871 100.0 2.9 1.3 94.5 1.3 1,234 70.6 كركوك

 2,541 100.0 4.0 2.1 86.7 7.1 2,783 91.3 أربیل
 630 100.0 2.4 0.3 96.8 0.5 1,698 37.1 دیالى
 337 100.0 0.7 0.3 98.3 0.7 1,299 25.9 أنبار
 1,822 100.0 1.2 0.1 98.2 0.5 5,047 36.1 بغداد

 1,594 100.0 0.9 0.1 98.6 0.4 3,691 43.2 مركز   
 228 100.0 3.4 0.0 95.8 0.8 1,356 16.8 أطراف   

 518 100.0 5.0 0.2 93.6 1.2 1,389 37.3 بابل
 114 100.0 2.8 1.5 95.2 0.5 864 13.2 كربالء
 293 100.0 1.3 0.0 91.2 7.5 1,015 28.8 واسط

 217 100.0 4.7 0.8 94.2 0.3 954 22.7 صالح الدین
 535 100.0 2.3 3.4 93.3 1.0 1,145 46.7 نجف

 404 100.0 0.9 1.7 96.1 1.2 899 44.9 قادسیة
 216 100.0 0.6 2.1 95.9 1.4 967 22.3 مثنى

 779 100.0 0.5 3.6 95.9 0.1 1,968 39.6 ذي قار
 377 100.0 5.2 0.2 92.9 1.7 1,188 31.7 میسان
 754 100.0 4.6 0.2 94.6 0.6 2,363 31.9 بصرة

         االقلیم
 4,908 100.0 3.0 1.9 89.3 5.8 5,778 84.9 كردستان

 8,856 100.0 2.2 0.9 96.0 0.9 24,882 35.6 وسط وجنوب العراق
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 : الموافقة على ختان اإلناثPR.5.2الجدول 

 2018 العراق،سنة اللواتي سمعن عن ختان اإلناث، وتوزیع نسبة النساء وفقاً للمواقف التي تؤید أو ال تؤید استمرار ممارسة ختان اإلناث،  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

نسبة النساء 
اللواتي سمعن 

عن ختان 
 اإلناث

عدد النساء في الفئة العمریة 
 سنة 15-49

 النساء اللواتي یعتقدن أن ممارسة ختان اإلناث یجب أن: توزیع نسبة
سنة اللواتي  49-15عدد النساء في الفئة العمریة 

 تتوقف 1تستمر سمعّن عن ختان اإلناث
حسب 
 الوضع

ال أعرف/إجابة 
 ناقصة

المجموع 
 اإلجمالي

         العمر
15-19 31.3 6,450 2.3 93.0 1.2 3.5 100.0 2,020 

15-17 27.5 3,884 2.1 92.4 1.3 4.1 100.0 1,067 
18-19 37.1 2,567 2.6 93.5 1.1 2.8 100.0 953 

20-24 43.8 5,475 3.3 94.5 0.8 1.5 100.0 2,399 
25-29 47.3 4,615 2.0 95.5 0.8 1.7 100.0 2,185 
30-34 50.2 4,174 2.0 94.1 1.1 2.8 100.0 2,097 
35-39 49.6 3,937 1.9 94.5 0.6 3.0 100.0 1,951 
40-44 53.1 3,294 3.3 92.0 2.1 2.5 100.0 1,749 
45-49 50.2 2,715 4.3 90.1 2.7 3.0 100.0 1,363 
         التعلیم

 1,466 100.0 4.3 3.5 83.9 8.2 4,172 35.1 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 4,054 100.0 3.3 1.7 91.3 3.7 11,467 35.4 االبتدائیھ

 2,534 100.0 2.9 0.9 94.6 1.6 5,982 42.4 المتوسطھ
 5,709 100.0 1.3 0.5 97.3 0.9 9,039 63.2 االعدادیھ +

         تجربة ختان اإلناث
 11,494 100.0 2.2 0.6 96.3 0.9 28,390 40.5 لم تخضع لعملیة ختان
 2,270 100.0 3.9 4.5 80.0 11.5 2,270 100.0 خضعت لعملیة ختان

         سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 
 546 100.0 3.1 2.0 88.7 6.2 1,301 42.0 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 12,150 100.0 2.3 1.2 93.9 2.5 25,475 47.7 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
         مؤشر الثروة

 1,507 100.0 3.8 1.4 91.6 3.3 5,579 27.0 فقراً األشد 
 1,926 100.0 3.1 2.6 92.7 1.6 5,866 32.8 فقیر

 2,222 100.0 2.6 1.3 93.1 3.0 6,130 36.3 متوسط
 3,250 100.0 1.9 0.4 96.3 1.4 6,346 51.2 ثري

 4,859 100.0 2.3 1.2 93.0 3.5 6,739 72.1 األكثر ثراءً 
 الموافقة على عملیة ختان اإلناث - PR.10مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 : ختان اإلناث بين الفت�اتPR.5.3الجدول 

 2018 العراق،سنة حسب حالة ختان اإلناث لدیھن وتوزیع نسبة البنات اللواتي خضعن لعملیة ختان حسب نوع الختان،  14-0نسبة البنات في الفئة العمریة 

  

نسبة البنات 
اللواتي خضعن 
ألي شكل من 
أشكال ختان 

 1اإلناث
عدد البنات في الفئة العمریة 

 سنة 0-14

سنة اللواتي خضعن لعملیة ختان  14-0في الفئة العمریة توزیع نسبة البنات 
 ممن:

المجموع 
 اإلجمالي

عدد البنات في الفئة 
سنة  14-0العمریة 

اللواتي خضعن 
 للختان

تم إزالة جزء 
من منطقة 

 المھبل
تم وخز المنطقة 
 اللحمیة للمھبل

تم خیاطة 
منطقة المھبل 

 إلغالقھا
لم یتم تحدید شكل 

 الختان
           

 128 100.0 1.1 1.0 9.1 88.8 24,438 0.5 المجموع اإلجمالي (العراق)
          

         المنطقة
 99 100.0 1.5 1.2 11.0 86.3 16,495 0.6 منطقة حضریة

 29 (*) (*) (*) (*) (*) 7,942 0.4 منطقة ریفیة
         المحافظة
 0 - - - - - 837 0.0 دھوك
 0 - - - - - 2,363 0.0 نینوى

 67 (100.0) (0.0) (0.0) (11.8) (88.2) 1,131 5.9 سلیمانیة
 1 (*) (*) (*) (*) (*) 866 0.1 كركوك

 61 (100.0) (2.4) (2.0) (4.9) (90.7) 2,036 3.0 أربیل
 0 - - - - - 1,285 0.0 دیالى
 0 - - - - - 931 0.0 أنبار
 0 - - - - - 3,937 0.0 بغداد

 0 - - - - - 2,725 0.0 مركز   
 0 - - - - - 1,212 0.0 أطراف   

 0 - - - - - 1,161 0.0 بابل
 0 - - - - - 719 0.0 كربالء
 0 - - - - - 814 0.0 واسط

 0 - - - - - 671 0.0 صالح الدین
 0 - - - - - 1,016 0.0 نجف

 0 - - - - - 733 0.0 قادسیة
 0 - - - - - 995 0.0 مثنى

 0 - - - - - 1,713 0.0 ذي قار
 0 - - - - - 1,177 0.0 میسان
 0 - - - - - 2,053 0.0 بصرة

         االقلیم
 127 100.0 1.1 1.0 8.5 89.4 4,004 3.2 كردستان

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 20,434 0.0 وسط وجنوب العراق
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 : ختان اإلناث بين الفت�اتPR.5.3الجدول 

 2018 العراق،سنة حسب حالة ختان اإلناث لدیھن وتوزیع نسبة البنات اللواتي خضعن لعملیة ختان حسب نوع الختان،  14-0نسبة البنات في الفئة العمریة 

  

نسبة البنات 
اللواتي خضعن 
ألي شكل من 
أشكال ختان 

 1اإلناث
عدد البنات في الفئة العمریة 

 سنة 0-14

سنة اللواتي خضعن لعملیة ختان  14-0في الفئة العمریة توزیع نسبة البنات 
 ممن:

المجموع 
 اإلجمالي

عدد البنات في الفئة 
سنة  14-0العمریة 

اللواتي خضعن 
 للختان

تم إزالة جزء 
من منطقة 

 المھبل
تم وخز المنطقة 
 اللحمیة للمھبل

تم خیاطة 
منطقة المھبل 

 إلغالقھا
لم یتم تحدید شكل 

 الختان
         العمر
0-4 0.1 8,087 (*) (*) (*) (*) (*) 5 
5-9 0.2 8,968 (*) (*) (*) (*) (*) 21 

10-14 1.4 7,383 90.3 7.1 1.2 1.4 100.0 102 
         المستوى التعلیمي لألم

 82 (100.0) (1.8) (0.0) (3.7) (94.5) 5,000 1.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 30 (*) (*) (*) (*) (*) 11,397 0.3 االبتدائیھ

 13 (*) (*) (*) (*) (*) 4,282 0.3 المتوسطھ
 3 (*) (*) (*) (*) (*) 3,759 0.1 االعدادیھ +

         تجربة األم مع ختان اإلناث
 0 - - - - - 22,531 0.0 لم تخضع لعملیة ختان
 128 100.0 1.1 1.0 9.1 88.8 1,906 6.7 خضعت لعملیة ختان

         موافقة األم على عملیة الختان
 57 (100.0) (0.0) (2.2) (0.0) (97.8) 231 24.5 تستمر
 45 (100.0) (3.2) (0.0) (14.9) (81.9) 9,492 0.5 تتوقف

 16 (*) (*) (*) (*) (*) 181 8.6 تعتمد على
 0 - - - - - 14,250 0.0 لم تسأل

 11 (*) (*) (*) (*) (*) 284 3.9 ال اعرف/ غیر مبین
         سنة) 49-18(العمر  صعوبات القدرات الوظیفیة لدى األم

 30 (*) (*) (*) (*) (*) 1,359 2.2 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 98 100.0 1.5 0.0 11.9 86.7 22,981 0.4 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

         مؤشر الثروة
 2 (*) (*) (*) (*) (*) 5,683 0.0 األشد فقراً 

 6 (*) (*) (*) (*) (*) 5,235 0.1 فقیر
 19 (*) (*) (*) (*) (*) 4,830 0.4 متوسط

 17 (*) (*) (*) (*) (*) 4,580 0.4 ثري
 85 (100.0) (1.7) (0.0) (10.9) (87.3) 4,110 2.1 األكثر ثراءً 

 انتشار الختان بین الفتیات - PR.11مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 حالة غیر مرجحة 25تستند إلى أقل من (*) األرقام التي 

 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى 
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 التعّرض لإل�ذاء 

و�مكن أن �مّر ضحا�ا الجرائم بتج��ة جسد�ة  من شأن الج��مة أن �كون لها أثر كبير على ح�اة الضحا�ا والمجتمع األوسع الذي �ع�شون ف�ه. 
 على تكّبد المجتمع لتكال�ف اقتصاد�ة كبيرة للمجتمع من خالل  م��رة تؤدي إلى فقدانهم لممتل�اتهم ودخلهم. ونفس�ة 

�
كما تنطوي الج��مة أ�ضا

 132 .توفير تدابير وقائ�ة وخدمات تصح�ح�ة كذلك

خيرة وفي السنة التي سبقت المسح، �سبة النساء الذين كانوا ضحا�ا للسطو أو االعتداء في السنوات الثالث األ  PR.6.1W�عرض الجدوالن 
إذا ما تم استخدام أسلحة (وتحد�دا� سكين أو مسدس أو أي سالح آخر) خالل  PR.6.2Wو�عرض الجدول  حسب مختلف مزا�ا الخلف�ة العامة. 

 ح المستخدم ف�ه. في عرض ظروف آخر اعتداء، و�شيران إلى مكان حدوث االعتداء ون�ع السال  PR.6.3Wو�توسع الجدول  آخر عمل�ة سطو. 
، يبين الجدوالن    إذا تم إبالغ الشرطة عن حالة السطو أو االعتداء األخيرة التي تعرض لها النساء.  P.R6.4Wوأخيرا�

                                                                 

 

األمم المتحدة.  جن�ف:  دل�ل مس�ح التعّرض لإل�ذاء.  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والج��مة، ولجنة األمم المتحدة االقتصاد�ة ألورو�ا.  132
.statistics/Manual_on_Victimization_surveys_2009_web.pdf-analysis/Crime-and-https://www.unodc.org/documents/data 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_on_Victimization_surveys_2009_web.pdf
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 : ضحا�ا السرقة واالعتداء (للنساء)PR.6.1Wالجدول 

 2018 العراق،، سنة اللواتي كّن ضحایا للسرقة واالعتداء، وللسرقة أو االعتداء في السنوات الثالث األخیرة، وفي آخر سنة وعدة مرات في السنة األخیرة 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

سنة اللواتي عانین من  49-15في الفئة العمریة  ءنسبة النسا   سنة اللواتي كن ضحایا لـ: 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
 العنف الجسدي في السرقة أو االعتداء:

عدد النساء في 
-15الفئة العمریة 

 سنة 49

  باالعتداء  أالسرقة
 واتفي السن
 3الـ 

 األخیرة
في السنة 
 األخیرة

عدة مرات في 
   السنة األخیرة

في السنوات 
 األخیرة 3الـ 

في السنة 
 األخیرة

عدة مرات في 
   السنة األخیرة

 3في السنوات الـ 
 1في السنة األخیرة األخیرة

عدة مرات في 
 السنة األخیرة

                          
 30,660 0.8 1.5 3.3  0.6 0.9 1.4  0.2 0.6 2.1 المجموع اإلجمالي (العراق)

              
 21,436 0.9 1.5 3.4  0.7 1.0 1.5  0.2 0.6 2.2 المنطقة

 9,224 0.5 1.3 3.0  0.5 0.8 1.2  0.1 0.5 2.0 منطقة حضریة
             منطقة ریفیة

             المحافظة
 1,163 0.3 1.5 2.4  0.1 0.4 0.6  0.2 1.2 1.9 دھوك
 2,851 0.4 1.4 10.4  0.1 0.2 0.6  0.3 1.2 10.0 نینوى

 1,833 0.3 0.7 1.9  0.3 0.5 1.1  0.0 0.2 0.9 سلیمانیة
 1,234 0.2 0.3 1.3  0.1 0.1 0.6  0.2 0.3 1.0 كركوك

 2,783 0.1 0.4 0.8  0.1 0.1 0.1  0.0 0.3 0.6 أربیل
 1,698 0.5 1.8 3.1  0.3 0.5 1.0  0.2 1.3 2.2 دیالى
 1,299 0.3 0.8 1.7  0.2 0.4 0.8  0.1 0.4 1.1 أنبار
 5,047 1.0 1.5 2.8  1.0 1.3 1.9  0.1 0.3 1.2 بغداد

 3,691 0.6 1.1 2.1  0.5 0.9 1.5  0.0 0.3 0.8 مركز   
 1,356 2.2 2.4 4.5  2.2 2.3 2.9  0.1 0.2 2.5 أطراف   

 1,389 0.4 0.9 1.9  0.1 0.2 0.4  0.3 0.6 1.7 بابل
 864 0.1 0.3 0.9  0.0 0.1 0.4  0.1 0.1 0.7 كربالء
 1,015 0.7 2.0 2.7  0.6 1.3 1.5  0.3 1.0 1.4 واسط

 954 0.9 1.6 3.0  0.8 0.9 1.3  0.1 0.7 1.8 صالح الدین
 1,145 1.0 1.8 3.2  0.9 1.7 2.3  0.2 0.3 1.3 نجف

 899 2.8 4.3 6.2  2.5 3.7 5.1  0.3 0.8 1.4 قادسیة
 967 0.3 0.5 0.7  0.2 0.3 0.5  0.1 0.3 0.3 مثنى

 1,968 0.2 0.5 0.8  0.1 0.2 0.3  0.1 0.3 0.7 ذي قار
 1,188 6.7 9.4 15.2  6.0 8.6 11.1  0.8 1.7 5.3 میسان
 2,363 0.0 0.4 0.8  0.0 0.1 0.2  0.0 0.3 0.6 بصرة

             االقلیم
 5,778 0.2 0.7 1.5  0.2 0.3 0.5  0.0 0.4 1.0 كردستان

 24,882 0.9 1.6 3.7  0.7 1.1 1.6  0.2 0.6 2.4 وسط وجنوب العراق
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 : ضحا�ا السرقة واالعتداء (للنساء)PR.6.1Wالجدول 

 2018 العراق،، سنة اللواتي كّن ضحایا للسرقة واالعتداء، وللسرقة أو االعتداء في السنوات الثالث األخیرة، وفي آخر سنة وعدة مرات في السنة األخیرة 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

سنة اللواتي عانین من  49-15في الفئة العمریة  ءنسبة النسا   سنة اللواتي كن ضحایا لـ: 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
 العنف الجسدي في السرقة أو االعتداء:

عدد النساء في 
-15الفئة العمریة 

 سنة 49

  باالعتداء  أالسرقة
 واتفي السن
 3الـ 

 األخیرة
في السنة 
 األخیرة

عدة مرات في 
   السنة األخیرة

في السنوات 
 األخیرة 3الـ 

في السنة 
 األخیرة

عدة مرات في 
   السنة األخیرة

 3في السنوات الـ 
 1في السنة األخیرة األخیرة

عدة مرات في 
 السنة األخیرة

             العمر
15-19 1.6 0.5 0.2  0.9 0.6 0.5  2.4 1.1 0.7 6,450 
15-17 1.6 0.7 0.3  1.2 0.8 0.6  2.6 1.4 0.9 3,884 
18-19 1.6 0.3 0.1  0.5 0.4 0.3  2.0 0.7 0.3 2,567 
20-24 1.9 0.8 0.1  1.5 1.0 0.6  3.1 1.6 0.7 5,475 
25-29 2.6 0.9 0.1  2.3 1.7 1.0  4.6 2.4 1.1 4,615 
30-34 2.4 0.4 0.2  1.5 1.0 0.8  3.8 1.3 1.0 4,174 
35-39 1.8 0.4 0.1  1.1 0.7 0.5  2.6 1.1 0.6 3,937 
40-44 3.0 0.7 0.3  1.3 0.8 0.6  4.0 1.5 0.8 3,294 
45-49 2.2 0.2 0.1  1.2 0.7 0.5  3.3 0.9 0.6 2,715 
             التعلیم

 4,172 1.5 1.9 4.0  1.4 1.7 2.4  0.1 0.5 2.1 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 11,467 0.9 1.6 3.9  0.7 1.1 1.6  0.2 0.5 2.5 االبتدائیھ

 5,982 0.8 1.9 3.6  0.6 1.1 1.6  0.2 1.0 2.2 المتوسطھ
 9,039 0.3 0.8 2.1  0.2 0.4 0.6  0.1 0.5 1.6 االعدادیھ +

             سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 
 1,301 1.8 2.4 5.5  1.7 1.9 2.5  0.3 0.6 3.6 الوظیفیةتعاني من صعوبة في القدرات 

 25,475 0.7 1.4 3.3  0.6 0.9 1.4  0.1 0.6 2.1 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
             مؤشر الثروة
 5,579 1.2 1.9 4.4  1.0 1.6 2.5  0.2 0.5 2.3 األشد فقراً 

 5,866 1.0 2.3 4.3  0.8 1.3 1.9  0.2 1.2 2.6 فقیر
 6,130 0.7 1.2 3.5  0.6 0.8 1.2  0.1 0.5 2.5 متوسط

 6,346 0.5 1.1 2.6  0.4 0.6 0.9  0.1 0.5 1.9 ثري
 6,739 0.5 0.9 2.0  0.4 0.6 0.8  0.1 0.3 1.4 األكثر ثراءً 

 تجربة السرقة واالعتداء - PR.12مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 ”.قیام أحد ما بأخذ أو محاولة أخذ شیئاً ما منك، باستخدام القوة أو التھدید باستخدام القوة“تُعرف السرقة ھنا على أنھا  أ

 یُعّرف االعتداء ھنا بأنھ االعتداء الجسدي. ب



 278| صفحة  الحما�ة من العنف واالستغالل

 : ظروف أخر حادثة سرقة (للنساء)PR.6.2Wالجدول 

 2018 العراق،سنة حسب تصنیف ظروف آخر حادثة سرقة،  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 ظروف آخر حادثة سرقة:
 49-15عدد النساء في الفئة العمریة 

سنة اللواتي تعرضن للسرقة في 
 األخیرة 3السنوات الـ 

سرقة دون 
استخدام 

 سالح

 سرقة باستخدام سالح:

 أي سالح غیر ذلك المسدس السكین
              

 649 42.2 3.4 40.4 5.1 57.8 المجموع اإلجمالي (العراق)
        

       المنطقة
 468 40.3 1.8 38.1 5.5 59.7 منطقة حضریة

 181 47.1 7.6 46.4 4.3 52.9 منطقة ریفیة
       المحافظة
 22 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) دھوك
 285 74.9 1.0 73.6 9.2 25.1 نینوى

 16 (*) (*) (*) (*) (*) سلیمانیة
 12 (*) (*) (*) (*) (*) كركوك

 18 (*) (*) (*) (*) (*) أربیل
 38 (6.7) (0.0) (5.0) (1.7) (93.3) دیالى
 14 (19.9) (0.0) (19.9) (0.0) (80.1) أنبار
 62 40.2 26.5 38.1 2.0 59.8 بغداد

 28 (*) (*) (*) (*) (*) مركز   
 33 (59.6) (49.2) (55.8) (3.6) (40.4) أطراف   

 24 (24.9) (0.0) (24.9) (4.0) (75.1) بابل
 6 (*) (*) (*) (*) (*) كربالء
 15 (*) (*) (*) (*) (*) واسط

 17 (26.8) (0.0) (26.8) (0.0) (73.2) صالح الدین
 15 (14.8) (3.6) (10.8) (11.7) (85.2) نجف

 12 (9.3) (5.3) (4.0) (4.0) (90.7) قادسیة
 3 (*) (*) (*) (*) (*) مثنى

 14 (*) (*) (*) (*) (*) ذي قار
 63 3.6 0.0 3.6 0.0 96.4 میسان
 14 (*) (*) (*) (*) (*) بصرة

       االقلیم
 56 1.4 0.0 1.4 0.0 98.6 كردستان

 594 46.0 3.7 44.1 5.6 54.0 وسط وجنوب العراق
       العمر

15-19 51.7 1.1 48.3 3.8 48.3 104 
15-17 59.9 1.8 40.1 5.0 40.1 63 
18-19 (38.9) (0.0) (61.1) (1.9) (61.1) 40 

20-24 68.1 5.2 30.5 1.9 31.9 103 
25-29 54.1 11.9 45.9 1.7 45.9 118 
30-34 54.5 1.1 43.9 3.2 45.5 98 
35-39 59.5 6.2 36.6 6.5 40.5 69 
40-44 56.8 5.5 39.7 4.4 43.2 97 
45-49 63.1 3.4 32.8 3.9 36.9 59 
       التعلیم

 87 49.2 4.5 46.0 8.0 50.8 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 288 58.3 5.2 56.3 7.7 41.7 االبتدائیھ

 130 20.2 2.1 19.9 1.3 79.8 المتوسطھ
 144 25.6 0.4 23.8 1.8 74.4 االعدادیھ +

       آخر حادثة وقعت
 179 12.4 1.2 11.0 2.9 87.6 قبل أكثر من سنة
 442 57.0 4.5 54.9 6.4 43.0 قبل أقل من سنة

 28 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) ال أتذكر
       نتیجة حادثة السرقة

 410 45.3 0.8 44.2 6.0 54.7 حدثت سرقة



 279| صفحة  الحما�ة من العنف واالستغالل

 : ظروف أخر حادثة سرقة (للنساء)PR.6.2Wالجدول 

 2018 العراق،سنة حسب تصنیف ظروف آخر حادثة سرقة،  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 ظروف آخر حادثة سرقة:
 49-15عدد النساء في الفئة العمریة 

سنة اللواتي تعرضن للسرقة في 
 األخیرة 3السنوات الـ 

سرقة دون 
استخدام 

 سالح

 سرقة باستخدام سالح:

 أي سالح غیر ذلك المسدس السكین
 230 37.1 7.0 34.1 3.8 62.9 محاولة سرقة

 9 (*) (*) (*) (*) (*) ال أعرف / غیر متأكدة
       سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 

 46 38.1 1.8 36.4 0.0 61.9 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 540 42.8 3.4 40.8 6.0 57.2 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

       الثروةمؤشر 
 130 43.2 10.6 42.2 6.5 56.8 األشد فقراً 

 151 44.5 0.6 42.5 8.8 55.5 فقیر
 154 56.6 1.3 54.7 4.9 43.4 متوسط

 118 42.3 3.4 39.5 3.5 57.7 ثري
 96 14.0 1.3 13.1 0.0 86.0 األكثر ثراءً 

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى 

 



 280| صفحة  الحما�ة من العنف واالستغالل

 : موقع وظروف آخر حادثة اعتداء (للنساء)PR.6.3Wالجدول 

 2018 العراق،سنة حسب تصنیف موقع وظروف آخر حادثة اعتداء،  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 موقع آخر حادثة اعتداء

المجموع 
 اإلجمالي

 استخدام السالح في آخر اعتداء

عدد النساء في الفئة العمریة 
سنة اللواتي تعرضن  15-49

 األخیرة 3العتداء في السنوات الـ 
في 

 المنزل
في منزل 

 آخر
في 

 الشارع

في إحدى 
وسائل 

المواصالت 
 العامة

مكان 
 عام آخر

في 
المدرسة/ 

 العمل
مكان 
 آخر

لم یتم 
استخدام 

 أي سالح غیر ذلك مسدس سكین سالح
                 

 434 5.2 1.6 2.8 1.9 94.8 100.0 0.4 0.1 0.1 0.2 3.7 3.0 92.6 المجموع اإلجمالي (العراق)
                

               المنطقة
 319 4.1 1.3 1.9 1.2 95.9 100.0 0.2 0.2 0.2 0.2 3.6 2.4 93.2 منطقة حضریة

 115 8.5 2.1 5.6 3.6 91.5 100.0 0.9 0.0 0.0 0.0 3.8 4.6 90.7 ریفیةمنطقة 
               المحافظة
 6 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) دھوك
 17 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) نینوى

 20 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) سلیمانیة
 8 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) كركوك

 4 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) أربیل
 16 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) دیالى
 11 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) أنبار
 97 1.5 0.9 0.7 0.3 98.5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.8 96.6 بغداد

 57 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) مركز   
 40 (3.7) (2.1) (1.6) (0.8) (96.3) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.6) (0.0) (98.4) أطراف   

 5 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) بابل
 3 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) كربالء
 15 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) واسط

 12 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) صالح الدین
 26 (21.5) (0.0) (13.4) (21.5) (78.5) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (5.3) (94.7) نجف

 46 2.9 1.9 0.9 0.0 97.1 100.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.9 قادسیة
 4 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) مثنى

 5 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) ذي قار
 131 2.6 2.4 0.0 0.3 97.4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 99.7 میسان
 6 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) بصرة

               االقلیم
 30 (3.6) (0.0) (3.6) (0.0) (96.4) (100.0) (0.0) (0.0) (2.0) (2.5) (9.2) (3.8) (82.6) كردستان



 281| صفحة  الحما�ة من العنف واالستغالل

 : موقع وظروف آخر حادثة اعتداء (للنساء)PR.6.3Wالجدول 

 2018 العراق،سنة حسب تصنیف موقع وظروف آخر حادثة اعتداء،  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 موقع آخر حادثة اعتداء

المجموع 
 اإلجمالي

 استخدام السالح في آخر اعتداء

عدد النساء في الفئة العمریة 
سنة اللواتي تعرضن  15-49

 األخیرة 3العتداء في السنوات الـ 
في 

 المنزل
في منزل 

 آخر
في 

 الشارع

في إحدى 
وسائل 

المواصالت 
 العامة

مكان 
 عام آخر

في 
المدرسة/ 

 العمل
مكان 
 آخر

لم یتم 
استخدام 

 أي سالح غیر ذلك مسدس سكین سالح
 403 5.3 1.7 2.8 2.0 94.7 100.0 0.4 0.2 0.0 0.0 3.2 2.9 93.3 وسط وجنوب العراق

               العمر
15-19 80.4 5.0 12.9 0.0 0.0 0.0 1.7 100.0 90.2 1.6 6.2 3.6 9.8 61 

15-17 80.9 2.7 14.1 0.0 0.0 0.0 2.2 100.0 89.3 2.1 8.0 2.7 10.7 47 
18-19 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 14 

20-24 96.5 2.7 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 100.0 97.0 2.3 0.9 0.7 3.0 81 
25-29 92.2 3.8 3.6 0.0 0.0 0.0 0.5 100.0 97.7 1.5 2.0 0.0 2.3 108 
30-34 98.9 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 98.0 0.9 0.0 1.1 2.0 64 
35-39 92.5 2.5 3.6 0.0 0.0 1.4 0.0 100.0 96.2 3.1 1.2 0.8 3.8 45 
40-44 93.8 2.0 2.4 1.8 0.0 0.0 0.0 100.0 87.3 2.4 7.7 5.0 12.7 41 
45-49 (92.5) (3.5) (4.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (89.5) (1.9) (6.1) (2.5) (10.5) 33 
               التعلیم

 101 1.8 1.2 0.6 0.3 98.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.2 98.0 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 184 4.4 2.2 0.7 1.5 95.6 100.0 0.6 0.3 0.0 0.4 3.3 3.3 92.1 االبتدائیھ

 97 8.3 0.2 8.1 3.8 91.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 3.3 91.1 المتوسطھ
 53 8.8 2.4 4.7 2.6 91.2 100.0 0.9 0.0 1.2 0.0 6.8 4.8 86.3 االعدادیھ +

               آخر حادثة وقعت
 140 8.4 1.8 5.5 1.7 91.6 100.0 1.1 0.0 0.0 0.5 7.7 5.8 84.9 قبل أكثر من سنة
 291 3.6 1.3 1.6 1.9 96.4 100.0 0.0 0.2 0.2 0.0 1.5 1.6 96.4 قبل أقل من سنة

 3 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) ال أتذكر
               عدد المعتدین

1 94.0 2.9 2.5 0.2 0.0 0.0 0.4 100.0 96.0 1.5 1.7 1.3 4.0 397 
 33 (15.3) (2.6) (12.7) (6.1) (84.7) (100.0) (0.0) (1.9) (0.0) (0.0) (15.0) (4.1) (79.1) أو أكثر 2

 4 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) ال أعرف/ال أتذكر
               التعرف على المعتدي (المعتدین)

 413 4.2 1.3 2.0 1.9 95.8 100.0 0.4 0.1 0.0 0.0 1.5 3.1 94.8 نعم
 18 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) ال

 2 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) ال أعرف/ال أتذكر
               سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 



 282| صفحة  الحما�ة من العنف واالستغالل

 : موقع وظروف آخر حادثة اعتداء (للنساء)PR.6.3Wالجدول 

 2018 العراق،سنة حسب تصنیف موقع وظروف آخر حادثة اعتداء،  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 موقع آخر حادثة اعتداء

المجموع 
 اإلجمالي

 استخدام السالح في آخر اعتداء

عدد النساء في الفئة العمریة 
سنة اللواتي تعرضن  15-49

 األخیرة 3العتداء في السنوات الـ 
في 

 المنزل
في منزل 

 آخر
في 

 الشارع

في إحدى 
وسائل 

المواصالت 
 العامة

مكان 
 عام آخر

في 
المدرسة/ 

 العمل
مكان 
 آخر

لم یتم 
استخدام 

 أي سالح غیر ذلك مسدس سكین سالح
 32 (10.9) (5.9) (5.0) (3.1) (89.1) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.3) (1.7) (2.6) (93.4) تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 354 4.0 1.0 2.0 1.7 96.0 100.0 0.1 0.2 0.2 0.0 2.4 3.1 94.0 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
               مؤشر الثروة
 137 4.9 2.3 1.2 1.6 95.1 100.0 0.8 0.0 0.0 0.0 3.3 3.1 92.8 األشد فقراً 

 113 1.0 0.0 0.0 1.0 99.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 3.5 94.7 فقیر
 72 4.9 1.6 2.3 1.8 95.1 100.0 0.0 0.9 0.0 0.0 1.4 4.4 93.4 متوسط

 57 15.0 2.7 12.4 6.2 85.0 100.0 0.9 0.0 1.1 0.0 6.0 0.9 91.2 ثري
 55 (5.1) (1.5) (3.5) (0.0) (94.9) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.3) (8.8) (2.1) (87.7) األكثر ثراءً 

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى 

 

 : اإلبالغ عن حوادث السرقة واالعتداء التي وقعت خالل السنة األخيرة (للنساء)PR.6.4Wالجدول 

 49-15سنة اللواتي تعرضن لالعتداء في السنة األخیرة، حسب نوع آخر حادثة اعتداء، ونسبة النساء في الفئة العمریة  49-15سنة اللواتي تعرضن للسرقة في السنة األخیرة، حسب نوع آخر حادثة سرقة، ونسبة النساء في الفئة العمریة  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
 2018 العراق،من تم إبالغ الشرطة عن حادثة السرقة أو االعتداء التي تعرضن لھا، سنة م

  

نسبة النساء في الفئة العمریة 
سنة ممن تم إبالغ الشرطة  15-49

 عن آخر حادثة سرقة تعرضن لھا
عدد النساء في الفئة العمریة 

سنة اللواتي  15-49
تعرضن للسرقة في السنة 

 األخیرة

النساء في الفئة العمریة نسبة 
سنة ممن تم إبالغ الشرطة  15-49

 عن آخر حادثة اعتداء تعرضن لھا
عدد النساء في الفئة 

سنة  49-15العمریة 
اللواتي تعرضن العتداء 

 في السنة األخیرة

نسبة النساء في الفئة العمریة 
سنة ممن تم إبالغ  15-49

الشرطة عن آخر حادثة سرقة 
تعرضن فیھا  و/أو اعتداء

لعنف جسدي في السنة 
 ،أ1األخیرة

 49-15عدد النساء في الفئة العمریة 
سنة اللواتي تعرضن للعنف الجسدي 
أثناء حادثة سرقة أو اعتداء في السنة 

 األخیرة

سرقة 
دون 

استخدام 
 سالح

سرقة 
باستخدام 

 سالح
أي حادثة 

 سرقة

اعتداء 
دون 

استخدام 
 السالح

اعتداءء 
باستخدام 

 السالح
أي 
 اعتداء

                      
 447 6.1 291 3.5 0.6 3.0 179 14.8 6.6 8.2 المجموع اإلجمالي (العراق)

            
           المنطقة

 331 4.7 221 4.1 0.7 3.3 130 11.5 1.6 9.9 منطقة حضریة
 116 9.9 70 1.8 0.0 1.8 49 23.6 19.9 3.8 منطقة ریفیة

           المحافظة
 18 (*) 5 (*) (*) (*) 13 (*) (*) (*) دھوك



 283| صفحة  الحما�ة من العنف واالستغالل

 : اإلبالغ عن حوادث السرقة واالعتداء التي وقعت خالل السنة األخيرة (للنساء)PR.6.4Wالجدول 

 49-15سنة اللواتي تعرضن لالعتداء في السنة األخیرة، حسب نوع آخر حادثة اعتداء، ونسبة النساء في الفئة العمریة  49-15سنة اللواتي تعرضن للسرقة في السنة األخیرة، حسب نوع آخر حادثة سرقة، ونسبة النساء في الفئة العمریة  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
 2018 العراق،من تم إبالغ الشرطة عن حادثة السرقة أو االعتداء التي تعرضن لھا، سنة م

  

نسبة النساء في الفئة العمریة 
سنة ممن تم إبالغ الشرطة  15-49

 عن آخر حادثة سرقة تعرضن لھا
عدد النساء في الفئة العمریة 

سنة اللواتي  15-49
تعرضن للسرقة في السنة 

 األخیرة

النساء في الفئة العمریة نسبة 
سنة ممن تم إبالغ الشرطة  15-49

 عن آخر حادثة اعتداء تعرضن لھا
عدد النساء في الفئة 

سنة  49-15العمریة 
اللواتي تعرضن العتداء 

 في السنة األخیرة

نسبة النساء في الفئة العمریة 
سنة ممن تم إبالغ  15-49

الشرطة عن آخر حادثة سرقة 
تعرضن فیھا  و/أو اعتداء

لعنف جسدي في السنة 
 ،أ1األخیرة

 49-15عدد النساء في الفئة العمریة 
سنة اللواتي تعرضن للعنف الجسدي 
أثناء حادثة سرقة أو اعتداء في السنة 

 األخیرة

سرقة 
دون 

استخدام 
 سالح

سرقة 
باستخدام 

 سالح
أي حادثة 

 سرقة

اعتداء 
دون 

استخدام 
 السالح

اعتداءء 
باستخدام 

 السالح
أي 
 اعتداء

 40 (*) 5 (*) (*) (*) 35 (*) (*) (*) نینوى
 12 (*) 9 (*) (*) (*) 3 (*) (*) (*) سلیمانیة
 3 (*) 2 (*) (*) (*) 3 (*) (*) (*) كركوك

 11 (*) 3 (*) (*) (*) 9 (*) (*) (*) أربیل
 31 (6.0) 9 (*) (*) (*) 22 (*) (*) (*) دیالى
 11 (*) 6 (*) (*) (*) 5 (*) (*) (*) أنبار
 74 (8.0) 64 (2.1) (0.0) (2.1) 14 (*) (*) (*) بغداد

 42 (*) 32 (*) (*) (*) 12 (*) (*) (*) مركز   
 33 (*) 31 (*) (*) (*) 2 (*) (*) (*) أطراف   

 12 (*) 3 (*) (*) (*) 9 (*) (*) (*) بابل
 2 (*) 1 (*) (*) (*) 1 (*) (*) (*) كربالء
 20 (*) 13 (*) (*) (*) 10 (*) (*) (*) واسط

 15 (0.0) 9 (*) (*) (*) 6 (*) (*) (*) صالح الدین
 21 (6.2) 19 (2.9) (2.9) (0.0) 4 (*) (*) (*) نجف

 39 1.3 33 3.8 0.0 3.8 7 (*) (*) (*) قادسیة
 5 (*) 3 (*) (*) (*) 3 (*) (*) (*) مثنى

 9 (*) 4 (*) (*) (*) 7 (*) (*) (*) ذي قار
 112 1.1 102 0.0 0.0 0.0 20 (6.2) (1.9) (4.2) میسان
 9 (*) 1 (*) (*) (*) 8 (*) (*) (*) بصرة

           االقلیم
 42 (9.5) 16 (*) (*) (*) 25 (*) (*) (*) كردستان

 406 5.7 275 2.7 0.2 2.5 154 14.7 7.7 7.0 وسط وجنوب العراق
           العمر

15-19 (0.0) (0.0) (0.0) 34 1.5 0.0 1.5 41 0.0 73 
15-17 (0.0) (0.0) (0.0) 26 (0.0) (0.0) (0.0) 30 0.0 55 
18-19 (*) (*) (*) 8 (*) (*) (*) 11 (0.0) 18 
20-24 (4.9) (1.8) (6.7) 42 1.1 0.0 1.1 57 3.1 89 
25-29 (*) (*) (*) 41 2.1 0.0 2.1 76 6.2 112 
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 : اإلبالغ عن حوادث السرقة واالعتداء التي وقعت خالل السنة األخيرة (للنساء)PR.6.4Wالجدول 

 49-15سنة اللواتي تعرضن لالعتداء في السنة األخیرة، حسب نوع آخر حادثة اعتداء، ونسبة النساء في الفئة العمریة  49-15سنة اللواتي تعرضن للسرقة في السنة األخیرة، حسب نوع آخر حادثة سرقة، ونسبة النساء في الفئة العمریة  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
 2018 العراق،من تم إبالغ الشرطة عن حادثة السرقة أو االعتداء التي تعرضن لھا، سنة م

  

نسبة النساء في الفئة العمریة 
سنة ممن تم إبالغ الشرطة  15-49

 عن آخر حادثة سرقة تعرضن لھا
عدد النساء في الفئة العمریة 

سنة اللواتي  15-49
تعرضن للسرقة في السنة 

 األخیرة

النساء في الفئة العمریة نسبة 
سنة ممن تم إبالغ الشرطة  15-49

 عن آخر حادثة اعتداء تعرضن لھا
عدد النساء في الفئة 

سنة  49-15العمریة 
اللواتي تعرضن العتداء 

 في السنة األخیرة

نسبة النساء في الفئة العمریة 
سنة ممن تم إبالغ  15-49

الشرطة عن آخر حادثة سرقة 
تعرضن فیھا  و/أو اعتداء

لعنف جسدي في السنة 
 ،أ1األخیرة

 49-15عدد النساء في الفئة العمریة 
سنة اللواتي تعرضن للعنف الجسدي 
أثناء حادثة سرقة أو اعتداء في السنة 

 األخیرة

سرقة 
دون 

استخدام 
 سالح

سرقة 
باستخدام 

 سالح
أي حادثة 

 سرقة

اعتداء 
دون 

استخدام 
 السالح

اعتداءء 
باستخدام 

 السالح
أي 
 اعتداء

30-34 (15.8) (12.6) (28.4) 18 (3.6) (0.0) (3.6) 42 9.1 56 
35-39 (*) (*) (*) 17 (5.6) (1.9) (7.5) 29 18.6 45 
40-44 (9.4) (6.4) (15.8) 22 (4.8) (0.0) (4.8) 28 7.0 49 
45-49 (*) (*) (*) 6 (7.3) (6.0) (13.4) 18 (1.8) 23 
           التعلیم

 81 2.6 71 0.9 0.0 0.9 20 (*) (*) (*) االبتدائي أو ال تعلیمما قبل 
 178 6.9 123 3.2 0.0 3.2 60 20.5 13.9 6.6 االبتدائیھ

 115 6.4 64 1.0 0.0 1.0 58 (12.7) (3.8) (8.9) المتوسطھ
 73 7.2 33 (15.1) (4.9) (10.3) 41 (11.4) (0.0) (11.4) االعدادیھ +

           الجریمةالجھة التي بلغت عن 
 20 (*) 8 (*) (*) (*) 12 (*) (*) (*) المرأة بنفسھا
 17 (*) 3 (*) (*) (*) 14 (*) (*) (*) شخص آخر

           سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 
 31 (*) 25 (*) (*) (*) 8 (*) (*) (*) تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 362 7.3 236 4.4 0.7 3.7 145 17.8 7.9 9.9 أیة صعوبة في القدرات الوظیفیةال تعاني من 
           مؤشر الثروة
 108 3.0 90 2.2 0.0 2.2 25 (12.7) (7.3) (5.5) األشد فقراً 

 134 (*) 74 (*) (*) (*) 70 (*) (*) (*) فقیر
 74 4.4 46 3.2 0.0 3.2 29 (11.1) (3.4) (7.7) متوسط

 68 4.7 38 (8.8) (1.5) (7.3) 33 (8.0) (0.0) (8.0) ثري
 64 (6.9) 44 (*) (*) (*) 21 (*) (*) (*) األكثر ثراءً 

 16.3.1اإلبالغ عن الجریمة؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - PR.13مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 ) تعرضن للسرقة واالعتداء في الوقت ذاتھ.3) كانت آخر حادثة تعرضن لھا إما حادثة سرقة أو اعتداء، أو 2) لم یتعرضن ألیة حادثة، أو 1یتم بناء ھذا المؤشر باستخدام كال آخر حادثتي سرقة واعتداء، حیث إنھ یمكن أن المستجیبات  أ
)naغیر منطبق ( 

 حالة غیر مرجحة 25ل من (*) األرقام التي تستند إلى أق
 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى 
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 الشعور باألمان 

األسئلة التي تتعلق بالشعور الخوف، مثل الشعور بالسالمة ومفاه�م الج��مة بوصفها مشكلة، �شير إلى مدى شعور المستجيين باالمان في 
مهم ح�ث أن مثل هذە المفاه�م تحّد من ح��ة تنقل الناس وتؤثر على الط��قة التي يتعاملون بها مع التهد�دات التي وهذا أمر  الح�اة اليوم�ة. 
  132 .تهدد سالمتهم

ب�انات للنساء تتعلق ب�حساسهم باألمان عند المشي لوحدهم في حّيهم بعد حلول الظالم والبقاء وح�دين في المنزل  PR.7.1Wو�عرض الجدول 
  بعد حلول الظالم. 



 286| صفحة  الحما�ة من العنف واالستغالل

 : الشعور باألمان (للنساء)PR.7.1Wالجدول 

 2018 العراق،ي لوحدھن في حیّھن بعد حلول الظالم وأثناء البقاء لوحدھن في المنزل بعد حلول الظالم، حسب شعورھن باألمان أثناء المش سنة 49-15 توزیع نسبة النساء في الفئة العمریة

  

سنة  49-15توزیع نسبة النساء في الفئة العمریة 
اللواتي أثناء المشي لوحدھن في حیّھن بعد حلول 

 الظالم یشعرن:

المجموع 
 اإلجمالي

توزیع نسبة 
النساء في 

الفئة العمریة 
سنة  15-49

اللواتي 
یشعرن 

باألمان أثناء 
المشي 

لوحدھن في 
حیّھن بعد 

حلول 
 1الظالم

سنة  49-15توزیع نسبة النساء في الفئة العمریة 
اللواتي أثناء البقاء لوحدھن في المنزل بعد حلول 

 الظالم یشعرن:

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة النساء في 
الفئة العمریة 

سنة  15-49
ن اللوتي یشعر

باألمان أثناء البقاء 
لوحدھن في 

المنزل بعد حلول 
 الظالم

نسبة النساء في الفئة 
سنة  49-15العمریة 

اللواتي یشعرن بعد 
حلول الظالم بعدم 
األمان أثناء المشي 

لوحدھن في حیّھن أو 
أثناء البقاء في المنزل 

 لوحدھن

عدد النساء 
في الفئة 

-15العمریة 
 سنة 49

بأمان 
 باألمان كبیر

بعدم 
 األمان

بعدم 
األمان 
على 

 اإلطالق

ال 
یمشین 
لوحدھن 
أبداً بعد 
حلول 
 الظالم

بأمان 
 باألمان كبیر

بعدم 
 األمان

بعدم 
األمان 
على 

 اإلطالق

 ال یبقین
لوحدھن 
أبداً في 
المنزل 
بعد 

حلول 
 الظالم

                   
 30,660 2.8 64.9 100.0 25.1 1.4 8.5 47.0 17.9 48.9 100.0 38.9 2.2 10.0 34.9 14.0 المجموع اإلجمالي (العراق)

                  
                 المنطقة

 21,436 2.7 65.8 100.0 24.7 1.3 8.2 48.8 17.0 48.4 100.0 40.0 2.1 9.4 34.7 13.7 منطقة حضریة
 9,224 3.0 63.0 100.0 26.0 1.8 9.2 42.8 20.2 50.1 100.0 36.3 2.3 11.3 35.4 14.7 منطقة ریفیة

                 المحافظة
 1,163 0.3 82.6 100.0 14.0 0.3 3.2 53.9 28.7 75.6 100.0 21.2 0.3 2.8 48.8 26.8 دھوك
 2,851 4.9 58.2 100.0 33.5 2.5 5.8 49.5 8.6 43.9 100.0 44.9 2.8 8.4 39.1 4.8 نینوى

 1,833 0.5 89.4 100.0 7.9 0.4 2.1 21.8 67.8 91.0 100.0 6.3 0.2 2.5 20.8 70.2 سلیمانیة
 1,234 3.4 63.0 100.0 29.8 2.4 4.7 58.2 5.0 74.3 100.0 17.9 1.6 6.0 69.3 5.2 كركوك

 2,783 0.1 82.2 100.0 16.3 0.1 1.3 46.3 36.0 68.7 100.0 29.2 0.1 1.9 39.0 29.8 أربیل
 1,698 12.2 59.1 100.0 24.0 6.6 10.3 30.5 28.6 33.8 100.0 42.1 11.0 13.1 14.6 19.3 دیالى
 1,299 10.1 30.8 100.0 38.7 5.0 25.5 30.0 0.8 16.4 100.0 43.6 9.1 30.9 15.7 0.7 أنبار
 5,047 2.9 74.3 100.0 15.0 1.0 9.7 67.5 6.8 41.4 100.0 45.3 2.6 10.6 36.9 4.5 بغداد

 3,691 2.8 73.1 100.0 17.0 0.5 9.3 66.4 6.7 41.0 100.0 46.9 2.6 9.6 36.8 4.1 مركز   
 1,356 3.2 77.6 100.0 9.5 2.2 10.8 70.5 7.1 42.8 100.0 41.2 2.7 13.4 37.2 5.5 أطراف   

 1,389 0.1 81.1 100.0 12.4 0.1 6.4 62.6 18.5 81.4 100.0 11.5 0.1 7.0 62.8 18.6 بابل
 864 0.1 68.3 100.0 30.4 0.1 1.0 46.4 22.1 43.9 100.0 54.1 0.0 2.0 27.5 16.5 كربالء
 1,015 0.1 75.1 100.0 21.6 0.0 3.3 66.8 8.3 56.8 100.0 41.0 0.1 2.1 50.2 6.6 واسط

 954 0.4 58.5 100.0 30.8 0.4 10.2 44.1 14.5 50.7 100.0 37.9 0.0 11.4 39.1 11.6 صالح الدین
 1,145 2.4 68.8 100.0 7.7 0.2 23.3 54.6 14.2 37.1 100.0 14.0 2.4 46.5 30.2 6.8 نجف

 899 0.7 61.0 100.0 29.4 0.6 9.1 52.1 8.9 57.7 100.0 32.2 0.4 9.7 50.7 7.0 قادسیة
 967 0.6 51.1 100.0 38.2 0.4 10.3 41.6 9.5 27.4 100.0 61.4 0.4 10.8 23.6 3.8 مثنى

 1,968 0.8 53.5 100.0 39.5 0.6 6.4 38.0 15.5 38.5 100.0 54.0 0.5 7.0 33.7 4.8 ذي قار



 287| صفحة  الحما�ة من العنف واالستغالل

 : الشعور باألمان (للنساء)PR.7.1Wالجدول 

 2018 العراق،ي لوحدھن في حیّھن بعد حلول الظالم وأثناء البقاء لوحدھن في المنزل بعد حلول الظالم، حسب شعورھن باألمان أثناء المش سنة 49-15 توزیع نسبة النساء في الفئة العمریة

  

سنة  49-15توزیع نسبة النساء في الفئة العمریة 
اللواتي أثناء المشي لوحدھن في حیّھن بعد حلول 

 الظالم یشعرن:

المجموع 
 اإلجمالي

توزیع نسبة 
النساء في 

الفئة العمریة 
سنة  15-49

اللواتي 
یشعرن 

باألمان أثناء 
المشي 

لوحدھن في 
حیّھن بعد 

حلول 
 1الظالم

سنة  49-15توزیع نسبة النساء في الفئة العمریة 
اللواتي أثناء البقاء لوحدھن في المنزل بعد حلول 

 الظالم یشعرن:

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة النساء في 
الفئة العمریة 

سنة  15-49
ن اللوتي یشعر

باألمان أثناء البقاء 
لوحدھن في 

المنزل بعد حلول 
 الظالم

نسبة النساء في الفئة 
سنة  49-15العمریة 

اللواتي یشعرن بعد 
حلول الظالم بعدم 
األمان أثناء المشي 

لوحدھن في حیّھن أو 
أثناء البقاء في المنزل 

 لوحدھن

عدد النساء 
في الفئة 

-15العمریة 
 سنة 49

بأمان 
 باألمان كبیر

بعدم 
 األمان

بعدم 
األمان 
على 

 اإلطالق

ال 
یمشین 
لوحدھن 
أبداً بعد 
حلول 
 الظالم

بأمان 
 باألمان كبیر

بعدم 
 األمان

بعدم 
األمان 
على 

 اإلطالق

 ال یبقین
لوحدھن 
أبداً في 
المنزل 
بعد 

حلول 
 الظالم

 1,188 2.2 55.5 100.0 19.5 1.1 23.9 32.3 23.2 41.1 100.0 40.4 1.9 16.6 28.3 12.8 میسان
 2,363 3.8 35.9 100.0 53.6 2.4 8.1 27.9 8.0 19.5 100.0 71.7 2.1 6.7 15.1 4.3 بصرة

                 االقلیم
 5,778 0.3 84.6 100.0 13.2 0.2 1.9 40.1 44.6 77.2 100.0 20.4 0.2 2.3 35.2 42.0 كردستان

 24,882 3.4 60.4 100.0 27.9 1.7 10.0 48.6 11.7 42.3 100.0 43.2 2.6 11.8 34.8 7.5 وسط وجنوب العراق
                 العمر

15-19 9.4 26.7 10.5 2.1 51.2 100.0 36.1 12.2 37.7 10.4 1.6 38.1 100.0 49.9 2.7 6,450 
15-17 9.9 26.2 10.7 2.3 50.9 100.0 36.1 12.2 35.5 10.9 1.7 39.7 100.0 47.7 3.0 3,884 
18-19 8.7 27.4 10.2 1.8 51.8 100.0 36.1 12.3 41.0 9.6 1.6 35.6 100.0 53.2 2.3 2,567 

20-24 12.6 29.6 10.5 1.8 45.5 100.0 42.2 16.7 43.6 8.6 1.4 29.7 100.0 60.3 2.4 5,475 
25-29 12.3 34.3 11.0 2.4 39.9 100.0 46.6 17.1 47.7 9.2 1.4 24.5 100.0 64.8 3.1 4,615 
30-34 15.7 36.4 10.1 2.5 35.3 100.0 52.1 20.0 50.1 8.6 1.2 20.0 100.0 70.1 2.8 4,174 
35-39 16.5 40.5 9.8 1.9 31.3 100.0 57.0 20.6 50.7 7.4 1.0 20.3 100.0 71.3 2.4 3,937 
40-44 18.9 44.1 8.7 2.0 26.3 100.0 63.0 22.6 54.2 7.0 1.8 14.4 100.0 76.8 3.1 3,294 
45-49 18.5 44.5 7.8 2.4 26.8 100.0 63.0 22.4 56.0 5.9 1.6 14.1 100.0 78.4 3.6 2,715 
                 التعلیم

 4,172 1.9 67.7 100.0 22.0 1.1 9.1 46.8 21.0 55.4 100.0 32.9 1.5 10.1 37.9 17.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 11,467 3.1 64.4 100.0 24.6 1.8 9.2 48.3 16.2 49.0 100.0 37.7 2.3 11.0 36.1 12.8 االبتدائیھ

 5,982 3.0 61.6 100.0 27.2 1.6 9.6 45.9 15.7 42.2 100.0 45.1 2.3 10.4 31.0 11.2 المتوسطھ
 9,039 2.7 66.5 100.0 25.8 1.1 6.6 46.3 20.2 50.2 100.0 39.2 2.2 8.4 34.5 15.7 االعدادیھ +

                 سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 
 1,301 4.1 63.6 100.0 25.2 2.0 9.1 42.0 21.7 48.6 100.0 39.8 3.0 8.5 31.2 17.4 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 25,475 2.7 67.6 100.0 22.9 1.4 8.1 49.0 18.6 50.9 100.0 37.1 2.1 10.0 36.4 14.5 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
                 مؤشر الثروة
 5,579 3.1 54.5 100.0 31.4 1.9 12.2 40.1 14.5 42.5 100.0 42.8 2.4 12.4 32.5 9.9 األشد فقراً 



 288| صفحة  واالستغالل الحما�ة من العنف

 : الشعور باألمان (للنساء)PR.7.1Wالجدول 

 2018 العراق،ي لوحدھن في حیّھن بعد حلول الظالم وأثناء البقاء لوحدھن في المنزل بعد حلول الظالم، حسب شعورھن باألمان أثناء المش سنة 49-15 توزیع نسبة النساء في الفئة العمریة

  

سنة  49-15توزیع نسبة النساء في الفئة العمریة 
اللواتي أثناء المشي لوحدھن في حیّھن بعد حلول 

 الظالم یشعرن:

المجموع 
 اإلجمالي

توزیع نسبة 
النساء في 

الفئة العمریة 
سنة  15-49

اللواتي 
یشعرن 

باألمان أثناء 
المشي 

لوحدھن في 
حیّھن بعد 

حلول 
 1الظالم

سنة  49-15توزیع نسبة النساء في الفئة العمریة 
اللواتي أثناء البقاء لوحدھن في المنزل بعد حلول 

 الظالم یشعرن:

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة النساء في 
الفئة العمریة 

سنة  15-49
ن اللوتي یشعر

باألمان أثناء البقاء 
لوحدھن في 

المنزل بعد حلول 
 الظالم

نسبة النساء في الفئة 
سنة  49-15العمریة 

اللواتي یشعرن بعد 
حلول الظالم بعدم 
األمان أثناء المشي 

لوحدھن في حیّھن أو 
أثناء البقاء في المنزل 

 لوحدھن

عدد النساء 
في الفئة 

-15العمریة 
 سنة 49

بأمان 
 باألمان كبیر

بعدم 
 األمان

بعدم 
األمان 
على 

 اإلطالق

ال 
یمشین 
لوحدھن 
أبداً بعد 
حلول 
 الظالم

بأمان 
 باألمان كبیر

بعدم 
 األمان

بعدم 
األمان 
على 

 اإلطالق

 ال یبقین
لوحدھن 
أبداً في 
المنزل 
بعد 

حلول 
 الظالم

 5,866 3.5 56.3 100.0 31.1 2.1 10.6 44.1 12.1 38.7 100.0 47.2 2.5 11.6 30.4 8.3 فقیر
 6,130 3.1 62.4 100.0 27.2 1.4 9.0 48.6 13.7 43.1 100.0 43.9 2.4 10.6 34.6 8.6 متوسط

 6,346 3.4 67.8 100.0 23.1 1.4 7.7 51.1 16.8 50.0 100.0 37.2 2.7 10.1 36.5 13.5 ثري
 6,739 1.2 80.7 100.0 14.8 0.5 4.0 50.0 30.8 67.3 100.0 25.6 1.0 6.1 39.5 27.8 األكثر ثراءً 

 16.1.4؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة الشعور باالمان  – .14PRمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 المواقف تجاە العنف األسري 

سنة تجاە ضرب الزوجة وذلك من خالل  49-15ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشرات مواقف النساء في الفئة العم��ة  2018مسح العراق، 
يتمثل الغرض من هذە األسئلة في  سؤال المستجيبين عّما إذا كانوا �عتقدون أنه يبرر لألزواج  ضرب أو تعن�ف زوجاتهم  في مختلف الحاالت. 

 في المجتمع) كإجراء تأديبي عندما ال تتق�د إمرأة مرصد 
�
 متدن�ا

�
بأدوار  ا التبر�ر االجتماعي للعنف (في الس�اقات التي �كون لدى النساء فيها وضعا

 للنساء.  PR.8.1W�مكن االضطالع على إجابات األسئلة في الجدول  معينة لها كإمرأة. 
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 تجاە العنف األسري (للنساء): المواقف PR.8.1Wالجدول 

 2018 العراق،سنة اللواتي یعتقدن أنھ یُبرر للزوج ضرب زوجتھ في ظروف مختلفة،  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 سنة اللواتي یعتقدن أنھ یُبرر للزوج ضرب زوجتھ: 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

عدد النساء في الفئة 
 سنة 49-15العمریة 

إذا خرجت من 
المنزل دون أن 

 تخبره
إذا أھملت في 

 إذا جادلتھ أطفالھا

إذا رفضت 
ممارسة الجنس 

 معھ

ذا احترق 
الطعام الذي 

 تطھوه

ألي سبب من 
ھذه األسباب 

 1الخمسة
اذا كانت 

 مبذرة
اذا افشت 
 اسرار البیت

ألي سبب من 
ھذه األسباب 

 1السبعة
             

 30,660 39.9 33.8 20.6 36.5 13.5 23.4 27.7 25.3 28.6 اإلجمالي (العراق)المجموع 
            

           المنطقة
 21,436 34.3 28.4 16.9 31.0 10.9 19.6 22.9 20.8 23.9 منطقة حضریة

 9,224 53.0 46.5 29.1 49.3 19.4 32.1 38.9 35.5 39.6 منطقة ریفیة
           المحافظة
 1,163 22.6 18.9 12.8 20.1 5.5 15.1 13.4 14.6 13.7 دھوك
 2,851 29.7 23.0 13.1 26.9 8.5 14.4 20.1 13.5 17.5 نینوى

 1,833 7.9 6.1 2.6 6.7 1.1 3.7 4.7 4.0 4.4 سلیمانیة
 1,234 19.2 16.9 6.2 10.2 2.6 5.3 7.4 5.3 6.2 كركوك

 2,783 34.0 26.7 14.2 32.1 3.7 17.3 19.8 22.2 21.9 أربیل
 1,698 46.1 40.0 24.9 43.5 15.6 27.8 37.1 33.6 36.2 دیالى
 1,299 64.6 56.8 30.9 58.3 21.7 30.2 39.0 37.1 42.9 أنبار
 5,047 35.4 31.0 17.6 32.3 13.2 20.0 23.3 23.0 29.0 بغداد

 3,691 28.8 24.5 14.2 26.4 11.1 16.2 19.4 17.9 23.5 مركز   
 1,356 53.5 48.6 26.9 48.6 18.8 30.4 33.9 36.9 43.9 أطراف   

 1,389 42.5 37.4 26.9 40.8 17.1 32.7 34.1 26.3 35.5 بابل
 864 42.9 37.1 21.8 37.2 9.1 25.5 25.6 16.7 29.2 كربالء
 1,015 48.1 42.0 25.1 45.1 19.2 29.4 37.4 34.9 36.4 واسط

 954 64.3 57.9 33.5 60.0 22.1 42.2 46.1 40.0 49.8 صالح الدین
 1,145 51.9 38.8 24.5 48.6 18.8 29.2 30.9 33.1 40.3 نجف

 899 42.2 36.5 25.9 40.0 20.9 28.5 34.2 29.6 34.7 قادسیة
 967 25.6 19.4 16.9 24.3 11.8 18.9 18.9 15.0 18.7 مثنى

 1,968 59.2 55.0 43.5 55.5 29.3 40.6 51.3 46.4 45.2 ذي قار
 1,188 70.6 58.0 35.8 66.8 25.8 48.1 53.1 51.5 49.1 میسان
 2,363 46.5 38.1 19.3 41.3 14.0 24.3 30.7 27.8 29.8 بصرة

           االقلیم
 5,778 23.4 18.6 10.2 21.7 3.2 12.5 13.7 14.9 14.7 كردستان

 24,882 43.7 37.4 23.0 40.0 15.8 25.9 30.9 27.7 31.9 وسط وجنوب العراق
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 تجاە العنف األسري (للنساء): المواقف PR.8.1Wالجدول 

 2018 العراق،سنة اللواتي یعتقدن أنھ یُبرر للزوج ضرب زوجتھ في ظروف مختلفة،  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  

 سنة اللواتي یعتقدن أنھ یُبرر للزوج ضرب زوجتھ: 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

عدد النساء في الفئة 
 سنة 49-15العمریة 

إذا خرجت من 
المنزل دون أن 

 تخبره
إذا أھملت في 

 إذا جادلتھ أطفالھا

إذا رفضت 
ممارسة الجنس 

 معھ

ذا احترق 
الطعام الذي 

 تطھوه

ألي سبب من 
ھذه األسباب 

 1الخمسة
اذا كانت 

 مبذرة
اذا افشت 
 اسرار البیت

ألي سبب من 
ھذه األسباب 

 1السبعة
           العمر

15-19 24.1 21.4 23.9 17.3 11.7 31.3 18.7 29.6 34.6 6,450 
15-17 22.8 20.9 23.3 15.5 11.2 30.5 19.0 29.1 34.0 3,884 
18-19 26.2 22.0 24.9 20.1 12.4 32.5 18.2 30.3 35.4 2,567 

20-24 25.2 21.7 24.6 19.7 11.1 32.2 17.9 31.1 35.9 5,475 
25-29 32.2 27.1 29.5 25.3 15.0 38.6 21.7 35.2 41.7 4,615 
30-34 32.0 28.7 29.8 27.2 15.5 40.5 21.4 35.6 43.7 4,174 
35-39 30.0 26.2 28.5 25.3 12.8 38.3 21.1 36.3 42.6 3,937 
40-44 30.0 27.8 31.7 27.5 15.0 41.0 23.0 37.2 43.8 3,294 
45-49 31.6 28.6 30.6 28.4 16.0 40.0 23.5 36.5 43.2 2,715 
           التعلیم

 4,172 59.1 52.1 38.4 56.4 27.0 41.9 46.6 44.7 48.1 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 11,467 50.6 43.5 27.0 46.8 18.5 31.1 36.3 32.3 38.2 االبتدائیھ

 5,982 36.8 29.5 16.1 33.3 9.7 19.3 23.9 21.5 23.5 المتوسطھ
 9,039 19.5 15.9 7.1 16.4 3.3 7.8 10.6 9.8 10.9 االعدادیھ +
           الحالة الزوجیة

 ً  19,710 45.3 38.3 23.3 42.0 15.5 28.5 32.2 29.6 33.5 متزوجة حالیا
 1,180 39.3 34.3 20.6 36.1 13.2 22.6 27.4 23.2 27.2 متزوجة سابقا

 9,770 29.0 24.8 14.9 25.6 9.4 13.1 18.6 16.7 19.1 لھا الزواجلم یسبق 
           سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 

 1,301 52.6 42.9 25.5 49.0 16.1 30.7 39.0 34.0 35.7 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 25,475 40.2 34.1 20.5 36.8 13.7 24.2 27.8 25.5 29.2 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة

           مؤشر الثروة
 5,579 60.8 52.6 35.9 57.2 25.7 38.9 46.3 42.9 47.1 األشد فقراً 

 5,866 51.4 44.5 29.6 48.2 20.3 32.7 38.8 35.1 39.6 فقیر
 6,130 39.9 33.7 19.8 36.2 13.3 22.8 26.8 23.6 28.1 متوسط

 6,346 31.9 26.7 12.8 28.0 7.7 15.7 19.7 18.2 20.8 ثري
 6,739 20.1 15.8 7.9 17.6 3.0 10.1 10.9 10.3 11.7 األكثر ثراءً 

 المواقف تجاه العنف األسري - PR.15مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 الع�ش في بيئة آمنة 10

 م�اە الشرب 

) هو أمر أساسي للتمتع بصحة ج�دة و�الرفاە واإلنتاج�ة WASHاآلمنة والصرف الصحي والنظافة العامة (الحصول على خدمات م�اە الشرب 
وعدم توفير خدمات كاف�ة من م�اە الشرب اآلمنة والصرف الصحي والنظافة العامة   133.وهو ُ�عتبر على نطاق واسع على أنه أحد حقوق اإل�سان

ومن شأن أمراض اإلسهال أن  إلسهال والديزنطار�ا (الُزحار) والتهاب ال�بد "أ" والت�فوئ�د وشلل األطفال. يؤدي إلى انتقال أمراض مثل ال�وليرا وا
 تفاقم من سوء التغذ�ة وما زالت المسبب الرئ�سي على مستوى العالم لوف�ات األطفال. 

اّرة اض، أو بالملوثات ال��ماو�ة والماد�ة التي لها آثار ضقد تتلوث م�اە الشرب بالبراز البشري أو براز الحيوانات الذي �حتوي على ناقالت األمر 
وفي الوقت الذي ُ�عتبر ف�ه أن تحسين جودة الم�اە أمر حيوي لمنع األمراض، فإن تحسين إمكان�ة الوصول إلى م�اە  على صحة الطفل ونمائه. 

 على نفس القدر من األهم�ة، وخاصة بالنسبة للنساء والف
�
 ت�ات اللواتي يتحملن عادة المسؤول�ة الرئ�س�ة عن جلبالشرب وتوافرە هو أ�ضا

 ما �كون ذلك لمسافات ط��لة. 
�
 134الم�اە، وغالبا

 بكثير من األهداف اإلنمائ�ة لأللف�ة وتهدف إلى تحقيق ا
�
عتبر غا�ات أهداف التنم�ة المستدامة ذات العالقة بم�اە الشرب أ�ثر طموحا

ُ
وصول لت

) والوصول الشامل إلى الخدمات الُمدارة �شكل آمن (هدف التنم�ة المستدامة 1.4دف التنم�ة المستدامة الشامل إلى الخدمات األساس�ة (ه
لم��د من المعلومات حول الغا�ات والمؤشرات العالم�ة، يرجى ز�ارة موقع برنامج الرصد المشترك لمنظمة الصح�ة العالم�ة/اليون�سف  ).6.1

 135إلمدادات الم�اە واإلصحاح البيئي. 

هم الذين  مصادر م�اە شرب ُمحّسنةوالسكان الذين �ستخدمون  توز�ــــع السكان حسب المصدر الرئ�سي لم�اە الشرب.  WS.1.1�عرض الجدول 
لحّي، ا �ستخدمون أي من أنواع اإلمدادات التال�ة: شبكة أناب�ب الم�اە (إلى داخل المسكن، أو المجمع السكني، أو الفناء أو األرض المح�طة، أو 

 136 .أةبنف�ة عامة/صنبور رأسي)، أو قناة البئر/البئر الجوف�ة، أو البئر المحم�ة، أو الينب�ع المحمي، أو تجمع م�اە األمطار، أو الم�اە المعأو ح

 لجلب الماء من مصادر م�اە ُمحّسنة وغير ُمحّسنة.  WS1.2�عرض الجدول 
�
 و��ابا

�
وأفراد األسرة  الوقت المستغرق الذي �قطعه األشخاص ذهابا

 في كل مرة لجلب  30المع�ش�ة الذين �ستخدمون مصادر م�اە ُمحّسنة موجودة في المبنى أو تتطلب قطع مسافة �ستغرق 
�
 و��ابا

�
دق�قة ذهابا

 الم�اە هم األشخاص الذي ينطبق عليهم مع�ار هدف التنم�ة المستدامة لخدمة م�اە الشرب "األساس�ة". 

مر فرد األسرة المع�ش�ة الذي يتولى عادة مسؤول�ة جلب الماء من بين أفراد األسر المع�ش�ة الذين ل�س لديهم جنس وع WS1.3و�عرض الجدول 
 متوسط الوقت الذي �ستغرقه كل يوم فرد األسرة المع�ش�ة المسؤول/ة عن جلب م�اە الشرب.  WS.1.4و�عرض الجدول  مصادر م�اە في المبنى. 

ألسرة المع�ش�ة ممن تتوفر لديهم كم�ات كاف�ة من الم�اە عند الحاجة إليها من مصدر م�اە الشرب الرئ�سي �سبة أفراد ا WS.1.5و�عرض الجدول 
ن أفراد األسرة المع�ش�ة من الحصول على الماء بكم�ات كاف�ة عند الحاجة إل�ه. 

�
 الخاص بهم، و�عرض كذلك األسباب الرئ�س�ة وراء عدم تمك

 �سبة أفراد األسرة المع�ش�ة مع عرض مؤشر لتلوث البراز الذي يتم ال�شف عنه في مصدر م�اە الشرب الخاص بهم.  WS.1.6�عرض الجدول 
و�عرض كذلك مدى خطر التعرض لتلوث البراز بناًء على عدد بكتير�ا إي كوالي الذي يتم ال�شف عنها، والذي يتفاوت بين مستوى خطر متدنى 

إي كوالي ل�ل  100-11مل)، ومستوى خطر مرتفع ( 100إي كوالي ل�ل  10-1، ومستوى خطر معتدل (مل) 100إي كوالي ل�ل  1(أقل من 
 مل).  100إي كوالي ل�ل  100مل)، ومستوى خطر عاٍل جدا� (أ�ثر من  100

 لمع�ش�ة. أسرتهم ا�سبة أفراد األسر المع�ش�ة الذين تم ا�تشاف بكتير�ا إي كوالي في مصدر م�اە الشرب الخاص ب WS.1.7و�عرض الجدول  
   وقد �حدث التلوث أثناء نقل ومناولة وتخ��ن الم�اە خالل فترة جلب الماء من المصدر إلى األسرة المع�ش�ة. 

) من ال�لور ppmجزء في المليون ( 0.5�سبة أفراد األسرة المع�ش�ة التي تحتوي على ما ال �قل عن  WS.1.7bو  WS.1.7aيوضح الجدوالن 
 0.5م�اە الشرب المستخدمة للشرب والطهي أو غسل ال�دين وم�اە الشرب المنزل�ة على التوالي. �عتبر الماء الذي ال �قل عن المتبقي في مصدر 

                                                                 

 

، أقّرت الجمع�ة العموم�ة لألمم المتحدة ومجلس حقوق اإل�سان �شكل صر�ــــح وواضح بأن الحصول على الم�اە وخدمات الصرف 2015و  2010في عام 133
 من حقوق اإل�سان.  الصحي هي

. 2017مطبقة منظمة الصحة العالم�ة،  جن�ف:  م�اە الشرب الُمدارة �شكل آمن: تق��ر مواض�عي حول م�اە الشرب.  منظمة الصحة العالم�ة، واليون�سف134
.1.pdf-2017-JMP-water-drinking-managed-content/uploads/2017/03/safely-https://data.unicef.org/wp 

 /https://washdata.org.. 2018أ�لول/سبتمبر  6ول إل�ه في تم الوص برنامج الرصد المشترك.  ”.الصفحة الرئ�س�ة“135
يرة) على أنها ت الصغيتم التعامل مع الم�اە المعبأة (الم�اە المعبأة بالعبوات واأل��اس) والم�اە المنقولة (عن ط��ق صهار�ــــج الم�اە والع��ات ذات الحاو�ا 136

  اًء على التع��ف الجد�د لهدف التنم�ة المستدامة. مصادر ُمحّسنة بن

https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/03/safely-managed-drinking-water-JMP-2017-1.pdf
https://washdata.org/
https://washdata.org/
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و  WS.1.7cجزء في المليون أن لد�ه كم�ة كاف�ة من ال�لور للحد من مخاطر التلوث الجرثومي واألمراض المنقولة بالماء. �قدم الجدوالن 
WS.1.7d  مست��ات ال�لور المتبقي لمستخدمي إمدادات الم�اە المنقولة باألناب�ب. معلومات عن 

�سبة أفراد األسر المع�شة ممن لديهم مصادر م�اە شرب ُمحّسنة وغير ُمحّسنة موجودة في المبنى ومتاحة وقت  WS.1.8�عرض الجدول 
متاحة في المبنى وتحتوي على كم�ات كاف�ة من الم�اە عند الحاجة واألسر المع�ش�ة التي لديها مصادر م�اە ُمحّسنة  الحاجة وخال�ة من التلوث. 

   إليها وخال�ة من التلوث هي األسر التي تنطبق عليها معايير خدمات م�اە الشرب المدارة "�شكل آمن". 

لي الماء، و�ضافة مبّ�ض أو مثل غ الطرق الرئ�س�ة التي ذكرتها األسر المع�ش�ة لمعالجة الم�اە لجعلها آمنة للشرب، WS.1.9و�عرض الجدول 
 ال�لور، واستخدام فلتر الماء، واستخدام التطهير الشمسي، وهي من الطرق التي تعتبر مالئمة لمعالجة الم�اە. 
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 : استخدام مصادر الم�اە الُمحّسنة وغير المحسنةWS.1.1الجدول 

 2018لمیاه الشرب ونسبة األسر المعیشیة التي تستخدم مصادر ُمحّسنة لمیاه الشرب، العراق، توزیع أفراد األسرة المعیشیة وفقاً للمصدر الرئیسي 
 المصدر الرئیسي لمیاه الشرب  

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة من 
یستخدمون 
مصادر 

میاه شرب 
 1ُمحّسنة

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

 مصادر ُمحّسنة

 

 مصادرغیر ُمحّسنة
 میاه أنابیب

قناة 
البئر / 
البئر 
 الجوفیة

بئر 
 محمیة

ینبوع 
 محمي

تجمیع 
میاه 

 األمطار
صھریج 

 ماء

عربة 
ذات 

صھریج 
 صغیر

كشك 
 ماء

میاه 
 أمعبأة

میاه 
محالة 
منقولة 

او 
 أمعبأة

بئر غیر 
 محمیة

ینبوع 
غیر 
 محمي

میاه 
 سطحیة

غیر 
 ذلك

إلى 
 المسكن

إلى 
فناء / 
أرض 
 المسكن

إلى 
 الحي

حنفیة عامة / 
صنبور 
 رأسي عام

                                            
 128,284 99.2 100 0.2 0.5 0.1 0.0  12.8 10.6 4.4 6.8 9.4 0.0 0.1 1.3 0.3 0.2 0.1 1.5 51.6 المجموع اإلجمالي (العراق)

                       
                      المنطقة

 88,990 99.8 100 0.2 0.0 0.0 0.0  12.8 11.0 3.0 6.9 8.8 0.0 0.0 0.4 0.1 0.1 0.1 0.6 55.9 منطقة حضریة 
 39,293 97.9 100 0.2 1.7 0.2 0.1  12.8 9.9 7.5 6.7 10.7 0.0 0.1 3.3 0.9 0.4 0.1 3.6 41.9 منطقة ریفیة

                      المحافظة
 4,513 99.6 100 0.3 0.0 0.1 0.0  0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 92.8 دھوك
 12,092 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0  0.1 2.2 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.9 0.1 0.4 0.7 0.2 93.9 نینوى

 6,915 98.9 100 0.0 0.0 1.1 0.0  0.0 1.2 0.0 0.4 0.4 0.1 0.6 8.8 2.1 0.1 0.1 0.1 85.0 سلیمانیة
 5,266 99.8 100 0.0 0.0 0.0 0.2  0.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 3.2 0.4 0.1 2.8 86.8 كركوك

 10,355 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.9 0.6 0.0 0.2 3.8 90.3 اربیل
 7,227 97.2 100 0.0 2.8 0.0 0.0  3.1 35.1 0.3 0.0 1.3 0.0 0.0 3.1 0.0 0.1 0.1 1.2 52.7 دیالى
 5,155 99.7 100 0.0 0.3 0.0 0.0  0.1 2.8 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.7 0.0 0.3 0.4 14.6 78.0 انبار
 21,569 98.8 100 0.3 0.9 0.0 0.0  14.0 23.0 4.7 6.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 49.0 بغداد

 15,559 99.7 100 0.3 0.0 0.0 0.0  16.3 26.1 2.9 4.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 49.4 مركز   
 6,010 96.5 100 0.2 3.3 0.0 0.0  8.0 15.1 9.6 13.5 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 47.9 اطراف   

 6,011 97.8 100 0.0 2.0 0.1 0.0  0.8 12.3 26.6 15.4 3.5 0.0 0.0 1.1 0.0 0.1 0.0 0.7 37.3 بابل
 3,734 99.5 100 0.5 0.0 0.0 0.0  25.8 17.5 13.8 22.7 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 17.9 كربالء
 4,411 99.0 100 1.0 0.0 0.0 0.0  1.9 13.2 25.6 36.0 0.1 0.0 0.0 0.9 0.3 1.1 0.1 0.1 19.8 واسط

 3,861 98.1 100 0.0 1.9 0.0 0.0  0.3 17.7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 4.4 74.7 صالح الدین
 4,961 98.1 100 1.9 0.0 0.0 0.0  0.7 1.4 16.4 49.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 27.9 نجف

 3,803 99.3 100 0.2 0.3 0.0 0.2  23.8 36.7 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 1.1 0.6 0.0 0.0 0.3 36.2 قادسیة
 4,216 99.8 100 0.1 0.1 0.0 0.0  73.9 4.3 0.5 2.0 3.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 0.0 0.3 15.3 مثنى

 8,516 99.6 100 0.2 0.3 0.0 0.0  82.5 0.4 0.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.1 0.0 0.9 13.3 ذي قار
 5,374 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0  6.9 1.2 3.1 13.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 22.7 میسان
 10,304 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0  5.5 5.6 3.1 5.3 79.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.9 بصرة

                      االقلیم



 295| صفحة  الع�ش في بيئة آمنة

 : استخدام مصادر الم�اە الُمحّسنة وغير المحسنةWS.1.1الجدول 

 2018لمیاه الشرب ونسبة األسر المعیشیة التي تستخدم مصادر ُمحّسنة لمیاه الشرب، العراق، توزیع أفراد األسرة المعیشیة وفقاً للمصدر الرئیسي 
 المصدر الرئیسي لمیاه الشرب  

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة من 
یستخدمون 
مصادر 

میاه شرب 
 1ُمحّسنة

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

 مصادر ُمحّسنة

 

 مصادرغیر ُمحّسنة
 میاه أنابیب

قناة 
البئر / 
البئر 
 الجوفیة

بئر 
 محمیة

ینبوع 
 محمي

تجمیع 
میاه 

 األمطار
صھریج 

 ماء

عربة 
ذات 

صھریج 
 صغیر

كشك 
 ماء

میاه 
 أمعبأة

میاه 
محالة 
منقولة 

او 
 أمعبأة

بئر غیر 
 محمیة

ینبوع 
غیر 
 محمي

میاه 
 سطحیة

غیر 
 ذلك

إلى 
 المسكن

إلى 
فناء / 
أرض 
 المسكن

إلى 
 الحي

حنفیة عامة / 
صنبور 
 رأسي عام

 21,783 99.6 100 0.1 0.0 0.4 0.0  0.0 3.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 3.7 1.0 0.0 0.1 2.0 89.1 كردستان العراق
 106,500 99.1 100 0.2 0.6 0.0 0.0  15.4 12.2 5.3 8.2 11.3 0.0 0.0 0.8 0.2 0.2 0.1 1.5 44.0 وسط وجنوب العراق

                      مستوى تعلیم رّب األسرة
 20,242 99.3 100 0.1 0.4 0.2 0.0  13.8 7.6 4.8 7.3 9.5 0.0 0.1 2.7 0.8 0.2 0.1 1.7 50.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 44,903 99.2 100 0.2 0.5 0.0 0.0  15.7 10.0 4.7 7.3 8.8 0.0 0.1 1.5 0.4 0.2 0.1 1.3 49.1 االبتدائیھ
 27,676 99.3 100 0.2 0.5 0.0 0.0  11.6 10.3 4.7 7.7 12.1 0.0 0.0 0.9 0.2 0.1 0.2 1.5 49.9 المتوسطھ

 35,365 99.1 100 0.3 0.5 0.0 0.0  9.4 13.4 3.5 5.3 7.9 0.0 0.0 0.6 0.1 0.2 0.0 1.7 57.0 االعدادیھ +
 97 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0  3.9 0.0 0.0 1.6 60.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.8 غیر مبین
                      مؤشر الثروة
 25,652 97.2 100 0.2 2.2 0.3 0.1  18.0 6.4 7.8 15.6 24.0 0.0 0.1 2.9 0.8 0.6 0.4 4.1 16.2 األشد فقراً 

 25,662 99.5 100 0.2 0.3 0.0 0.0  21.4 11.4 6.7 11.4 14.8 0.0 0.0 1.4 0.4 0.0 0.1 1.8 30.2 فقیر
 25,662 99.8 100 0.2 0.0 0.0 0.0  16.6 14.6 4.1 5.4 7.5 0.0 0.0 0.5 0.1 0.1 0.1 1.1 49.7 متوسط

 25,608 99.6 100 0.4 0.0 0.0 0.0  7.3 15.5 2.9 1.7 0.7 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0 0.0 0.6 69.9 ثري
 25,699 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0  0.7 5.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.1 0.8 0.2 0.0 0.0 0.1 92.2 األكثر ثراءً 

 استخدام مصادر غیر ُمحّسنة لمیاه الشرب - WS.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 تعتبر المیاه التي یتم توصیلھا وتغلیفھا مصادر میاه شرب ُمحّسنة حسب التعریف الجدید لھدف التنمیة المستدامة.  أ



 296| صفحة  الع�ش في بيئة آمنة

 : استخدام خدمات م�اە الشرب األساس�ة والمحدودةWS.1.2الجدول 

 2018العراق، میاه الُمحّسنة وغیر الُمحّسنة ونسبة من یستخدمون خدمات میاه الشرب األساسیة، نسبة توزیع أفراد األسرة المعیشیة وفقاً للوقت المستغرق للوصول إلى مصدر میاه الشرب، للحصول على الماء والعودة، لمستخدمي مصادر ال

  

 الشربالوقت المستغرق للوصول إلى مصدر میاه 

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة من 
یستخدمون 

خدمات میاه 
الشرب 
 1األساسیة

عدد أفراد 
 األسرة المعیشیة

 مستخدمو مصادر میاه الشرب الُمحسنّة

 

 مستخدمو مصادر میاه الشرب غیر الُمحسنّة

 المیاه في المبنى

ما یصل إلى 
 30ویشمل 
 أدقیقة

 30أكثر من 
 دقیقة

 ال أعرف/
 إجابة ناقصة

المیاه في 
 المبنى

ما یصل إلى 
 30ویشمل 
 أدقیقة

 30أكثر من 
 دقیقة

 ال أعرف/
 إجابة ناقصة

                  
 128,284 85.7 100.0 0.0 0.0 0.4 0.4  0.0 0.4 21.1 77.7 المجموع اإلجمالي (العراق)

              
             المنطقة

 88,990 86.9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2  0.0 0.0 19.1 80.6 منطقة حضریة 
 39,293 83.0 100.0 0.0 0.1 1.1 0.9  0.1 1.3 25.6 70.9 منطقة ریفیة

             المحافظة
 4,513 99.6 100.0 0.0 0.0 0.4 0.0  0.0 0.0 0.0 99.6 دھوك
 12,092 99.9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 2.1 97.9 نینوى

 6,915 98.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.6  0.0 0.2 1.0 97.7 سلیمانیة
 5,266 99.6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2  0.0 0.0 0.0 99.8 كركوك

 10,355 99.9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.1 0.0 0.3 99.6 اربیل
 7,227 92.3 100.0 0.0 0.2 1.3 1.3  0.0 0.0 3.5 93.6 دیالى
 5,155 99.5 100.0 0.0 0.1 0.3 0.0  0.0 0.1 3.5 96.1 انبار
 21,569 84.2 100.0 0.0 0.1 0.8 0.3  0.2 0.0 13.1 85.5 بغداد

 15,559 83.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.3  0.0 0.0 7.6 92.1 مركز   
 6,010 86.8 100.0 0.0 0.2 2.9 0.4  0.6 0.1 27.5 68.3 اطراف   

 6,011 95.8 100.0 0.0 0.0 1.2 1.0  0.0 0.6 45.3 51.9 بابل
 3,734 72.4 100.0 0.0 0.0 0.1 0.5  0.0 0.6 37.5 61.3 كربالء
 4,411 94.6 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0  0.1 2.4 59.7 36.8 واسط

 3,861 97.3 100.0 0.0 0.0 0.0 1.9  0.0 0.2 0.2 97.6 صالح الدین
 4,961 91.7 100.0 0.0 0.0 0.1 1.7  0.0 5.7 61.4 31.0 نجف

 3,803 73.9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.7  0.0 0.0 1.2 98.1 قادسیة
 4,216 25.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1  0.0 0.4 8.3 91.2 مثنى

 8,516 17.1 100.0 0.0 0.0 0.3 0.1  0.0 0.0 2.6 97.0 ذي قار
 5,374 93.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.8 69.2 30.0 میسان
 10,304 93.8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.1 0.0 90.1 9.8 بصرة

             االقلیم



 297| صفحة  الع�ش في بيئة آمنة

 : استخدام خدمات م�اە الشرب األساس�ة والمحدودةWS.1.2الجدول 

 2018العراق، میاه الُمحّسنة وغیر الُمحّسنة ونسبة من یستخدمون خدمات میاه الشرب األساسیة، نسبة توزیع أفراد األسرة المعیشیة وفقاً للوقت المستغرق للوصول إلى مصدر میاه الشرب، للحصول على الماء والعودة، لمستخدمي مصادر ال

  

 الشربالوقت المستغرق للوصول إلى مصدر میاه 

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة من 
یستخدمون 

خدمات میاه 
الشرب 
 1األساسیة

عدد أفراد 
 األسرة المعیشیة

 مستخدمو مصادر میاه الشرب الُمحسنّة

 

 مستخدمو مصادر میاه الشرب غیر الُمحسنّة

 المیاه في المبنى

ما یصل إلى 
 30ویشمل 
 أدقیقة

 30أكثر من 
 دقیقة

 ال أعرف/
 إجابة ناقصة

المیاه في 
 المبنى

ما یصل إلى 
 30ویشمل 
 أدقیقة

 30أكثر من 
 دقیقة

 ال أعرف/
 إجابة ناقصة

 21,783 99.5 100.0 0.0 0.0 0.3 0.2  0.0 0.1 0.5 99.0 كردستان العراق
 106,500 82.9 100.0 0.0 0.0 0.4 0.5  0.1 0.5 25.3 73.3 وسط وجنوب العراق

             مستوى تعلیم رّب األسرة
 20,242 83.9 100.0 0.0 0.0 0.5 0.2  0.1 1.1 21.6 76.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 44,903 82.7 100.0 0.0 0.0 0.3 0.4  0.0 0.5 21.3 77.3 االبتدائیھ
 27,676 87.2 100.0 0.0 0.0 0.3 0.5  0.0 0.2 24.8 74.3 المتوسطھ

 35,365 89.2 100.0 0.0 0.0 0.4 0.4  0.1 0.1 17.5 81.5 االعدادیھ +
 97 96.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 62.3 37.7 غیر مبین
             مؤشر الثروة
 25,652 76.8 100.0 0.0 0.1 1.7 1.1  0.1 1.6 48.7 46.8 األشد فقراً 

 25,662 77.6 100.0 0.0 0.0 0.1 0.4  0.0 0.3 33.3 65.9 فقیر
 25,662 82.9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2  0.1 0.1 17.4 82.3 متوسط

 25,608 92.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.4  0.0 0.1 5.5 94.0 ثري
 25,699 99.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.1 0.6 99.3 األكثر ثراءً 

 1.4.1استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - WS.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 تشمل الحاالت التي ال یقوم فیھا أفراد األسرة المعیشیة بجلب المیاه أ

 



 298| صفحة  الع�ش في بيئة آمنة

 : الشخص الذي �جلب الم�اەWS.1.3الجدول 

قوم عادة بجلب وفقاً للشخص الذي یمبنى نسبة أفراد األسرة المعیشیة الذین لیس لدیھم میاه شرب في المبنى، وتوزیع نسبة أفراد األسرة المعیشیة ممن لیس لدیھم میاه شرب في ال
 2018العراق،  المیاه التي تُستخدم في األسرة المعیشیة،

  

نسبة افراد 
األسرة 
المعیشیة 
ممن لیس 
لدیھم میاه 
شرب في 

 المبنى

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

 الشخص الذي یقوم عادة بجلب میاه الشرب

المجموع 
 اإلجمالي

عدد افراد األسرة 
ممن المعیشیة 

لیس لدیھم میاه 
 شرب في المبنى

امرأة 
سنة  15(

 فأكثر)
 15رجل (

 سنة فأكثر)

طفلة دون 
 15سّن 

 سنة

طفل دون 
 15سّن 

 سنة

ال أعرف/إجابة 
 ناقصة/

ال یقوم أفراد 
 األسرة بجلب الماء

                    
المجموع اإلجمالي 

 28,142 100.0 60.5 2.5 0.2 30.8 6.0 128,284 21.9 (العراق)

           
          المنطقة

 17,057 100.0 67.2 2.7 0.3 23.5 6.4 88,990 19.2 منطقة حضریة 
 11,085 100.0 50.2 2.2 0.1 42.1 5.3 39,293 28.2 منطقة ریفیة

          المحافظة
 17 (100.0) (17.3) (0.0) (0.0) (62.7) (19.9) 4,513 0.4 دھوك
 249 100.0 80.2 3.0 0.0 12.6 4.3 12,092 2.1 نینوى

 126 100.0 0.0 0.0 0.0 53.3 46.7 6,915 1.8 سلیمانیة
 0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 5,266 0.0 كركوك

 39 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 10,355 0.4 اربیل
 366 100.0 66.8 0.0 0.0 33.0 0.2 7,227 5.1 دیالى
 201 100.0 68.9 4.1 0.0 24.1 3.0 5,155 3.9 انبار
 3,062 100.0 47.4 4.0 0.0 47.7 0.9 21,569 14.2 بغداد

 1,176 100.0 49.4 3.0 0.0 46.8 0.8 15,559 7.6 مركز   
 1,886 100.0 46.2 4.6 0.0 48.3 1.0 6,010 31.4 اطراف   

 2,832 100.0 19.4 2.4 0.2 73.1 4.8 6,011 47.1 بابل
 1,428 100.0 60.0 6.9 0.3 32.0 0.8 3,734 38.2 كربالء
 2,745 100.0 15.8 4.0 0.1 68.6 11.4 4,411 62.2 واسط

 18 (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (0.0) 3,861 0.5 صالح الدین
 3,337 100.0 67.0 2.6 0.1 28.9 1.3 4,961 67.3 نجف

 47 (100.0) (31.6) (0.0) (0.0) (33.0) (35.4) 3,803 1.2 قادسیة
 366 100.0 53.8 0.0 0.7 25.7 19.8 4,216 8.7 مثنى

 248 100.0 29.5 13.2 0.0 47.6 9.6 8,516 2.9 ذي قار
 3,762 100.0 44.3 3.1 1.2 28.3 23.2 5,374 70.0 میسان
 9,299 100.0 96.3 0.5 0.0 2.7 0.4 10,304 90.2 بصرة

          االقلیم
 182 100.0 1.6 0.0 0.0 42.6 55.8 21,783 0.8 كردستان العراق

وسط وجنوب 
 27,960 100.0 60.9 2.5 0.2 30.8 5.6 106,500 26.3 العراق

مستوى تعلیم رّب 
          األسرة

ما قبل االبتدائي أو 
 4,715 100.0 54.9 1.6 0.0 35.8 7.7 20,242 23.3 ال تعلیم

 9,985 100.0 55.7 3.4 0.2 33.6 7.1 44,903 22.2 االبتدائیھ
 7,000 100.0 65.9 1.6 0.6 27.2 4.6 27,676 25.3 المتوسطھ

 6,381 100.0 65.8 2.6 0.0 27.1 4.4 35,365 18.0 االعدادیھ +
 61 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 97 62.3 غیر مبین

          مصدر میاه الشرب
 27,649 100.0 61.2 2.4 0.2 30.3 5.8 127,269 21.7 ُمحّسن

 493 100.0 19.1 7.2 0.0 59.3 14.4 1,015 48.6 غیر ُمحّسن
          مؤشر الثروة
 13,378 100.0 63.5 1.9 0.1 27.5 7.0 25,652 52.2 األشد فقراً 

 8,662 100.0 62.4 3.1 0.5 28.7 5.4 25,662 33.8 فقیر
 4,498 100.0 59.2 2.7 0.2 33.6 4.3 25,662 17.5 متوسط

 1,436 100.0 31.1 4.3 0.0 59.4 5.3 25,608 5.6 ثري
 168 100.0 8.7 0.0 0.0 89.6 1.6 25,699 0.7 األكثر ثراءً 

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى 
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 الم�اە: الوقت المستغرق لجلب WS.1.4الجدول 

 2018العراق،  متوسط الوقت الذي یستغرقھ الشخص المسؤول عادة عن جلب المیاه،

  

 متوسط الوقت المستغرق لجلب المیاه في الیوم الواحد

المجموع 
 اإلجمالي

عدد أفراد األسرة المعیشیة 
الذین لیس لدیھم میاه شرب في 

المبنى والتي یكون أفراده 
األسرة مسؤولین بشكل رئیسي 

 جلب المیاه عن
ما یصل إلى 

 دقیقة 30

دقیقة  31من 
إلى ساعة 

 واحدة
أكثر من ساعة 

 ساعات 3إلى 
 3أكثر من 
 غیر مبین ساعات

            
 11,120 100.0 1.0 0.1 0.2 1.2 97.5 المجموع اإلجمالي (العراق)

         
        المنطقة

 5,601 100.0 0.3 0.0 0.0 0.4 99.2 منطقة حضریة 
 5,519 100.0 1.6 0.2 0.3 2.1 95.8 منطقة ریفیة

        المحافظة
 14 (*) (*) (*) (*) (*) (*) دھوك
 49 (*) (*) (*) (*) (*) (*) نینوى

 126 100.0 0.0 0.0 0.0 14.7 85.3 سلیمانیة
  100.0 0 0 0 0 0 كركوك

 39 (*) (*) (*) (*) (*) (*) اربیل
 122 100.0 0.0 0.0 0.0 6.4 93.6 دیالى
 63 100.0 0.0 6.9 4.3 0.0 88.7 انبار
 1,611 100.0 3.4 0.0 0.0 1.9 94.7 بغداد

 596 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 مركز   
 1,015 100.0 5.4 0.0 0.0 3.0 91.6 اطراف   

 2,282 100.0 0.3 0.0 0.0 0.2 99.5 بابل
 571 100.0 1.2 0.0 0.0 3.2 95.7 كربالء
 2,312 100.0 0.5 0.0 0.3 0.3 98.9 واسط

 18 (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) صالح الدین
 1,100 100.0 0.0 0.2 0.0 0.0 99.8 نجف

 32 100.0 0.0 0.0 11.6 0.0 88.4 قادسیة
 169 100.0 5.1 3.2 1.6 3.2 86.9 مثنى

 174 100.0 0.0 0.0 0.0 3.6 96.4 ذي قار
 2,097 100.0 0.0 0.0 0.1 1.9 98.0 میسان
 340 100.0 3.4 0.0 0.0 0.0 96.6 بصرة

        االقلیم
 180 100.0 5.2 0.0 0.0 10.3 84.5 كردستان العراق

 10,940 100.0 0.9 0.1 0.2 1.1 97.7 وسط وجنوب العراق
        التعلیم

 2,868 100.0 1.2 0.3 0.2 0.8 97.4 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 4,744 100.0 0.8 0.0 0.2 1.6 97.4 االبتدائیھ

 2,641 100.0 0.8 0.0 0.2 0.8 98.2 المتوسطھ
 865 100.0 1.7 0.0 0.0 1.8 96.5 االعدادیھ +

 2 (*) (*) (*) (*) (*) (*) غیر مبین
        العمر

 764 100.0 0.0 0.0 0.0 3.2 96.8 سنة 15أقل من 
15-17 95.6 2.7 0.0 0.0 1.7 100.0 465 
 8,497 100.0 1.2 0.1 0.2 1.2 97.3 سنة 15-49

 1,858 100.0 0.5 0.0 0.1 0.5 98.9 سنة 50أكبر من 
        الجنس
 9,380 100.0 1.0 0.1 0.1 0.8 98.1 ذكر
 1,740 100.0 0.9 0.3 0.5 3.7 94.5 أنثى

        المصدر الرئیسي لمیاه الشرب
 10,720 100.0 1.0 0.1 0.2 0.9 97.9 ُمحّسن

 399 100.0 0.0 1.1 0.0 11.6 87.3 غیر ُمحّسن
        مؤشر الثروة
 4,884 100.0 1.1 0.2 0.3 1.8 96.7 األشد فقراً 

 3,258 100.0 0.5 0.0 0.0 0.8 98.7 فقیر
 1,835 100.0 1.4 0.0 0.1 0.6 98.0 متوسط
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 الم�اە: الوقت المستغرق لجلب WS.1.4الجدول 

 2018العراق،  متوسط الوقت الذي یستغرقھ الشخص المسؤول عادة عن جلب المیاه،

  

 متوسط الوقت المستغرق لجلب المیاه في الیوم الواحد

المجموع 
 اإلجمالي

عدد أفراد األسرة المعیشیة 
الذین لیس لدیھم میاه شرب في 

المبنى والتي یكون أفراده 
األسرة مسؤولین بشكل رئیسي 

 جلب المیاه عن
ما یصل إلى 

 دقیقة 30

دقیقة  31من 
إلى ساعة 

 واحدة
أكثر من ساعة 

 ساعات 3إلى 
 3أكثر من 
 غیر مبین ساعات

 990 100.0 1.5 0.0 0.3 1.5 96.7 ثري
 153 100.0 0.0 0.0 0.0 1.8 98.2 األكثر ثراءً 

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى 

 

 : توفر كم�ة كاف�ة من م�اە الشرب عند الحاجة إليهاWS.1.5الجدول 

الشرب عندما یحتاجون إلیھا وتوزیع نسبة األسباب الرئیسیة وراء عدم تمكن أفراد األسرة المعیشیة من الحصول على كمیات نسبة أفراد األسرة المعیشیة ممن تتوفر لھم میاه 
 2018تاجونھا، العراق، كافیة من المیاه عندما یح

  

نسبة أفراد 
األسرة 

المعیشیة 
ممن تتوفر 
لھم میاه 
للشرب 
بكمیات 

 1كافیة

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

السبب الرئیسي وراء عدم تمكن أفراد األسرة 
   المعیشیة من الحصول على الماء بكمیات كافیة

المجموع 
 اإلجمالي

عدد أفراد األسرة 
المعیشیة غیر القادرین 

على الحصول إلى 
كمیات كافیة عند 

 الحاجة إلیھا

الماء غیر 
متوفر في 
 المصدر

المیاه 
باھظة 
 الثمن

ال یمكن 
الوصول 

إلى 
 غیر ذلك المصدر

ال 
 أعرف/
إجابة 
 ناقصة

             
 28,547 100.0 0.9 1.3 5.6 2.0 90.2 128,284 77.3 المجموع اإلجمالي (العراق)

           
          المنطقة

 18,847 100.0 1.1 1.2 3.7 2.1 91.9 88,990 78.4 منطقة حضریة 
 9,700 100.0 0.5 1.5 9.3 1.8 86.9 39,293 75.0 منطقة ریفیة

          المحافظة
 268 100.0 4.5 23.8 5.8 0.0 65.9 4,513 93.7 دھوك
 4,839 100.0 0.0 0.0 1.8 0.5 97.7 12,092 59.8 نینوى

 193 100.0 0.0 1.5 6.9 5.4 86.2 6,915 97.2 سلیمانیة
 1,598 100.0 1.4 0.0 0.5 0.0 98.1 5,266 69.0 كركوك

 612 100.0 6.7 20.5 0.0 0.0 72.9 10,355 93.9 اربیل
 1,405 100.0 0.0 3.4 5.3 1.8 89.5 7,227 80.6 دیالى
 3,602 100.0 0.0 0.1 0.5 2.3 97.1 5,155 30.1 انبار
 5,612 100.0 2.1 0.2 4.5 2.6 90.5 21,569 73.5 بغداد

 3,816 100.0 2.6 0.3 2.4 3.5 91.2 15,559 74.9 مركز   
 1,796 100.0 1.2 0.1 8.9 0.7 89.1 6,010 69.8 اطراف   

 1,694 100.0 0.0 0.0 5.9 2.8 91.2 6,011 71.3 بابل
 314 100.0 0.0 4.9 8.8 26.4 59.8 3,734 91.4 كربالء
 1,246 100.0 0.8 0.2 36.0 5.1 57.9 4,411 66.8 واسط

 2,608 100.0 1.0 0.5 1.3 0.0 97.3 3,861 32.4 صالح الدین
 721 100.0 0.0 5.2 14.0 0.4 80.4 4,961 84.8 نجف

 1,629 100.0 0.5 0.4 5.5 0.7 92.9 3,803 56.9 قادسیة
 1,140 100.0 0.2 2.4 8.7 0.7 88.0 4,216 72.9 مثنى

 254 100.0 0.0 3.6 21.7 2.2 72.6 8,516 97.0 ذي قار
 334 100.0 0.9 2.1 8.5 3.6 84.9 5,374 93.4 میسان
 478 100.0 2.9 0.0 29.7 9.0 58.4 10,304 95.4 بصرة

          االقلیم
 1,073 100.0 4.9 17.9 2.7 1.0 73.5 21,783 94.9 كردستان العراق

 27,474 100.0 0.7 0.7 5.7 2.0 90.9 106,500 73.7 وسط وجنوب العراق
          مستوى تعلیم رّب األسرة

 4,122 100.0 0.6 2.0 8.1 2.2 87.1 20,242 79.2 االبتدائي أو ال تعلیمما قبل 
 9,091 100.0 0.6 2.2 6.1 3.2 88.0 44,903 79.4 االبتدائیھ

 6,509 100.0 1.0 0.5 6.9 1.9 89.7 27,676 75.8 المتوسطھ
 8,824 100.0 1.3 0.7 2.9 0.8 94.3 35,365 74.8 االعدادیھ +
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 : توفر كم�ة كاف�ة من م�اە الشرب عند الحاجة إليهاWS.1.5الجدول 

الشرب عندما یحتاجون إلیھا وتوزیع نسبة األسباب الرئیسیة وراء عدم تمكن أفراد األسرة المعیشیة من الحصول على كمیات نسبة أفراد األسرة المعیشیة ممن تتوفر لھم میاه 
 2018تاجونھا، العراق، كافیة من المیاه عندما یح

  

نسبة أفراد 
األسرة 

المعیشیة 
ممن تتوفر 
لھم میاه 
للشرب 
بكمیات 

 1كافیة

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

السبب الرئیسي وراء عدم تمكن أفراد األسرة 
   المعیشیة من الحصول على الماء بكمیات كافیة

المجموع 
 اإلجمالي

عدد أفراد األسرة 
المعیشیة غیر القادرین 

على الحصول إلى 
كمیات كافیة عند 

 الحاجة إلیھا

الماء غیر 
متوفر في 
 المصدر

المیاه 
باھظة 
 الثمن

ال یمكن 
الوصول 

إلى 
 غیر ذلك المصدر

ال 
 أعرف/
إجابة 
 ناقصة

 0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97 100.0 غیر مبین
          المصدر الرئیسي لمیاه الشرب

 28,307 100.0 0.9 1.3 5.2 2.0 90.6 127,269 77.4 ُمحّسن
 240 100.0 3.1 1.4 56.0 0.0 39.5 1,015 75.8 غیر ُمحّسن
          مؤشر الثروة
 5,495 100.0 0.6 2.1 16.1 5.0 76.2 25,652 78.1 األشد فقراً 

 5,344 100.0 0.7 1.0 5.5 3.4 89.4 25,662 78.4 فقیر
 6,145 100.0 1.0 0.3 4.4 1.5 92.8 25,662 75.8 متوسط

 6,804 100.0 0.6 0.7 1.5 0.1 97.1 25,608 73.1 ثري
 4,759 100.0 1.8 2.8 1.0 0.2 94.2 25,699 81.3 األكثر ثراءً 

 توفر میاه الشرب - WS.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 

 ة مصدر م�اە الشربد: جو WS.1.6الجدول 

 2018العراق،  نسبة أفراد األسرة المعیشیة المعرضین لخطر التلوث بالبراز حسب عدد بكتیریا إي كوالي التي تم اكتشافھا في مصدر میاه الشرب،

  

 مل 100مستوى الخطر استناداً إلى عدد بكتیریا إي كوالي لكل 

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة أفراد 
األسرة المعیشیة 
ممن یوجد في 
مصدر المیاه 
الخاص بھم 
بكتیریا إي 

 1كوالي
عدد أفراد 

 األسرة المعیشیة

مستوى 
 منخفض

لكل  1<(
 مل) 100

 مستوى معتدل
لكل  1-10(

 مل) 100

 مستوى عالي
)11-100 

 مل) 100لكل 

مستوى عاٍل 
 جداً 

لكل  100>(
 مل) 100

         
 42,501 40.4 100.0 5.0 16.7 18.7 59.6 المجموع اإلجمالي (العراق)

         
        المنطقة

 29,444 35.4 100.0 3.1 14.0 18.3 64.6 منطقة حضریة 
 13,056 51.4 100.0 9.3 22.7 19.5 48.6 منطقة ریفیة

        المحافظة
 1,472 20.7 100.0 3.4 7.1 10.2 79.3 دھوك
 4,046 23.6 100.0 3.7 6.6 13.2 76.4 نینوى

 2,288 10.5 100.0 0.0 4.8 5.7 89.5 سلیمانیة
 1,654 2.4 100.0 0.0 2.2 0.2 97.6 كركوك

 3,235 4.6 100.0 0.0 2.8 1.8 95.4 اربیل
 2,356 43.6 100.0 2.3 16.0 25.2 56.4 دیالى
 1,685 61.3 100.0 1.7 24.9 34.8 38.7 انبار
 7,109 33.6 100.0 1.4 10.9 21.2 66.4 بغداد

 5,050 31.5 100.0 0.5 7.9 23.1 68.5 مركز   
 2,059 38.6 100.0 3.7 18.3 16.6 61.4 اطراف   

 1,960 62.4 100.0 10.3 25.5 26.6 37.6 بابل
 1,262 31.1 100.0 6.5 10.0 14.6 68.9 كربالء
 1,547 52.2 100.0 5.8 18.8 27.6 47.8 واسط

 1,246 50.7 100.0 22.9 21.9 5.9 49.3 صالح الدین
 1,621 61.8 100.0 7.4 29.2 25.2 38.2 نجف

 1,244 44.4 100.0 8.8 10.3 25.2 55.6 قادسیة
 1,568 53.4 100.0 7.9 19.3 26.2 46.6 مثنى

 2,834 86.3 100.0 3.2 62.2 21.0 13.7 ذي قار
 1,862 67.4 100.0 9.9 25.8 31.7 32.6 میسان
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 ة مصدر م�اە الشربد: جو WS.1.6الجدول 

 2018العراق،  نسبة أفراد األسرة المعیشیة المعرضین لخطر التلوث بالبراز حسب عدد بكتیریا إي كوالي التي تم اكتشافھا في مصدر میاه الشرب،

  

 مل 100مستوى الخطر استناداً إلى عدد بكتیریا إي كوالي لكل 

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة أفراد 
األسرة المعیشیة 
ممن یوجد في 
مصدر المیاه 
الخاص بھم 
بكتیریا إي 

 1كوالي
عدد أفراد 

 األسرة المعیشیة

مستوى 
 منخفض

لكل  1<(
 مل) 100

 مستوى معتدل
لكل  1-10(

 مل) 100

 مستوى عالي
)11-100 

 مل) 100لكل 

مستوى عاٍل 
 جداً 

لكل  100>(
 مل) 100

 3,510 53.2 100.0 13.2 16.0 24.0 46.8 بصرة
        االقلیم

 6,995 9.9 100.0 0.7 4.4 4.8 90.1 كردستان العراق
 35,505 46.3 100.0 5.9 19.1 21.4 53.7 وسط وجنوب العراق

        مستوى تعلیم رّب األسرة
 6,707 40.7 100.0 8.2 15.8 16.7 59.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 14,820 42.7 100.0 5.1 19.0 18.7 57.3 االبتدائیھ
 9,424 43.6 100.0 4.3 17.7 21.6 56.4 المتوسطھ

 11,526 34.5 100.0 3.7 13.3 17.5 65.5 االعدادیھ +
 24 (*) (*) (*) (*) (*) (*) غیر مبین

        مصادر میاه الشرب
 42,214 40.2 100.0 4.8 16.7 18.6 59.8 مصادر ُمحسنّة 

 22,494 28.7 100.0 3.2 11.8 13.7 71.3 میاه أنابیب
 232 19.6 100.0 3.9 5.5 10.2 80.4 قناة البئر / البئر الجوفیة

 510 37.4 100.0 8.5 19.0 9.8 62.6 بئر محمیة أو ینبوع محمي
 1,889 61.0 100.0 10.2 23.8 27.0 39.0 كشك ماء

على صھریج صغیر محمول 
 6,884 60.2 100.0 10.9 23.1 26.2 39.8 شاحنة/عربة

 4,921 33.2 100.0 2.1 10.6 20.5 66.8 میاه معبأة بقناني/أكیاس
  36.7 26.0 32.7 4.5 100.0 63.3 5,284 

   100.0     مصادر غیر الُمحسنّة
بئر غیر محمیة أو ینبوع غیر 

 35 (6.8) (100.0) (6.8) (0.0) (0.0) (93.2) محمي

 252 74.5 100.0 34.7 12.3 27.5 25.5 میاه سطحیة أو غیر ذلك
        مؤشر الثروة
 8,470 67.8 100.0 11.2 30.6 25.9 32.2 األشد فقراً 

 8,552 52.2 100.0 6.5 22.3 23.3 47.8 فقیر
 8,424 40.1 100.0 4.2 14.3 21.6 59.9 متوسط

 8,602 26.7 100.0 2.5 10.2 14.0 73.3 ثري
 8,453 15.1 100.0 0.7 6.0 8.4 84.9 األكثر ثراءً 

 تلوث مصدر المیاه بالبراز - WS.4مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى 

 

 الخاصة باألسرة : جودة م�اە الشربWS.1.7الجدول 

 2018نسبة أفراد األسرة المعیشیة المعرضین لخطر التلوث بالبراز حسب عدد بكتیریا إي كوالي التي تم اكتشافھا في میاه الشرب، العراق، 

  

مستوى الخطر استناداً إلى عدد بكتیریا إي كوالي 
 مل 100لكل 

 المجموع اإلجمالي

نسبة أفراد األسرة 
المعیشیة ممن 

في میاه یوجد 
الشرب الخاصة 
بھم بكتیریا إي 

 1كوالي
عدد أفراد األسرة 

 المعیشیة

مستوى 
 منخفض

لكل  1<(
 مل) 100

مستوى 
 معتدل

)1-10 
لكل 
100 
 مل)

مستوى 
 عالي

)11-100 
 100لكل 

 مل)

مستوى 
 عاٍل جداً 

)<100 
لكل 
100 
 مل)

                
 42,766 50.7 100.0 6.8 20.9 23.0 49.3 المجموع اإلجمالي (العراق)

         
        المنطقة

 29,665 46.3 100.0 4.0 20.1 22.2 53.7 منطقة حضریة 
 13,101 60.6 100.0 13.1 22.8 24.7 39.4 منطقة ریفیة

        المحافظة
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 الخاصة باألسرة : جودة م�اە الشربWS.1.7الجدول 

 2018نسبة أفراد األسرة المعیشیة المعرضین لخطر التلوث بالبراز حسب عدد بكتیریا إي كوالي التي تم اكتشافھا في میاه الشرب، العراق، 

  

مستوى الخطر استناداً إلى عدد بكتیریا إي كوالي 
 مل 100لكل 

 المجموع اإلجمالي

نسبة أفراد األسرة 
المعیشیة ممن 

في میاه یوجد 
الشرب الخاصة 
بھم بكتیریا إي 

 1كوالي
عدد أفراد األسرة 

 المعیشیة

مستوى 
 منخفض

لكل  1<(
 مل) 100

مستوى 
 معتدل

)1-10 
لكل 
100 
 مل)

مستوى 
 عالي

)11-100 
 100لكل 

 مل)

مستوى 
 عاٍل جداً 

)<100 
لكل 
100 
 مل)

 1,479 25.0 100.0 4.2 8.7 12.1 75.0 دھوك
 4,066 31.6 100.0 3.7 9.0 18.9 68.4 نینوى

 2,295 16.3 100.0 0.0 9.7 6.6 83.7 سلیمانیة
 1,662 2.7 100.0 0.0 0.8 1.8 97.3 كركوك

 3,245 4.9 100.0 0.3 2.8 1.8 95.1 اربیل
 2,367 52.8 100.0 10.4 14.4 28.0 47.2 دیالى
 1,692 72.7 100.0 21.6 16.6 34.5 27.3 انبار
 7,227 55.3 100.0 1.7 17.8 35.9 44.7 بغداد

 5,177 52.9 100.0 0.8 15.9 36.2 47.1 مركز   
 2,050 61.5 100.0 3.9 22.6 35.0 38.5 اطراف   

 1,970 75.4 100.0 11.0 31.7 32.7 24.6 بابل
 1,267 44.7 100.0 5.7 17.2 21.8 55.3 كربالء
 1,555 58.9 100.0 9.2 27.5 22.3 41.1 واسط

 1,252 45.5 100.0 11.8 25.2 8.5 54.5 صالح الدین
 1,629 74.4 100.0 13.4 37.7 23.3 25.6 نجف

 1,250 52.2 100.0 10.6 13.7 27.8 47.8 قادسیة
 1,575 64.2 100.0 9.0 24.1 31.0 35.8 مثنى

 2,848 91.5 100.0 7.8 65.0 18.8 8.5 ذي قار
 1,870 78.2 100.0 10.7 36.0 31.5 21.8 میسان
 3,518 70.6 100.0 12.9 26.4 31.3 29.4 بصرة

        االقلیم
 7,018 12.8 100.0 1.0 6.3 5.5 87.2 كردستان العراق

 35,748 58.1 100.0 7.9 23.8 26.4 41.9 وسط وجنوب العراق
        مستوى تعلیم رّب األسرة

 6,693 52.0 100.0 9.2 23.8 19.0 48.0 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 14,924 53.2 100.0 7.6 20.8 24.8 46.8 االبتدائیھ

 9,448 55.7 100.0 6.5 24.2 24.9 44.3 المتوسطھ
 11,676 42.8 100.0 4.6 16.6 21.5 57.2 االعدادیھ +

 24 (*) (*) (*) (*) (*) (*) غیر مبین
        مصادر میاه الشرب المحسنة

 22,584 36.0 100.0 4.6 13.5 17.9 64.0 میاه أنابیب
 233 20.9 100.0 3.9 2.1 14.9 79.1 قناة البئر / البئر الجوفیة

 512 32.7 100.0 10.4 9.7 12.6 67.3 بئر محمیة أو ینبوع محمي
 1,896 75.9 100.0 10.9 36.5 28.5 24.1 كشك ماء

 6,969 77.2 100.0 12.1 32.7 32.4 22.8 صھریج صغیر محمول على شاحنة/عربة
 4,923 40.9 100.0 5.1 14.3 21.5 59.1 بقناني/أكیاسمیاه معبأة 

 5,364 79.7 100.0 7.7 39.2 32.8 20.3 میاة معقمة و محالة 
        مصادر غیر الُمحسنّة

 35 (15.0) (100.0) (0.0) (8.2) (6.8) (85.0) بئر غیر محمیة أو ینبوع غیر محمي
 284 75.0 100.0 27.7 19.5 27.8 25.0 میاه سطحیة أو غیر ذلك

        مؤشر الثروة
 8,510 78.0 100.0 15.9 34.8 27.3 22.0 األشد فقراً 

 8,607 64.9 100.0 8.8 28.3 27.8 35.1 فقیر
 8,531 54.0 100.0 4.9 21.1 28.0 46.0 متوسط

 8,668 37.6 100.0 3.0 13.0 21.6 62.4 ثري
 8,451 18.8 100.0 1.2 7.3 10.3 81.2 األكثر ثراءً 

 تلوث میاه الشرب الخاصة باألسرة بالبراز - WS.5مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى 
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 الشرب الخاصة باالسرة: �سبة ال�لور المتبقي في م�اە WS.1.7aالجدول 

 2018 ،نسبة الكلور الختبار میاه الشرب الخاصة باالسرة، العراق

  

 نسبة األسر التي لدیھا نتائج اختبار الكلور

 المجموع اإلجمالي
عدد األسر التي تم 
 اختبار الكلور فیھا

ال یوجد 
  0.5أكثر من  0.5 - 0.2 0.2أقل من  الكلور

              
 6,724 100.0 4.2 6.0 77.0 12.8 المجموع اإلجمالي (العراق)

        
       المنطقة

 4,817 100.0 4.4 7.0 74.2 14.4 منطقة حضریة 
 1,907 100.0 3.7 3.4 84.1 8.8 منطقة ریفیة

       المحافظة
 232 100.0 9.1 15.5 58.0 17.5 دھوك
 607 100.0 3.2 9.1 84.7 3.0 نینوى

 484 100.0 6.8 13.4 57.7 22.0 سلیمانیة
 341 100.0 3.9 11.6 84.3 0.2 كركوك

 627 100.0 9.3 10.2 73.2 7.3 اربیل
 371 100.0 2.6 1.7 91.5 4.2 دیالى
 248 100.0 3.0 1.0 92.7 3.4 انبار
 1,113 100.0 5.8 3.4 43.5 47.3 بغداد

 820 100.0 5.6 3.2 45.1 46.0 مركز   
 293 100.0 6.2 3.9 38.8 51.0 اطراف   

 316 100.0 0.9 3.0 93.9 2.2 بابل
 200 100.0 11.0 6.6 76.7 5.7 كربالء
 226 100.0 1.5 4.0 93.3 1.1 واسط

 195 100.0 8.3 8.9 79.2 3.6 صالح الدین
 256 100.0 0.3 1.4 90.5 7.8 نجف

 177 100.0 2.6 13.1 84.4 0.0 قادسیة
 193 100.0 0.2 0.4 98.7 0.7 مثنى

 392 100.0 1.0 1.3 94.6 3.0 ذي قار
 252 100.0 0.0 2.7 82.2 15.1 میسان
 493 100.0 0.0 1.2 98.6 0.2 بصرة

       االقلیم
 1,344 100.0 8.4 12.3 65.0 14.4 كردستان العراق

 5,380 100.0 3.1 4.4 80.0 12.5 وسط وجنوب العراق
       األسرةمستوى تعلیم رّب 

 992 100.0 7.6 8.1 73.2 11.2 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 2,262 100.0 3.6 5.6 77.6 13.2 االبتدائیھ

 1,470 100.0 3.2 5.9 80.9 10.0 المتوسطھ
 1,997 100.0 3.9 5.3 75.4 15.3 االعدادیھ +

 3 (*) (*) (*) (*) (*) غیر مبین
       مصادر میاه الشرب

 6,681 100.0 4.2 6.0 77.1 12.7 مصادر ُمحسنّة 
 3,735 100.0 6.3 8.9 71.2 13.6 میاه أنابیب

 42 (41.9) (100.0) (0.0) (4.4) (64.1) قناة البئر / البئر الجوفیة
 83 100.0 0.0 3.1 84.5 12.4 بئر محمیة أو ینبوع محمي

 274 100.0 2.2 3.0 88.7 6.1 كشك ماء
 988 100.0 0.2 1.9 92.9 5.0 محمول على شاحنة/عربةصھریج صغیر 

 823 100.0 2.9 2.9 68.9 25.3 میاه معبأة بقناني/أكیاس
 735 100.0 1.6 1.6 91.0 5.8 میاة معقمة و محالة 

 43 100.0 3.2 0.0 63.3 33.5 مصادر غیر الُمحسنّة
 5 (*) (*) (*) (*) (*) بئر غیر محمیة أو ینبوع غیر محمي

 38 100.0 3.6 0.0 70.9 25.5 میاه سطحیة أو غیر ذلك
       مل لتر 100مستوى الخطورة حسب عدد االیكوالي لكل 

 3,615 100.0 6.3 8.4 68.7 16.6 مل لتر) 100لكل  1قلیل (اقل من 
 1,432 100.0 1.6 2.6 88.0 7.8 مل لتر) 100لكل  10- 1وسط (من 
 1,264 100.0 2.1 3.6 84.6 9.7 لتر)مل  100لكل  100- 11عالي (من 
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 الشرب الخاصة باالسرة: �سبة ال�لور المتبقي في م�اە WS.1.7aالجدول 

 2018 ،نسبة الكلور الختبار میاه الشرب الخاصة باالسرة، العراق

  

 نسبة األسر التي لدیھا نتائج اختبار الكلور

 المجموع اإلجمالي
عدد األسر التي تم 
 اختبار الكلور فیھا

ال یوجد 
  0.5أكثر من  0.5 - 0.2 0.2أقل من  الكلور

 383 100.0 0.8 2.5 90.1 6.5 مل لتر) 100لكل  100جدا عالي (اكثر من 
 31 (31.1) (100.0) (4.2) (14.8) (73.0) غیر مبین

       مؤشر الثروة
 1,231 100.0 1.1 2.2 89.9 6.8 األشد فقراً 

 1,327 100.0 2.1 4.4 85.1 8.4 فقیر
 1,249 100.0 4.1 4.8 77.4 13.7 متوسط

 1,432 100.0 6.6 7.6 67.3 18.4 ثري
 1,484 100.0 6.3 9.8 68.2 15.6 األكثر ثراءً 

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى 

 

  

 الشرب الخاصة بالمصدر : �سبة ال�لور المتبقي في م�اە WS.1.7bالجدول 

 2018  ،نسبة الكلور الختبار میاه الشرب الخاصة بالمصدر، العراق

  

 نسبة األسر التي لدیھا نتائج اختبار الكلور

 المجموع اإلجمالي
عدد األسر التي تم 
 اختبار الكلور فیھا

ال یوجد 
  0.5أكثر من  0.5 - 0.2 0.2أقل من  الكلور

        
 6,739 100 5.0 6.0 76.2 12.8 اإلجمالي (العراق)المجموع 

        
       المنطقة

 4,833 100 5.5 6.8 72.8 14.8 منطقة حضریة 
 1,906 100 3.7 3.8 84.9 7.6 منطقة ریفیة

       المحافظة
 231 100 10.0 12.8 60.1 17.1 دھوك
 604 100 3.7 7.6 85.3 3.4 نینوى

 482 100 10.4 9.6 56.7 23.2 سلیمانیة
 340 100 4.0 14.2 81.6 0.2 كركوك

 629 100 10.0 10.0 72.4 7.7 اربیل
 369 100 2.5 2.7 90.2 4.6 دیالى
 247 100 2.5 2.3 93.4 1.8 انبار
 1,148 100 6.7 4.5 41.9 46.9 بغداد

 843 100 6.8 4.4 43.3 45.5 مركز   
 305 100 6.6 4.6 38.0 50.9 اطراف   

 315 100 1.1 2.1 92.9 3.9 بابل
 199 100 12.2 8.7 77.4 1.7 كربالء
 225 100 2.5 2.3 94.3 0.9 واسط

 194 100 12.1 12.7 69.5 5.7 صالح الدین
 255 100 0.3 1.9 90.3 7.6 نجف

 176 100 2.8 15.4 81.8 0.0 قادسیة
 192 100 0.2 0.5 98.6 0.7 مثنى

 390 100 2.1 1.4 94.2 2.3 ذي قار
 251 100 0.3 2.8 88.9 8.0 میسان
 490 100 0.2 1.0 98.8 0.0 بصرة

       االقلیم
 1,342 100 10.1 10.3 64.6 14.9 كردستان العراق

 5,397 100 3.7 4.9 79.1 12.2 وسط وجنوب العراق
       مستوى تعلیم رّب األسرة

 995 100 8.8 7.8 71.8 11.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
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 الشرب الخاصة بالمصدر : �سبة ال�لور المتبقي في م�اە WS.1.7bالجدول 

 2018  ،نسبة الكلور الختبار میاه الشرب الخاصة بالمصدر، العراق

  

 نسبة األسر التي لدیھا نتائج اختبار الكلور

 المجموع اإلجمالي
عدد األسر التي تم 
 اختبار الكلور فیھا

ال یوجد 
  0.5أكثر من  0.5 - 0.2 0.2أقل من  الكلور

 2,266 100 3.8 6.0 77.9 12.3 االبتدائیھ
 1,472 100 4.0 5.7 79.6 10.7 المتوسطھ

 2,003 100 5.2 5.2 74.3 15.3 االعدادیھ +
 3 (*) (*) (*) (*) (*) غیر مبین

       مصادر میاه الشرب
 4,195 100 6.6 7.4 70.2 15.9 مصادر ُمحسنّة 

 1,154 100 3.0 3.7 85.9 7.4 میاه أنابیب
 1,033 100 2.4 3.9 85.9 7.9 قناة البئر / البئر الجوفیة

 184 100 0.6 1.3 90.8 7.3 بئر محمیة أو ینبوع محمي
 25 (100) (5.3) (13.4) (66.0) (15.3) كشك ماء

       صھریج صغیر محمول على شاحنة/عربة
 6,695 100 5.0 6.0 76.4 12.6 میاه معبأة بقناني/أكیاس

 3,744 100 7.3 8.6 70.7 13.3 میاة معقمة و محالة 
 42 (100) (0.0) (1.6) (63.5) (35.0) مصادر غیر الُمحسنّة

 83 100 0.0 2.6 85.0 12.4 بئر غیر محمیة أو ینبوع غیر محمي
 275 100 3.0 2.7 88.1 6.3 میاه سطحیة أو غیر ذلك

مل  100مستوى الخطورة حسب عدد االیكوالي لكل 
 988 100 0.5 1.7 93.7 4.2 لتر

 827 100 4.1 4.6 65.9 25.5 مل لتر) 100لكل  1قلیل (اقل من 
 737 100 2.0 2.3 89.1 6.6 مل لتر) 100لكل  10- 1وسط (من 
 44 100 3.1 0.0 56.5 40.4 مل لتر) 100لكل  100- 11عالي (من 

 5 (*) (*) (*) (*) (*) مل لتر) 100لكل  100جدا عالي (اكثر من 
 38 100 3.6 0.0 64.4 32.0 غیر مبین

       مؤشر الثروة
 1,227 100 1.2 2.8 89.5 6.4 األشد فقراً 

 1,330 100 3.1 3.3 86.1 7.5 فقیر
 1,254 100 4.2 5.9 75.8 14.0 متوسط

 1,441 100 8.1 8.1 66.4 17.4 ثري
 1,487 100 7.5 9.1 66.3 17.1 األكثر ثراءً 

 حالة غیر مرجحة 25التي تستند إلى أقل من  (*) األرقام
 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى 

 

: �سبة ال�لور المتبقي في م�اە الشرب الخاصة باالسرة (فقط لالسر التي �ستخدم الم�اة الواصلة عن ط��ق االناب�ب WS.1.7cالجدول 
 للشرب)

 2018  ،العراق ،باالسرة نسبة الكلور الختبار میاه الشرب الخاصة

  

 نسبة األسر التي لدیھا نتائج اختبار الكلور

 المجموع اإلجمالي
عدد األسر التي تم 
 اختبار الكلور فیھا

ال یوجد 
 0.5 - 0.2 0.2أقل من  الكلور

أكثر من 
0.5  

          
 3,735 100.0 6.3 8.9 71.2 13.6 المجموع اإلجمالي (العراق)

        
       المنطقة

 2,805 100.0 6.4 10.2 68.0 15.4 منطقة حضریة 
 929 100.0 6.1 5.1 80.8 8.0 منطقة ریفیة

       المحافظة
 208 100.0 9.9 17.1 54.4 18.5 دھوك
 562 100.0 3.4 9.8 84.6 2.1 نینوى

 418 100.0 7.9 15.3 56.8 20.0 سلیمانیة
 313 100.0 4.3 12.7 82.8 0.2 كركوك

 607 100.0 9.6 10.2 72.8 7.3 اربیل
 182 100.0 2.3 1.7 91.2 4.9 دیالى
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: �سبة ال�لور المتبقي في م�اە الشرب الخاصة باالسرة (فقط لالسر التي �ستخدم الم�اة الواصلة عن ط��ق االناب�ب WS.1.7cالجدول 
 للشرب)

 2018  ،العراق ،باالسرة نسبة الكلور الختبار میاه الشرب الخاصة

  

 نسبة األسر التي لدیھا نتائج اختبار الكلور

 المجموع اإلجمالي
عدد األسر التي تم 
 اختبار الكلور فیھا

ال یوجد 
 0.5 - 0.2 0.2أقل من  الكلور

أكثر من 
0.5  

 230 100.0 2.8 0.7 92.9 3.6 انبار
 541 100.0 10.6 5.8 32.7 50.9 بغداد

 396 100.0 10.3 5.4 38.0 46.3 مركز   
 146 100.0 11.6 7.0 18.0 63.4 اطراف   

 123 100.0 0.0 1.9 98.1 0.0 بابل
 47 100.0 3.0 6.9 78.7 11.5 كربالء
 43 100.0 4.7 5.5 88.9 1.0 واسط

 155 100.0 10.0 11.0 75.4 3.6 صالح الدین
 54 100.0 1.4 2.2 93.9 2.4 نجف

 62 100.0 4.5 18.7 76.8 0.0 قادسیة
 38 100.0 1.0 0.9 96.3 1.9 مثنى

 75 100.0 0.8 1.1 94.0 4.1 ذي قار
 66 100.0 0.0 1.5 69.2 29.3 میسان
 10 (*) (*) (*) (*) (*) بصرة

       االقلیم
 1,233 100.0 9.1 13.1 64.3 13.5 كردستان العراق

 2,502 100.0 5.0 6.8 74.6 13.6 وسط وجنوب العراق
       مستوى تعلیم رّب األسرة

 576 100.0 12.5 12.2 63.5 11.8 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 1,196 100.0 5.6 9.0 71.3 14.1 االبتدائیھ

 754 100.0 4.3 8.6 76.4 10.8 المتوسطھ
 1,206 100.0 5.4 7.4 71.4 15.7 االعدادیھ +

 3 (*) (*) (*) (*) (*) غیر مبین
       مصادر میاه الشرب

 3,735 100.0 6.3 8.9 71.2 13.6 مصادر ُمحسنّة 
 3,735 100.0 6.3 8.9 71.2 13.6 میاه أنابیب

 100مستوى الخطورة حسب عدد االیكوالي لكل 
       مل لتر

 2,518 100.0 7.6 10.6 67.1 14.7 مل لتر) 100لكل  1قلیل (اقل من 
 589 100.0 3.1 3.0 83.0 10.9 مل لتر) 100لكل  10- 1وسط (من 
 455 100.0 5.2 7.8 73.0 14.0 مل لتر) 100لكل  100- 11عالي (من 

 148 100.0 1.3 4.6 89.3 4.7 مل لتر) 100لكل  100عالي (اكثر من جدا 
 24 (100) (5.3) (18.8) (65.6) (10.3) غیر مبین

       مؤشر الثروة
 284 100.0 2.5 4.9 88.4 4.2 األشد فقراً 

 467 100.0 3.4 7.6 77.4 11.6 فقیر
 605 100.0 5.5 7.3 75.5 11.8 متوسط

 1,015 100.0 8.8 9.3 66.4 15.5 ثري
 1,365 100.0 6.7 10.6 67.1 15.6 األكثر ثراءً 

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى 
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 التي �ستخدم الم�اة الواصلة عن ط��ق االناب�ب: �سبة ال�لور المتبقي في م�اە الشرب الخاصة بالمصدر (فقط لالسر WS.1.7dالجدول 
 للشرب)

 2018 ،العراق ،نسبة الكلور الختبار میاه الشرب الخاصة بالمصدر

  

 نسبة األسر التي لدیھا نتائج اختبار الكلور

 المجموع اإلجمالي
عدد األسر التي تم 
  0.5أكثر من  0.5 - 0.2 0.2أقل من  ال یوجد الكلور اختبار الكلور فیھا

              
 3,744 100 7.3 8.6 70.7 13.3 المجموع اإلجمالي (العراق)

        
       المنطقة

 2,814 100 7.8 9.8 66.7 15.7 منطقة حضریة 
 930 100 5.9 5.1 83.0 6.0 منطقة ریفیة

       المحافظة
 207 100 11.2 13.6 57.4 17.9 دھوك
 559 100 4.0 8.2 86.0 1.9 نینوى

 416 100 12.1 10.9 56.3 20.8 سلیمانیة
 311 100 4.4 15.5 79.9 0.2 كركوك

 609 100 10.3 10.0 72.0 7.7 اربیل
 181 100 2.1 3.8 87.6 6.5 دیالى
 229 100 2.3 1.8 94.4 1.5 انبار
 561 100 10.9 7.5 30.6 51.0 بغداد

 407 100 11.1 7.5 35.4 46.0 مركز   
 153 100 10.4 7.5 17.7 64.4 اطراف   

 123 100 0.0 2.1 96.9 1.0 بابل
 46 100 4.8 4.3 87.7 3.1 كربالء
 43 100 3.5 4.3 92.2 0.0 واسط

 155 100 14.5 14.0 67.6 3.9 صالح الدین
 53 100 1.4 5.7 91.7 1.2 نجف

 62 100 7.2 13.0 79.8 0.0 قادسیة
 38 100 1.0 0.9 96.3 1.9 مثنى

 75 100 1.1 0.0 95.7 3.3 ذي قار
 65 100 0.0 1.9 92.2 5.9 میسان
 10 (*) (*) (*) (*) (*) بصرة

       االقلیم
 1,232 100 11.1 10.9 64.2 13.8 كردستان العراق

 2,512 100 5.5 7.5 73.9 13.1 وسط وجنوب العراق
       مستوى تعلیم رّب األسرة
 578 100 14.2 11.3 63.0 11.6 تعلیم ما قبل االبتدائي أو ال

 1,199 100 5.6 9.1 72.5 12.9 االبتدائیھ
 755 100 5.5 8.3 74.9 11.3 المتوسطھ

 1,209 100 7.0 7.0 70.2 15.8 االعدادیھ +
 3 (*) (*) (*) (*) (*) غیر مبین

       مصادر میاه الشرب
 2,753 100 8.2 9.3 67.8 14.7 مصادر ُمحسنّة 

 456 100 6.4 5.4 79.3 8.9 میاه أنابیب
مستوى الخطورة حسب عدد 

 395 100 4.1 8.1 76.1 11.7 مل لتر 100االیكوالي لكل 

 54 100 2.2 3.2 90.5 4.1 مل لتر) 100لكل  1قلیل (اقل من 
مل  100لكل  10- 1وسط (من 

 22 (100) (5.8) (14.7) (62.7) (16.8) لتر)

 100لكل  100- 11عالي (من 
       مل لتر)

لكل  100جدا عالي (اكثر من 
 3,744 100 7.3 8.6 70.7 13.3 مل لتر) 100

 3,744 100 7.3 8.6 70.7 13.3 غیر مبین
       مؤشر الثروة
 283 100 2.4 5.2 86.3 6.1 األشد فقراً 

 468 100 4.4 4.7 83.9 7.0 فقیر
 607 100 5.6 8.5 73.9 11.9 متوسط
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 التي �ستخدم الم�اة الواصلة عن ط��ق االناب�ب: �سبة ال�لور المتبقي في م�اە الشرب الخاصة بالمصدر (فقط لالسر WS.1.7dالجدول 
 للشرب)

 2018 ،العراق ،نسبة الكلور الختبار میاه الشرب الخاصة بالمصدر

  

 نسبة األسر التي لدیھا نتائج اختبار الكلور

 المجموع اإلجمالي
عدد األسر التي تم 
  0.5أكثر من  0.5 - 0.2 0.2أقل من  ال یوجد الكلور اختبار الكلور فیھا

 1,019 100 10.2 9.9 65.2 14.7 ثري
 1,367 100 8.0 9.7 65.6 16.6 األكثر ثراءً 

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى 

 

 : خدمات م�اە الشرب المدارة �شكل آمنWS.1.8الجدول 

لدیھم میاه للشرب في المبنى، ومتوفرة حین یحتاجونھا، وخالیة من التلوث بالبراز، ولمستخدمي مصادر میاه الشرب الُمحّسنة وغیر توزیع نسبة أفراد األسرة المعیشیة ممن 
 2018 العراق، لیھ،الُمحّسنة ونسبة أفراد األسرة المعیشیة ممن لدیھم مصدر میاه شرب ُمحّسن في المبنى، وخاٍل من بكتیریا إي كوالي ومتوفر عند الحاجة إ

  

نسبة أفراد  المصدر الرئیسي لمیاه الشرب
األسرة المعیشیة 

الذین لدیھم 
مصدر میاه 
شرب ُمحّسن 
موجود في 

المسكن، وخاٍل 
من بكتیریات أي 
كوالي ومتوفر 
 1عند الحاجة إلیھ

عدد أفراد األسرة 
المعیشیة ممن لدیھم 

معلومات حول 
 جودة المیاه

 ُمحّسنةمصادرغیر    مصادر ُمحّسنة
مصدر 
میاه 

شرب 
خاٍل من 
بكتیریا 

إي 
 كوالي

بكمیات 
میاه 

شرب 
كافیة 
عند 

الحاجة 
 إلیھا

یمكن 
الحصول 

على 
میاه 

الشرب 
في 
   المبنى

مصدر 
میاه 

شرب 
خاٍل من 
بكتیریا 

إي 
 كوالي

بكمیات 
میاه 

شرب 
كافیة 
عند 

الحاجة 
 إلیھا

یمكن 
الحصول 
على میاه 
الشرب 

في 
 المبنى

            
 42,501 39.2 41.7 80.8 33.8  78.3 77.6 59.8 المجموع اإلجمالي (العراق)

           
          المنطقة

 29,444 42.7 84.3 64.7 78.8  80.9 78.1 64.6 منطقة حضریة 
 13,056 31.3 38.3 82.1 30.2  72.2 76.4 48.9 منطقة ریفیة

          المحافظة
 1,472 75.2 0.0 100.0 100.0  100.0 95.9 79.2 دھوك
 na na na 46.7 4,046  99.0 60.4 76.4 نینوى

 2,288 83.3 81.0 81.0 100.0  97.4 97.0 89.4 سلیمانیة
 na na na 73.9 1,654  100.0 76.3 97.6 كركوك

 na na na 89.5 3,235  99.7 94.4 95.4 اربیل
 2,356 48.6 51.8 100.0 47.4  94.5 93.1 56.7 دیالى
 1,685 18.9 0.0 100.0 0.0  96.2 27.1 38.9 انبار
 7,109 39.2 0.8 48.5 3.0  88.6 68.5 67.1 بغداد

 na na na 46.2 5,050  94.4 71.2 68.5 مركز   
 2,059 22.3 0.8 48.5 3.0  73.7 61.9 63.7 اطراف   

 1,960 14.9 55.7 94.8 10.3  48.8 68.8 38.3 بابل
 na na na 37.1 1,262  62.0 90.5 68.9 كربالء
 1,547 11.5 100.0 37.5 62.5  39.4 64.1 47.6 واسط

 1,246 24.8 100.0 100.0 34.3  99.3 50.7 49.4 صالح الدین
 1,621 11.7 100.0 100.0 100.0  23.0 79.9 38.2 نجف

 na na na 36.5 1,244  99.4 60.1 55.6 قادسیة
 1,568 40.2 100.0 100.0 0.0  93.9 61.7 46.6 مثنى

 2,834 12.7 28.7 100.0 28.7  98.0 98.6 13.6 ذي قار
 na na na 7.7 1,862  26.4 91.9 32.6 میسان
 na na na 10.7 3,510  17.8 97.9 46.8 بصرة

          االقلیم
 6,995 84.5 67.0 84.2 100.0  99.0 95.5 90.0 كردستان العراق

 35,505 30.3 38.1 80.3 24.3  74.2 74.0 53.9 وسط وجنوب العراق
          مستوى تعلیم رّب األسرة

 6,707 41.0 27.7 58.0 32.5  75.0 79.7 59.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 14,820 40.0 34.4 89.0 21.1  78.6 80.1 57.5 االبتدائیھ

 9,424 35.1 51.8 85.7 21.8  74.9 77.3 56.7 المتوسطھ
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 : خدمات م�اە الشرب المدارة �شكل آمنWS.1.8الجدول 

لدیھم میاه للشرب في المبنى، ومتوفرة حین یحتاجونھا، وخالیة من التلوث بالبراز، ولمستخدمي مصادر میاه الشرب الُمحّسنة وغیر توزیع نسبة أفراد األسرة المعیشیة ممن 
 2018 العراق، لیھ،الُمحّسنة ونسبة أفراد األسرة المعیشیة ممن لدیھم مصدر میاه شرب ُمحّسن في المبنى، وخاٍل من بكتیریا إي كوالي ومتوفر عند الحاجة إ

  

نسبة أفراد  المصدر الرئیسي لمیاه الشرب
األسرة المعیشیة 

الذین لدیھم 
مصدر میاه 
شرب ُمحّسن 
موجود في 

المسكن، وخاٍل 
من بكتیریات أي 
كوالي ومتوفر 
 1عند الحاجة إلیھ

عدد أفراد األسرة 
المعیشیة ممن لدیھم 

معلومات حول 
 جودة المیاه

 ُمحّسنةمصادرغیر    مصادر ُمحّسنة
مصدر 
میاه 

شرب 
خاٍل من 
بكتیریا 

إي 
 كوالي

بكمیات 
میاه 

شرب 
كافیة 
عند 

الحاجة 
 إلیھا

یمكن 
الحصول 

على 
میاه 

الشرب 
في 
   المبنى

مصدر 
میاه 

شرب 
خاٍل من 
بكتیریا 

إي 
 كوالي

بكمیات 
میاه 

شرب 
كافیة 
عند 

الحاجة 
 إلیھا

یمكن 
الحصول 
على میاه 
الشرب 

في 
 المبنى

 11,526 40.4 61.5 84.2 82.2  82.4 73.3 65.4 االعدادیھ +
 na na na (*) 24  (*) (*) (*) غیر مبین

         مصادر میاه الشرب المحسنة
 na na na 53.9 22,494  100.0 71.6 71.3 میاه أنابیب

 na na na 75.6 232  100.0 89.1 80.4 قناة البئر / البئر الجوفیة
 na na na 54.7 510  90.7 89.3 62.6 بئر محمیة أو ینبوع محمي

 na na na 0.0 1,889  0.0 81.0 39.0 كشك ماء
 na na na 0.0 6,884  0.0 90.4 39.8 صھریج صغیر محمول على شاحنة/عربة

 na na na 48.2 4,921  95.5 74.0 66.8 میاه معبأة بقناني/أكیاس
 na na na 32.5 5,284  97.9 86.8 36.7 میاة معقمة و محالة 

          مصادر غیر الُمحسنّة
 na na na  (93.2) (77.1) (75.6) (0.0) 35 بئر غیر محمیة أو ینبوع غیر محمي

 na na na  25.5 81.3 37.0 0.0 252 میاه سطحیة أو غیر ذلك
          مؤشر الثروة
 8,470 14.5 33.4 80.0 24.8  50.1 78.3 32.4 األشد فقراً 

 8,552 23.0 81.6 100.0 77.6  66.9 76.4 47.8 فقیر
 8,424 37.9 100.0 100.0 56.7  80.7 77.7 59.9 متوسط

 8,602 51.2 69.2 30.8 100.0  93.8 73.1 73.3 ثري
 Na na na 69.6 8,453  99.2 82.6 84.9 األكثر ثراءً 

 6.1.1استخدام خدمات میاه الشرب المدارة بشكل آمن؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - WS.6مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
)naغیر منطبق ( 

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى 

 

 : معالجة الم�اە المستخدمة في األسرة المع�ش�ةWS.1.9الجدول 

 2018مناسبة، العراق، نسبة أفراد األسرة المعیشیة حسب طریقة معالجة میاه الشرب المستخدمة في األسرة المعیشیة ونسبة من یستخدمون طریقة معالجة 

  

نسبة أفراد  طریقة معالجة المیاه المستخدمة في األسرة المعیشیة
األسرة المعیشیة 

في األسر 
المعیشیة الذین 

یستخدمون 
مناسبة طریقة 

 لمعالجة المیاه

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

ال 
تستخدم 

أیة 
 الغلي طریقة

إضافة 
المبیّض

 /
 الكلور

ھ تصفیت
باستخدا
م قطعة 
 قماش

استخدام 
فلتر 
 اماء

التطھیر 
عن 

طریق 
أشعة 
 الشمس

تركھ 
حتى 
 یترسب

اضافة 
حبوب 
 تعقیم

منظومة 
تصفیة 
 بمنزلیة

غیر 
 ذلك

ال 
أعرف

/ 
إجابة 
 ناقصة

                 
المجموع 
اإلجمالي 
 (العراق)

70.7 2.0 1.4 0.0 7.9 0.0 0.4 1.8 17.9 0.5 0.0 28.7 128,284 

               
              نطقةالم

قة منط
 88,990 29.9 0.0 0.5 18.2 1.6 0.2 0.0 9.4 0.0 1.0 1.4 69.6 حضریة 

قة منط
 39,293 26.2 0.0 0.3 17.3 2.4 0.7 0.0 4.3 0.1 2.2 3.3 73.1 ریفیة

              حافظةالم
 4,513 23.9 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 20.8 0.5 0.0 1.4 75.7 كدھو

 12,092 35.2 0.0 0.3 0.7 5.1 0.6 0.0 28.1 0.1 3.9 3.8 64.2 نینوى
 6,915 21.2 0.0 0.0 4.8 0.4 0.0 0.0 15.6 0.0 0.5 0.7 78.8 مانیةسلی
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 : معالجة الم�اە المستخدمة في األسرة المع�ش�ةWS.1.9الجدول 

 2018مناسبة، العراق، نسبة أفراد األسرة المعیشیة حسب طریقة معالجة میاه الشرب المستخدمة في األسرة المعیشیة ونسبة من یستخدمون طریقة معالجة 

  

نسبة أفراد  طریقة معالجة المیاه المستخدمة في األسرة المعیشیة
األسرة المعیشیة 

في األسر 
المعیشیة الذین 

یستخدمون 
مناسبة طریقة 

 لمعالجة المیاه

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

ال 
تستخدم 

أیة 
 الغلي طریقة

إضافة 
المبیّض

 /
 الكلور

ھ تصفیت
باستخدا
م قطعة 
 قماش

استخدام 
فلتر 
 اماء

التطھیر 
عن 

طریق 
أشعة 
 الشمس

تركھ 
حتى 
 یترسب

اضافة 
حبوب 
 تعقیم

منظومة 
تصفیة 
 بمنزلیة

غیر 
 ذلك

ال 
أعرف

/ 
إجابة 
 ناقصة

 5,266 23.2 0.0 0.5 13.9 2.8 1.0 0.0 8.4 0.1 1.2 2.4 75.9 وككرك
 10,355 19.4 0.0 0.2 0.5 0.3 1.1 0.0 15.8 0.0 0.1 3.9 79.3 یلارب

 7,227 55.5 0.0 1.3 46.0 5.4 1.7 0.0 0.6 0.0 4.1 1.8 42.9 دیالى
 5,155 81.9 0.0 2.6 74.5 4.0 0.1 0.1 3.2 0.0 0.5 17.8 17.7 ارانب

 21,569 41.2 0.0 1.1 34.8 0.7 0.0 0.0 5.2 0.0 0.3 0.7 57.7 ادبغد
 15,559 42.6 0.0 1.5 35.4 0.9 0.0 0.0 6.1 0.0 0.4 0.3 55.9 مركز   
 6,010 37.7 0.0 0.1 33.1 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.1 1.8 62.2 اطراف   
 6,011 38.1 0.0 0.0 35.3 0.5 0.1 0.0 1.8 0.0 0.1 0.6 61.9 لباب

 3,734 14.7 0.0 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 85.3 الءكرب
 4,411 17.5 0.0 0.0 17.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 82.4 طواس

ح صال
 3,861 41.5 0.0 0.1 13.0 6.9 0.3 0.2 11.1 0.1 14.9 3.1 58.2 الدین

 4,961 19.6 0.0 0.0 18.1 0.1 0.2 0.0 1.1 0.0 0.2 0.2 80.4 نجف
 3,803 16.1 0.0 0.1 6.0 0.8 0.4 0.1 7.2 0.1 1.7 0.8 83.5 قادسیة

 4,216 10.3 0.0 0.5 6.3 0.3 0.2 0.0 3.1 0.1 0.6 0.0 89.0 ىمثن
 8,516 11.9 0.0 0.0 10.4 0.1 0.4 0.0 1.0 0.0 0.1 0.4 87.7 قارذي 
 5,374 18.5 0.0 0.2 17.2 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.5 0.3 81.3 انمیس

 10,304 4.7 0.0 0.0 0.4 3.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 95.3 ةبصر
              قلیماال

ستان كرد
 21,783 20.9 0.0 0.1 2.2 0.2 0.5 0.0 16.8 0.1 0.2 2.4 78.4 العراق

 وسط
وجنوب 
 العراق

69.1 1.9 1.6 0.0 6.0 0.0 0.3 2.1 21.1 0.5 0.0 30.4 106,500 

            مستوى تعلیم رّب األسرة
ما قبل 

االبتدائي أو 
 ال تعلیم

81.0 1.3 0.7 0.2 4.7 0.0 0.1 0.8 12.1 0.3 0.0 18.6 20,242 

 44,903 24.0 0.0 0.4 14.5 1.5 0.3 0.0 6.4 0.0 1.2 1.8 75.5 بتدائیھاال
 27,676 29.3 0.0 0.6 18.7 2.0 0.2 0.0 7.4 0.0 1.6 1.7 70.2 المتوسطھ

عدادیھ اال
+ 59.0 2.8 1.7 0.0 11.8 0.0 0.6 2.7 25.1 0.5 0.0 40.3 35,365 

 97 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 96.7 غیر مبین
            صدر الرئیسي لمیاه الشربالم

 127,269 28.6 0.0 0.5 17.9 1.8 0.3 0.0 7.9 0.0 1.3 1.9 70.8 ُمحّسن
 غیر
 1,015 47.5 0.0 0.0 24.3 7.6 5.8 0.0 2.6 0.0 6.2 8.6 50.6 ُمحّسن

              ر الثروةمؤش
 25,652 12.4 0.0 0.3 7.9 2.0 0.5 0.0 0.7 0.1 1.4 2.0 87.2 األشد فقراً 

 25,662 17.2 0.0 0.3 12.5 1.5 0.8 0.0 1.7 0.0 1.3 2.0 82.0 فقیر
 25,662 30.1 0.0 0.5 21.5 2.2 0.3 0.0 5.1 0.0 1.8 1.3 69.4 سطمتو

 25,608 40.7 0.0 0.6 28.3 1.8 0.1 0.0 9.0 0.0 1.5 2.5 58.6 ثري
كثر األ
 25,699 43.3 0.0 0.5 19.5 1.6 0.1 0.0 22.7 0.1 0.9 2.1 56.2 ثراءً 

 المنزلشحات السیرامیك أو الرمال المستخدمة في مرأ
 على الكھرباءتعمل عادة  ROوحدة معالجة المیاه المنزلیة  ب
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 غسل األ�دي 

غسل األ�دي بالماء والصابون هو التدخل الصحي األ�ثر فعال�ة من ح�ث التكلفة للحّد من انتشار كل من اإلسهال وااللتهاب الرئوي لدى 
م الماء والصابون بعد الذهاب إلى المرحاض و�عد اوتكون هذە الطرق أ�ثر فعال�ة عند تطب�قها باستخد . 137األطفال دون سّن الخامسة

وح�ث إن �سج�ل مشاهدات سلوك غسل األ�دي في هذە األوقات  تنظ�ف الطفل/ة، وقبل تناول أو مناولة الطعام وقبل إطعام الطفل/ة. 
فإن من بين الطرق البد�لة لتسج�ل هذە المشاهدات هو تقي�م مدى أرجح�ة إتباع السلوك الصحيح  على صع��ة،الحرجة هو أمر ينطوي 

حل�ة م لغسل األ�دي من خالل طلب رؤ�ة المكان الذي �غسل األفراد أ�ديهم في ورصد ما إذا كان يتوفر ف�ه الماء والصابون (أو أ�ة مواد تنظ�ف�ة
 138“139.أخرى)

النظافة العامة من األهداف اإلنمائ�ة لأللف�ة، ل�ن تم تضمينها في غا�ات أهداف التنم�ة المستدامة التي تهدف إلى لقد تم حذف مسألة 
 ).6.2و  1.4تحقيق الوصول الشامل إلى مرافق غسل األ�دي األساس�ة في المنزل (هدفا التنم�ة المستدامة 

م مشاهدة وجود مرافق غسل أ�دي ثابتة أو متنقلة لديها في المبنى (في المسكن، �سبة أفراد األسرة المع�ش�ة التي ت WS.2.1و�عرض الجدول 
وأفراد األسر المع�ش�ة  كما �عرض الجدول �سبة مرافق غسل األ�دي ح�ث يتم مشاهدة الماء والصابون فيها.  أو الفناء، أو األرض المح�طة). 

لصابون هم األفراد الذين تنطبق عليهم معايير هدف التنم�ة المستدامة الخاص التي لديها مرفق لغسل األ�دي في المبنى و�شتمل على الماء وا
  بمرفق غسل األ�دي "األساسي". 

                                                                 

 

في أول��ات مكافحة األمراض في الدول  ”.41تع��ز إمداد الم�اە وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة، الفصل “ كيرنكروس، أس. و في. فالدمانيز.   137
 الدولي إلعادة اإلعمار والتنم�ة / البنك الدولي. البنك  واشطنن، العاصمة:  تح��ر ج�مسون وآخرون. النام�ة. الطبعة الثان�ة، 

مطبقعة  واشطنن، العاصمة:  توسيع نطاق ممارسة غسل األ�دي على المستوى العالمي.  .2013تحد�ث  توج�ه عملي لق�اس سلوك غسل األ�دي: رام، بي.  138
 .2013البنك الدولي، 

لة و�شتمل على حوض له حنف�ة ماء، ودالء مع حنف�ات، أو مّرشات، وأوع�ة أو أحواض �مكن أن تكون أمكان أو مرافق غسل األ�دي مرافق ثابتة أو متنق
والصابون �شمل قطع الصابون أو الصابون السائل أو مسحوق مّطهر أو أي ماء ف�ه صابون، ل�نه ال �شمل الرماد أو التراب أو الرمل أو  مصممة لغسل ال�دين. 

 أ�ة مادة أخرى لغسل األ�دي. 
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 2018العراق،  المعیشیة حسب مدى توفر الماء والصابون أو مادة مطھرة في مرفق غسل األیدي،نسبة توزیع أفراد األسرة المعیشیة حسب مشاھدة مرفق غسل األیدي ونسبة أفراد األسرة 

  

مرفق الصرف الصحي 
 الذي تم مشاھدتھ

لم یتم مشاھدة 
أیة مرفق 

لغسل األیدي 
في المسكن أو 
فناء المسكن 

 أو أرضھ

لم یتم منح 
اإلذن 

لرؤیتھ/سبب 
 آخر

المجموع 
 اإلجمالي

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

 مرفق الصرف الصحي الذي تم مشاھدتھ وكان فیھ
عدد األسرة المعیشیة التي 

مشاھدة مرفق غسل 
 األیدي فیھا

نسبة أفراد األسرة 
المعیشیة الذین لدیھم مرفق 
لغسل األیدي یوجد فیھ ماء 

 1وصابون

عدد أفراد األسرة 
المعیشیة التي مشاھدة 
مرفق غسل األیدي في 

یوجد أسرھم أو الذین ال 
مرفق لغسل األیدي في 
المسكن، أو فناء المسكن 

 أو أرض المسكن

تم مشاھدة 
مرفق 
 ثابت

تم مشاھدة 
مرفق 
 صابون ماء متنقل

 تراب/
 طین/رمل

                       
المجموع اإلجمالي 

 128,039 97.0 126,888 0.1 98.7 98.7 128,284 100.0 0.2 0.9 3.7 95.2 (العراق)

              
             المنطقة

 88,785 97.9 88,257 0.1 99.0 99.2 88,990 100.0 0.2 0.6 1.6 97.6 منطقة حضریة 
 39,254 95.0 38,631 0.1 98.1 97.5 39,293 100.0 0.1 1.6 8.5 89.8 منطقة ریفیة

             المحافظة
 4,513 98.5 4,509 0.0 99.2 99.4 4,513 100.0 0.0 0.1 0.2 99.7 دھوك
 12,089 96.6 12,083 0.0 98.1 97.7 12,092 100.0 0.0 0.1 0.2 99.7 نینوى

 6,906 99.9 6,905 0.0 100.0 99.9 6,915 100.0 0.1 0.0 0.3 99.5 سلیمانیة
 5,264 97.6 5,225 0.0 99.0 98.7 5,266 100.0 0.0 0.7 2.9 96.3 كركوك

 10,335 99.6 10,329 0.0 99.6 100.0 10,355 100.0 0.2 0.1 0.2 99.6 اربیل
 7,212 94.9 7,067 0.0 97.0 99.9 7,227 100.0 0.2 2.0 4.7 93.0 دیالى
 5,155 94.0 5,144 0.0 97.6 94.7 5,155 100.0 0.0 0.2 9.6 90.1 انبار
 21,457 98.0 21,374 0.0 99.1 98.7 21,569 100.0 0.5 0.4 2.0 97.1 بغداد

 15,453 97.8 15,376 0.0 98.8 98.6 15,559 100.0 0.7 0.5 0.7 98.2 مركز   
 6,004 98.7 5,998 0.0 99.9 98.9 6,010 100.0 0.1 0.1 5.3 94.5 اطراف   

 6,011 94.1 5,995 0.1 96.3 95.3 6,011 100.0 0.0 0.3 3.6 96.2 بابل
 3,727 99.2 3,716 0.0 99.9 99.6 3,734 100.0 0.2 0.3 1.2 98.3 كربالء
 4,384 97.3 4,369 0.0 98.6 98.4 4,411 100.0 0.6 0.4 7.1 91.9 واسط

 3,840 97.9 3,823 0.0 99.4 99.0 3,861 100.0 0.5 0.4 6.0 93.1 صالح الدین
 4,953 94.0 4,748 1.2 98.5 99.4 4,961 100.0 0.1 4.1 12.6 83.1 نجف

 3,802 94.5 3,677 0.1 98.6 98.8 3,803 100.0 0.0 3.3 1.5 95.2 قادسیة
 4,206 97.6 4,182 0.0 99.4 98.5 4,216 100.0 0.2 0.6 9.6 89.6 مثنى

 8,511 98.0 8,470 0.1 98.9 99.2 8,516 100.0 0.1 0.5 13.3 86.2 ذي قار
 5,372 95.7 5,267 0.1 97.9 99.7 5,374 100.0 0.0 1.9 3.5 94.5 میسان
 10,301 95.2 10,006 0.0 99.4 98.5 10,304 100.0 0.0 2.9 0.6 96.5 بصرة

             االقلیم
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 2018العراق،  المعیشیة حسب مدى توفر الماء والصابون أو مادة مطھرة في مرفق غسل األیدي،نسبة توزیع أفراد األسرة المعیشیة حسب مشاھدة مرفق غسل األیدي ونسبة أفراد األسرة 

  

مرفق الصرف الصحي 
 الذي تم مشاھدتھ

لم یتم مشاھدة 
أیة مرفق 

لغسل األیدي 
في المسكن أو 
فناء المسكن 

 أو أرضھ

لم یتم منح 
اإلذن 

لرؤیتھ/سبب 
 آخر

المجموع 
 اإلجمالي

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

 مرفق الصرف الصحي الذي تم مشاھدتھ وكان فیھ
عدد األسرة المعیشیة التي 

مشاھدة مرفق غسل 
 األیدي فیھا

نسبة أفراد األسرة 
المعیشیة الذین لدیھم مرفق 
لغسل األیدي یوجد فیھ ماء 

 1وصابون

عدد أفراد األسرة 
المعیشیة التي مشاھدة 
مرفق غسل األیدي في 

یوجد أسرھم أو الذین ال 
مرفق لغسل األیدي في 
المسكن، أو فناء المسكن 

 أو أرض المسكن

تم مشاھدة 
مرفق 
 ثابت

تم مشاھدة 
مرفق 
 صابون ماء متنقل

 تراب/
 طین/رمل

 21,754 99.4 21,742 0.0 99.6 99.8 21,783 100.0 0.1 0.1 0.2 99.6 كردستان العراق
 106,285 96.5 105,146 0.1 98.5 98.4 106,500 100.0 0.2 1.1 4.4 94.3 وسط وجنوب العراق

             مستوى تعلیم رّب األسرة
ما قبل االبتدائي أو ال 

 20,212 95.4 19,912 0.3 97.9 98.0 20,242 100.0 0.1 1.5 7.4 90.9 تعلیم

 44,794 96.4 44,345 0.0 98.4 98.4 44,903 100.0 0.2 1.0 4.6 94.1 االبتدائیھ
 27,640 97.1 27,365 0.0 98.8 98.7 27,676 100.0 0.1 1.0 2.7 96.2 المتوسطھ

 35,297 98.6 35,170 0.0 99.5 99.3 35,365 100.0 0.2 0.4 1.2 98.2 االعدادیھ +
 96 (100.0) (95.9) (0.0) (100.0) (100.0) 97 100.0 1.6 0.0 0.0 98.4 غیر مبین
             مؤشر الثروة
 25,574 89.5 24,616 0.3 96.1 95.1 25,652 100.0 0.3 3.7 14.9 81.1 األشد فقراً 

 25,607 97.7 25,446 0.0 98.7 99.2 25,662 100.0 0.2 0.6 2.8 96.4 فقیر
 25,607 98.4 25,585 0.0 99.0 99.1 25,662 100.0 0.2 0.1 0.6 99.1 متوسط

 25,562 99.6 25,553 0.0 99.9 99.8 25,608 100.0 0.2 0.0 0.1 99.7 ثري
 25,689 99.8 25,689 0.0 99.8 100.0 25,699 100.0 0.0 0.0 0.1 99.9 األكثر ثراءً 

 6.2.1و  1.4.1مرفق غسل األیدي بالماء والصابون؛ مؤشرات ھدف التنمیة المستدامة  - WS.7مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 تنمیة المستدامة.مالحظة: ال یُعتبر التراب أو الطین أو الرمل بنفس نجاعة الصابون وال یتم تضمینھا في المسح العنقودي متعدد المؤشرات أو مؤشر ھدف ال

 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى 
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 الصرف الصحي  

 باإلسهال وكذلك بالعدوى الطف�ل�ة، مثل عدوى 
�
 وث�قا

�
لد�دان اترتبط اإلدارة غير اآلمنة لبراز اإل�سان وتدنى مستوى النظافة الشخص�ة ارتباطا

ونظافة عامة ُمحّسنة أن يؤدي إلى خفض مست��ات مرض ومن شأن توفير مرافق صرف صحي  الطف�ل�ة المنقولة عن ط��ق التر�ة (الد�دان). 
، و�مكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في األثر الصحي السلبي لعدوى الد�دان الطف�ل�ة المنقولة عن ط��ق التر�ة وأثر 140اإلسهال إلى الُثلث

 141.جميع أنحاء العالم مجموعة متنوعة من األمراض المدار�ة المهملة األخرى التي تؤثر على أ�ثر من مل�ار شخص في

 بكثير من األهداف اإلنمائ�ة لأللف�ة وتهدف إلى تحقيق 
�
عتبر غا�ات أهداف التنم�ة المستدامة ذات العالقة بالصرف الصحي أ�ثر طموحا

ُ
ت

) والوصول الشامل إلى الخدمات الُمدارة �شكل آمن (هدف التنم�ة 1.4الوصول الشامل إلى الخدمات األساس�ة (هدف التنم�ة المستدامة 
 ).6.2المستدامة 

ومرافق الصرف الصحي الُمحّسنة �شمل  ُ�عّرف مرفق الصرف الصحي الُمحّسن على أنه �فصل �شكل صحي براز اإل�سان عن التالمس البشري. 
أو حفر امتصاص�ة ومراح�ض الحفر، ومراح�ض الحفر الُمحّسنة ذات  المراح�ض التي تعمل بالماء الدافق/الصب المتصلة �شبكات مجاري،

�سبة من �ستخدمون مرافق صرف صحي  WS.3.1و�عرض الجدول  الته��ة، ومراح�ض الحفر ذات األلواح، والمراح�ض المصنوعة من السماد. 
لحقول أو الغابات أو بين الشجيرات أو مسطحات الم�اە كما �عرض الجدول �سبة األفراد الذين يتخلصون من البراز في ا ُمحّسنة وغير ُمحّسنة. 

 المكشوفة أو الشواطئ أو األما�ن المشكوفة األخرى، أو التخلص من المخلفات الصلبة، وهي ممارسة تعرف باسم "التغّوط في العراء". 

ركون ر ُمحّسنة تتمتع بالخصوص�ة و�تشاتوز�ــــع أفراد األسر المع�ش�ة الذين �ستخدمون مرافق صرف صحي ُمحّسنة وغي WS.3.2�عرض الجدول 
وُ�صّنف األفراد الذين �ستخدمون مرافق صرف صحي مشتركة أو عامة على أنهم �حصلون على  بها مع أسر مع�ش�ة أخرى أو كانت مرافق عامة. 

ال تتشارك بها مع أسر واألسر المع�ش�ة التي �ستخدم مرافق صرف صحي ُمحّسنة  خدمة "محدودة"، لغرض رصد هدف التنم�ة المستدامة. 
مع�ش�ة أخرى هي األسر التي تنطبق عليها معايير هدف التنم�ة المستدامة الخاص بخدمة الصرف الصحي "األساس�ة"، و�مكن اعتبارها على 

 أنها "ُمدارة �شكل آمن" حسب ط��قة إدارة البراز. 

البراز الذي يتم  �ض الُمحّسنة المتصلة بحفرة والحفر االمتصاص�ة. الطرق المستخدمة لتف��ــــغ و�زالة البراز من المراح WS.3.3و�عرض الجدول 
إفراغها ودفن  متصر�فه من مراح�ض حفر ُمحّسنة وحفر امتصاص�ة ال يتم إفراغها أبدا� (أو ال �عرف أفراد األسرة إن كان يتم إفراغها أم ال) أو التي يت

شكل آمن في الموقع" وتنطبق عل�ه معايير هدف التنم�ة المستدامة الخاص بخدمة البراز في حفرة مغطاة، ُ�صّنف على أنه "يتم التخلص منه �
كما أنه �مكن إدارة، �شكل آمن، البراز الذي يتم تصر�فه من مراح�ض الحفر والحفر االمتصاص�ة والذي  الصرف الصحي "الُمدارة �شكل آمن". 

أما الطرق األخرى المتبعة إلفراغ والتخلص من البراز، فال  ن�ع المعالجة. يتم التخلص منه بواسطة أحد مزودي الخدمة لمعالجته، وذلك حسب 
عتبر طرق ُمدراة �شكل آمن". 

ُ
  ت

الطرق الرئ�س�ة التي يتم إدارة البراز من خاللها لدى األسر المع�ش�ة التي لديها شبكات صرف صحي داخل الموقع  WS.3.4�لخص الجدول 
وهو �قارن هذە األسر مع �سبة األسر التي لديها شبكات مجاري، أو مرافق صرف صحي غير ُمحّسنة  (مراح�ض حفر ُمحّسنة وحفر امتصاص�ة)،

  أو تمارس التغّوط في العراء. 

 2-0الطرق الرئ�س�ة المستخدمة للتخلص من براز األطفال لدى األسر المع�ش�ة التي لديها أطفال في الفئة العم��ة  WS.3.5و�عرض الجدول 
 .رق المالئمة للتخلص من البراز استخدام الطفل للمرحاض أو حفرة مرحاض ووضع البراز أو نقعه في مرحاض أو حفرة مرحاضو�شمل الط سنة. 

عتبر ممارسة وضع الحفاظات التي ُ�ستخدم لمرة واحدة مع المخلفات الصلبة، وهي ممارسة شائعة جدا� في جميع أنحاء العالم، وس�لة مال 
ُ
مة ئوت

.  قط إذا كان هناك شبكة للتصر�ف والتخلص الصحي للمخلفات الصلبة نفسها. للتخلص من البراز ف
�
 هذا التصن�ف ق�د المراجعة حال�ا

، �عكف برنامج الرصد المشترك على توفير تقديرات منتظمة حول التقدم الُمحرز على المستوى الوطني واإلقل�مي والعالمي على 1990منذ عام 
وتتيح "ساللم" مست��ات الخدمة ضمن برنامج الرصد المشترك ق�اس ومقارنة  ).WASHوالنظافة العامة ( صع�د خدمات الم�اە والصرف الصحي

، تم وضع ساللم مست��ات محّدثة لخدمات الم�اە والصرف الصحي 2015وابتداًء من عام  التقدم الُمحرز بين الدول في مختلف مراحل التنم�ة. 
م ثالث لمرافق  درجات جد�دة �شتمل على معايير إضاف�ة تتعلق بمست��ات الخدمة. والتي �ستند إلى مؤشرات راسخة ووضع 

�
وقد تم إضافة سل

                                                                 

 

 1التكم�لي  ، العدد39المجلة الدول�ة لألو�ئة ”. خدمات الم�اە والصرف الصحي والنظافة العامة من أجل الوقا�ة من اإلسهال“ أس. وآخرون. كيرنكروس،   140
)2010 :(193-205. doi:10.1093/ije/dyq035. 

 المحرز على صع�د التصّدي لألمراض المدار�ة المهملة. خدمات الم�اە والصرف الصحي والنظافة العامة لتسر�ــــع وتع��ز التقدم  منظمة الصحة العالم�ة.  141
. 2015مطبعة منظمة الصحة العالم�ة،  جن�ف:  .2020-2015استرات�ج�ة عالم�ة 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/182735/WHO_FWC_WSH_15.12_eng.pdf;jsessionid=7F7C38216E04E69E
.7908AB6E8B63318F?sequence=1 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/182735/WHO_FWC_WSH_15.12_eng.pdf;jsessionid=7F7C38216E04E69E7908AB6E8B63318F?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/182735/WHO_FWC_WSH_15.12_eng.pdf;jsessionid=7F7C38216E04E69E7908AB6E8B63318F?sequence=1
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�سبة أفراد األسرة المع�ش�ة الذين ينطبق عليهم مع�ار هدف التنم�ة المستدامة الخاص بالخدمات  WS.3.6�لخص الجدول  غسل األ�دي. 
 142لم�اە الشرب والصرف الصحي وغسل األ�دي. ” األساس�ة“

                                                                 

 

مطبعة  جن�ف:  .ي والنظافة العامةم�اە الشرب والصرف الصحالتقدم الُمحرز على صع�د  منظمة الصحة العالم�ة، واليون�سف، و�رنامج الرصد المشترك. 142 
 eng.pdf?sequence=1-http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258617/9789241512893.. 2017منظمة الصحة العالم�ة، 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258617/9789241512893-eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258617/9789241512893-eng.pdf?sequence=1


 317| صفحة  الع�ش في بيئة آمنة

ةWS.3.1الجدول 
ّ
 : استخدام مرافق الصرف الصحي الُمحّسنة وغير الُمحسن

 2018العراق،  توزیع نسبة أفراد األسر المعیشیة وفقاً لنوع مرفق الصرف الصحي الذي تستخدمھ األسرة المعیشیة،
  نوع مرفق الصرف الصحي الذي تستخدمھ األسرة المعیشیة  

التغّوط في 
العراء (عدم 
وجود مرفق، 

بین الشجیرات، 
 في الحقول)

التصریف 
في 
 الموقع

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة من 
یستخدمون 

مرفق 
صرف 
صحي 
 1ُمحّسن

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

 مرفق صرف صحي غیر ُمحّسن  مرفق صرف صحي ُمحّسن
ض یعمل بالمیاه الطاردة / المتدفقة بالصّب تؤدي مرحا

 إلى:

مرحاض 
متصل بحفرة 

  مغطاة
مجاري 
 مفتوحة

مرحاض متصل 
بحفرة غیر 

مغطاة / حفرة 
 مكشوفة

غیر 
 ذلك

غیر 
 شبكة مجاري مبین

حفرة 
 ال أعرف أین امتصاصیة

                              
 128,284 94.8 100.0 67.0 0.1 0.0 0.2 1.0 3.9  6.2 0.4 60.5 27.8 المجموع اإلجمالي (العراق)

                
               المنطقة

 88,990 97.3 100.0 58.4 0.0 0.0 0.1 0.2 2.4  2.1 0.2 56.2 38.9 منطقة حضریة 
 39,293 89.2 100.0 86.4 0.3 0.0 0.2 3.0 7.2  15.4 0.8 70.2 2.8 منطقة ریفیة

   100.0            المحافظة
 4,513 99.2 100.0 96.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8  0.7 0.7 95.1 2.8 دھوك
 12,092 98.9 100.0 94.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9  2.2 0.0 92.2 4.5 نینوى

 6,915 96.9 100.0 15.0 0.1 0.0 0.2 0.0 2.8  0.0 1.3 13.7 81.9 سلیمانیة
 5,266 99.5 100.0 75.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4  7.8 0.2 67.9 23.6 كركوك

 10,355 98.8 100.0 93.6 0.0 0.0 0.3 0.2 0.7  0.1 0.5 93.0 5.2 اربیل
 7,227 98.7 100.0 95.5 0.0 0.0 0.0 0.8 0.5  2.4 0.0 93.1 3.2 دیالى
 5,155 99.9 100.0 97.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1  0.0 1.2 96.3 2.4 انبار
 21,569 96.2 100.0 34.3 0.0 0.0 0.1 0.0 3.7  0.8 0.3 33.3 61.9 بغداد

 15,559 98.9 100.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1  0.6 0.1 16.2 81.9 مركز   
 6,010 89.4 100.0 79.1 0.0 0.0 0.3 0.0 10.2  1.2 0.6 77.3 10.4 اطراف   

 6,011 85.2 100.0 79.2 0.7 0.0 0.0 6.6 7.6  13.3 0.3 65.6 6.0 بابل
 3,734 96.8 100.0 50.8 0.0 0.1 0.6 1.1 1.4  11.6 0.0 39.2 46.0 كربالء
 4,411 93.5 100.0 76.7 0.0 0.0 0.0 1.1 5.4  13.4 1.5 61.7 16.8 واسط

 3,861 99.2 100.0 78.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5  4.8 0.0 73.5 20.9 صالح الدین
 4,961 94.5 100.0 53.5 0.0 0.0 0.2 4.3 0.9  20.4 0.0 33.1 41.0 نجف

 3,803 87.8 100.0 59.4 0.2 0.0 0.0 4.3 7.6  20.4 0.2 38.8 28.4 قادسیة
 4,216 97.8 100.0 86.1 0.5 0.0 0.0 0.6 1.1  10.0 0.1 76.1 11.7 مثنى

 8,516 98.7 100.0 76.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8  24.1 0.6 51.7 22.3 ذي قار
 5,374 85.9 100.0 32.8 0.9 0.0 0.2 5.0 7.9  8.3 0.0 24.4 53.1 میسان
 10,304 78.8 100.0 60.7 0.0 0.0 1.0 0.1 20.0  1.2 0.3 59.2 18.2 بصرة

   100.0            االقلیم



 318| صفحة  الع�ش في بيئة آمنة

ةWS.3.1الجدول 
ّ
 : استخدام مرافق الصرف الصحي الُمحّسنة وغير الُمحسن

 2018العراق،  توزیع نسبة أفراد األسر المعیشیة وفقاً لنوع مرفق الصرف الصحي الذي تستخدمھ األسرة المعیشیة،
  نوع مرفق الصرف الصحي الذي تستخدمھ األسرة المعیشیة  

التغّوط في 
العراء (عدم 
وجود مرفق، 

بین الشجیرات، 
 في الحقول)

التصریف 
في 
 الموقع

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة من 
یستخدمون 

مرفق 
صرف 
صحي 
 1ُمحّسن

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

 مرفق صرف صحي غیر ُمحّسن  مرفق صرف صحي ُمحّسن
ض یعمل بالمیاه الطاردة / المتدفقة بالصّب تؤدي مرحا

 إلى:

مرحاض 
متصل بحفرة 

  مغطاة
مجاري 
 مفتوحة

مرحاض متصل 
بحفرة غیر 

مغطاة / حفرة 
 مكشوفة

غیر 
 ذلك

غیر 
 شبكة مجاري مبین

حفرة 
 ال أعرف أین امتصاصیة

 21,783 98.3 100.0 69.2 0.0 0.0 0.2 0.1 1.4  0.2 0.8 68.2 29.0 كردستان العراق
 106,500 94.1 100.0 66.5 0.1 0.0 0.2 1.2 4.4  7.4 0.3 58.9 27.6 وسط وجنوب العراق

   100.0            مستوى تعلیم رّب األسرة
 20,242 92.7 100.0 68.4 0.4 0.0 0.3 1.4 5.3  9.5 0.6 58.3 24.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 44,903 93.4 100.0 70.8 0.0 0.0 0.2 1.4 4.9  7.0 0.3 63.6 22.6 االبتدائیھ
 27,676 94.8 100.0 64.8 0.1 0.0 0.1 1.2 3.8  5.3 0.5 59.0 30.1 المتوسطھ

 35,365 97.8 100.0 63.1 0.0 0.0 0.2 0.2 1.8  3.9 0.3 58.9 34.7 االعدادیھ +
 97 100.0 100.0 81.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  1.6 5.6 74.3 18.5 غیر مبین

   100.0            موقع مرفق الصرف الصحي
 100,627 96.0 100.0 64.3 0.0 0.0 0.1 0.6 3.3  4.4 0.3 59.7 31.7 داخل المسكن

 27,137 91.5 100.0 77.4 0.0 0.0 0.3 2.5 5.7  12.6 0.8 64.0 14.1 في فناء / أرض المسكن
 345 58.8 100.0 58.8 0.0 0.0 1.5 18.0 21.7  21.9 0.0 37.0 0.0 في مكان آخر

 133 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 ال یوجد مرفق/ بین الشجیرات / في الحقول
   100.0            مؤشر الثروة
 25,652 82.8 100.0 73.2 0.5 0.0 0.3 4.2 12.2  21.8 1.0 50.4 9.5 األشد فقراً 

 25,662 94.8 100.0 70.8 0.0 0.0 0.4 0.5 4.3  5.1 0.2 65.5 24.0 فقیر
 25,662 98.1 100.0 67.2 0.0 0.0 0.1 0.2 1.6  2.2 0.3 64.8 30.9 متوسط

 25,608 98.9 100.0 60.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9  1.3 0.3 58.7 38.6 ثري
 25,699 99.5 100.0 63.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4  0.4 0.1 62.9 36.1 األكثر ثراءً 

 3.8.1استخدام مرافق الصرف الصحي الُمحّسنة؛ مؤشرات ھدف التنمیة المستدامة  - WS.8مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 

 

 

 



 319| صفحة  الع�ش في بيئة آمنة

 : استخدام خدمات الصرف الصحي األساس�ة والمحدودةWS.3.2الجدول 

 2018الخاصة والعامة واستخدام المرافق المشتركة، حسب مستخدمي مرافق الصرف الصحي الُمحّسنة وغیر الُمحّسنة، العراق، توزیع نسبة أفراد األسر المعیشیة حسب استخدام مرافق الصرف الصحي 

  

 مستخدمو مرافق الصرف الصحي الُمحسنّة

  

 مستخدمو مرافق الصرف الصحي غیر الُمحسنّة

التغّوط في العراء 
(عدم وجود مرفق، 
بین الشجیرات، في 

 الحقول)
المجموع 
 اإلجمالي

عدد أفراد األسرة 
 المعیشیة

 غیر
 1مشتركة

 یتشارك فیھا

 مرفق عام
 ال أعرف/

 إجابة ناقصة
غیر 

 مشتركة

 یتشارك فیھا

 مرفق عام
 ال أعرف/

 إجابة ناقصة
أفراد  5

 أو أقل
أكثر من 

 أفراد 5
أفراد أو  5

 أقل
 5أكثر من 
 أفراد

                              
 128,284 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 4.8  0.0 0.2 0.3 2.5 91.8 المجموع اإلجمالي (العراق)

                
               المنطقة

 88,990 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.6  0.0 0.3 0.2 2.6 94.3 منطقة حضریة 
 39,293 100.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.7 9.7  0.0 0.1 0.6 2.3 86.2 منطقة ریفیة

               المحافظة
 4,513 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8  0.0 0.0 0.2 0.4 98.6 دھوك
 12,092 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1  0.0 0.0 0.0 5.9 93.1 نینوى

 6,915 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 2.9  0.0 0.0 0.0 0.2 96.7 سلیمانیة
 5,266 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5  0.0 0.5 0.0 2.3 96.7 كركوك

 10,355 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2  0.0 0.0 1.8 0.5 96.4 اربیل
 7,227 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3  0.0 0.0 0.2 2.6 95.8 دیالى
 5,155 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1  0.0 0.1 0.0 3.6 96.2 انبار
 21,569 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.6  0.0 0.5 0.4 3.2 92.2 بغداد

 15,559 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0  0.0 0.6 0.5 3.9 93.8 مركز   
 6,010 100.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 10.1  0.0 0.1 0.0 1.3 88.1 اطراف   

 6,011 100.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.9 13.2  0.0 0.1 0.0 1.2 83.8 بابل
 3,734 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.1  0.0 0.8 0.3 3.2 92.5 كربالء
 4,411 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5  0.0 0.0 0.2 1.2 92.1 واسط

 3,861 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6  0.0 0.2 0.2 1.3 97.4 صالح الدین
 4,961 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.4  0.1 0.0 0.1 1.3 93.0 نجف

 3,803 100.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.5 11.0  0.0 2.3 0.1 5.8 79.6 قادسیة
 4,216 100.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7  0.0 0.0 0.0 1.3 96.4 مثنى

 8,516 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2  0.0 0.3 0.0 1.4 97.1 ذي قار
 5,374 100.0 0.9 0.0 0.0 0.1 2.6 10.4  0.0 0.1 0.0 4.8 81.1 میسان
 10,304 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 20.6  0.0 0.0 0.3 1.9 76.6 بصرة

               االقلیم
 21,783 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.6  0.0 0.0 0.9 0.4 97.0 كردستان العراق



 320| صفحة  الع�ش في بيئة آمنة

 : استخدام خدمات الصرف الصحي األساس�ة والمحدودةWS.3.2الجدول 

 2018الخاصة والعامة واستخدام المرافق المشتركة، حسب مستخدمي مرافق الصرف الصحي الُمحّسنة وغیر الُمحّسنة، العراق، توزیع نسبة أفراد األسر المعیشیة حسب استخدام مرافق الصرف الصحي 

  

 مستخدمو مرافق الصرف الصحي الُمحسنّة

  

 مستخدمو مرافق الصرف الصحي غیر الُمحسنّة

التغّوط في العراء 
(عدم وجود مرفق، 
بین الشجیرات، في 

 الحقول)
المجموع 
 اإلجمالي

عدد أفراد األسرة 
 المعیشیة

 غیر
 1مشتركة

 یتشارك فیھا

 مرفق عام
 ال أعرف/

 إجابة ناقصة
غیر 

 مشتركة

 یتشارك فیھا

 مرفق عام
 ال أعرف/

 إجابة ناقصة
أفراد  5

 أو أقل
أكثر من 

 أفراد 5
أفراد أو  5

 أقل
 5أكثر من 
 أفراد

 106,500 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 5.4  0.0 0.3 0.2 2.9 90.8 وسط وجنوب العراق
               مستوى تعلیم رّب األسرة

 20,242 100.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 6.7  0.0 0.1 1.2 2.4 89.0 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 44,903 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 6.2  0.0 0.2 0.1 3.0 90.2 االبتدائیھ

 27,676 100.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 4.5  0.0 0.4 0.2 3.0 91.3 المتوسطھ
 35,365 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2  0.0 0.3 0.1 1.5 95.9 االعدادیھ +

 97 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 غیر مبین
               موقع مرفق الصرف الصحي

 100,627 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.9  0.0 0.3 0.3 2.1 93.3 داخل المسكن
 27,137 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 7.6  0.0 0.1 0.3 4.0 87.1 في فناء / أرض المسكن

 345 100.0 0.0 0.0 0.7 0.0 8.8 31.7  0.0 0.3 1.1 3.7 53.7 في مكان آخر
 133 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ال یوجد مرفق/ بین الشجیرات / في الحقول

               مؤشر الثروة
 25,652 100.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.2 15.5  0.0 0.1 0.2 3.9 78.5 األشد فقراً 

 25,662 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.1  0.0 0.2 0.1 3.2 91.2 فقیر
 25,662 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.8  0.0 0.2 0.1 3.0 94.8 متوسط

 25,608 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1  0.0 0.5 0.8 1.8 95.9 ثري
 25,699 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5  0.0 0.2 0.1 0.5 98.7 األكثر ثراءً 

 6.2.1و  1.4.1استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة؛ مؤشرات ھدف التنمیة المستدامة  - WS.9مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 

 

 

  



 321| صفحة  الع�ش في بيئة آمنة

 : تف��ــــغ و�زالة البراز من المراح�ض الُمحّسنة المتصلة بحفرة والحفر االمتصاص�ةWS.3.3الجدول 
 2018العراق، توزیع نسبة أفراد األسرة في األسر المعیشیة ممن لدیھم مراحیض ُمحسنة متصلة بحفرة وحفر امتصاصیة حسب طریق التفریغ، 

  
 تفریغ مرافق الصرف الصحي الُمحّسنة األخرى الموجودة في الموقع تفریغ الحفر االمتصاصیة

المجموع 
 اإلجمالي

المجموع 
 اإلجمالي

التخلص 
من اآلمن 

المخلفات من 
مرافق 

الصرف 
الصحي 

الموجودة في 
 1الموقع

التخلص 
غیر اآلمن 
من البراز 
من مرافق 
الصرف 
الصحي 
الموجودة 
 في الموقع

التخلص 
من البراز 
لمعالجتھ 
من مرافق 
الصرف 
الصحي 
الموجودة 
 في الموقع

عدد أفراد 
األسرة 

المعیشیة في 
األسر 

المعیشیة 
التي لدیھا 
مرافق 
صرف 
صحي 

ُمحسنّة في 
 الموقع

 إلى أین تم تفریغ المحتویات؟

لم یتم 
 تفریغھا أبداً 

ال أعرف 
إن تم 

تفریغھا من 
 قبل

 إلى أین تم تفریغ المحتویات؟

لم یتم 
 تفریغھا أبداً 

ال أعرف 
إن تم 

تفریغھا من 
 قبل
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طاة
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طاة
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ن آ
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مائ

 

لك
ر ذ

غی
 

خذ 
م أ

ن ت
 أی

ف
عر

ال أ
ت

لفا
مخ

ال
 

                        
المجموع 
اإلجمالي 
 (العراق)

5.9 24.1 2.6 0.7 0.1 4.2 48.0 5.2 0.2 0.8 1.8 0.4 0.0 0.2 5.7 0.2 100.0 63.5 1.1 35.4 85,457 

                       

                      المنطقة
منطقة 
 51,818 44.1 1.3 54.6 100.0 0.1 1.5 0.2 0.0 0.4 0.4 0.7 0.2 7.1 43.6 5.6 0.1 0.8 1.9 30.2 7.2 حضریة 

 33,639 22.0 0.9 77.1 100.0 0.3 12.1 0.2 0.0 0.3 4.0 1.0 0.1 2.2 54.9 2.0 0.1 0.5 3.5 14.8 3.9 منطقة ریفیة

                      المحافظة

 4,321 18.5 1.3 80.2 100.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 64.3 14.7 0.1 1.2 0.4 3.3 0.5 دھوك

 11,418 33.9 0.0 66.1 100.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 14.2 50.1 1.2 0.0 0.0 0.3 23.4 8.3 نینوى

 946 12.8 5.5 81.8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 77.5 2.9 2.2 3.3 1.6 9.9 0.0 سلیمانیة

 3,986 57.9 0.6 41.4 100.0 0.7 0.7 0.2 0.0 0.5 3.7 4.0 0.5 8.5 21.4 2.6 0.1 0.0 6.5 34.6 15.9 كركوك

 9,638 19.7 0.1 80.2 100.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 72.6 9.6 0.1 0.0 0.2 9.5 0.6 اربیل

 6,904 39.0 0.5 60.5 100.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 57.5 0.3 0.0 0.5 0.3 36.0 2.5 دیالى

 4,962 19.2 0.4 80.5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 63.8 3.6 0.1 0.3 13.0 15.4 0.1 انبار

 7,336 64.4 3.0 32.6 100.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.2 1.9 26.2 7.4 0.5 2.5 2.9 51.9 4.4 بغداد

 2,620 65.5 7.7 26.8 100.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 1.1 0.5 0.5 3.8 18.1 14.8 1.5 6.2 2.5 44.9 4.8 مركز   

 4,716 63.8 0.4 35.8 100.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.9 30.7 3.3 0.0 0.4 3.1 55.9 4.2 اطراف   

 4,741 56.6 0.3 43.0 100.0 0.1 12.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.5 0.0 0.3 22.8 0.1 0.0 0.3 3.6 45.5 10.5 بابل

 1,898 34.1 2.4 63.5 100.0 0.4 17.3 0.0 0.0 1.3 0.0 3.6 0.3 1.1 44.4 1.0 0.4 0.8 0.3 25.2 4.0 كربالء

 3,316 34.5 0.0 65.5 100.0 1.7 15.4 0.4 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 9.2 35.3 1.7 0.0 0.0 3.5 23.4 9.0 واسط

 3,022 17.6 0.5 81.9 100.0 0.3 5.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 74.2 0.6 0.0 0.4 1.3 13.2 3.4 صالح الدین

 2,655 30.9 9.3 59.8 100.0 0.1 20.9 2.6 0.0 8.8 2.1 0.9 2.8 1.0 34.3 1.3 0.0 0.5 1.4 9.3 14.0 نجف



 322| صفحة  الع�ش في بيئة آمنة

 : تف��ــــغ و�زالة البراز من المراح�ض الُمحّسنة المتصلة بحفرة والحفر االمتصاص�ةWS.3.3الجدول 
 2018العراق، توزیع نسبة أفراد األسرة في األسر المعیشیة ممن لدیھم مراحیض ُمحسنة متصلة بحفرة وحفر امتصاصیة حسب طریق التفریغ، 

  
 تفریغ مرافق الصرف الصحي الُمحّسنة األخرى الموجودة في الموقع تفریغ الحفر االمتصاصیة

المجموع 
 اإلجمالي

المجموع 
 اإلجمالي

التخلص 
من اآلمن 

المخلفات من 
مرافق 

الصرف 
الصحي 

الموجودة في 
 1الموقع

التخلص 
غیر اآلمن 
من البراز 
من مرافق 
الصرف 
الصحي 
الموجودة 
 في الموقع

التخلص 
من البراز 
لمعالجتھ 
من مرافق 
الصرف 
الصحي 
الموجودة 
 في الموقع

عدد أفراد 
األسرة 

المعیشیة في 
األسر 

المعیشیة 
التي لدیھا 
مرافق 
صرف 
صحي 

ُمحسنّة في 
 الموقع

 إلى أین تم تفریغ المحتویات؟

لم یتم 
 تفریغھا أبداً 

ال أعرف 
إن تم 

تفریغھا من 
 قبل

 إلى أین تم تفریغ المحتویات؟

لم یتم 
 تفریغھا أبداً 

ال أعرف 
إن تم 

تفریغھا من 
 قبل

 

ود 
مز

طة 
اس

 بو
تھا

زال
م إ

ت
تھا

لج
معا

ة ل
دم

لخ
ل

 

ت 
ویا

حت
الم

لة 
زا

م إ
ل ت

ھ
ى 

 إل
مة

خد
 لل

ود
مز

طة 
اس

بو
“

ف
عر

ال أ
” 

طاة
مغ

رة 
حف

ي 
ا ف

فنھ
م د

ت
و  

، أ
طاة

مغ
ر 

غی
رة 

حف
ى 

إل
ن 

مكا
و 

ة أ
وف

كش
ض م

أر
خر

ن آ
مكا

ي 
و ف

ي أ
مائ

 

لك
ر ذ

غی
 

خذ 
م أ

ن ت
 أی

ف
عر

ال أ
ت

لفا
مخ

ال
 

ود 
مز

طة 
اس

 بو
تھا

زال
م إ

ت
تھا

لج
معا

ة ل
دم

لخ
ل

 

ت 
ویا

حت
الم

لة 
زا

م إ
ل ت

ھ
ى 

 إل
مة

خد
 لل

ود
مز

طة 
اس

بو
“

ف
عر

ال أ
” 

طاة
مغ

رة 
حف

ي 
ا ف

فنھ
م د

ت
و  

، أ
طاة

مغ
ر 

غی
رة 

حف
ى 

إل
ن 

مكا
و 

ة أ
وف

كش
ض م

أر
خر

ن آ
مكا

ي 
و ف

ي أ
مائ

 

لك
ر ذ

غی
 

خذ 
م أ

ن ت
 أی

ف
عر

ال أ
ت

لفا
مخ

ال
 

 2,251 36.2 1.0 62.8 100.0 0.9 32.1 0.0 0.0 0.2 0.7 0.5 0.0 1.5 26.2 0.1 0.3 0.5 1.3 27.8 7.8 قادسیة

 3,629 7.2 0.3 92.4 100.0 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.7 78.5 0.7 0.0 0.3 0.8 3.5 2.9 مثنى

 6,457 40.3 2.4 57.3 100.0 0.4 10.1 0.4 0.0 0.1 16.7 3.6 0.5 1.8 21.8 0.2 0.0 2.3 6.5 23.8 11.7 ذي قار

 1,758 32.2 0.3 67.5 100.0 0.1 24.3 0.4 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 0.7 42.0 0.8 0.0 0.2 0.4 25.6 4.8 میسان

 6,218 45.0 0.6 54.3 100.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 2.0 49.4 12.8 0.1 0.4 1.8 25.1 6.4 بصرة

     100.0                 االقلیم
كردستان 

 14,905 18.9 0.8 80.3 100.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 70.5 10.7 0.2 0.6 0.3 7.7 0.5 العراق

وسط 
 70,552 38.9 1.2 59.9 100.0 0.2 6.8 0.2 0.0 0.4 2.2 1.0 0.2 4.3 43.3 2.8 0.1 0.7 3.0 27.6 7.0 وجنوب العراق

                    مستوى تعلیم رّب األسرة
ما قبل 

االبتدائي أو ال 
 تعلیم

4.6 19.9 2.4 0.2 0.1 6.0 46.2 6.5 0.4 0.6 2.8 1.1 0.0 0.6 8.2 0.2 100.0 66.3 1.5 32.2 13,718 

 31,676 33.6 0.9 65.5 100.0 0.2 6.1 0.2 0.0 0.2 2.3 0.7 0.2 5.3 49.2 3.4 0.0 0.7 2.3 24.2 4.9 االبتدائیھ

 17,794 35.0 1.4 63.6 100.0 0.2 5.8 0.0 0.0 0.1 1.1 1.0 0.1 5.1 48.6 4.3 0.3 0.9 2.9 22.0 7.5 المتوسطھ

 22,195 40.3 1.1 58.6 100.0 0.1 3.5 0.1 0.0 0.3 1.1 1.0 0.1 4.2 46.8 4.0 0.1 0.7 2.9 28.4 6.7 االعدادیھ +

 74 (0.0) (0.0) (100.0) (100.0) (0.0) (2.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.9) (95.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) غیر مبین

                   نوع مرفق الصرف الصحي في الموقع
تتدفق إلى 

االنابیب 
لمنظومة 
 المجاري 

6.5 26.6 2.8 0.7 0.1 4.6 52.9 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 61.5 0.9 37.7 77,554 

مراحیض 
ومرافق أخرى 

 ُمحّسنة
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 9.2 19.5 3.9 0.0 2.0 61.6 2.0 100.0 83.1 3.9 13.0 7,903 

                    نوع مرفق الصرف الصحي



 323| صفحة  الع�ش في بيئة آمنة

 : تف��ــــغ و�زالة البراز من المراح�ض الُمحّسنة المتصلة بحفرة والحفر االمتصاص�ةWS.3.3الجدول 
 2018العراق، توزیع نسبة أفراد األسرة في األسر المعیشیة ممن لدیھم مراحیض ُمحسنة متصلة بحفرة وحفر امتصاصیة حسب طریق التفریغ، 

  
 تفریغ مرافق الصرف الصحي الُمحّسنة األخرى الموجودة في الموقع تفریغ الحفر االمتصاصیة

المجموع 
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التخلص 
من اآلمن 

المخلفات من 
مرافق 
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الموجودة في 
 1الموقع

التخلص 
غیر اآلمن 
من البراز 
من مرافق 
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الموجودة 
 في الموقع

التخلص 
من البراز 
لمعالجتھ 
من مرافق 
الصرف 
الصحي 
الموجودة 
 في الموقع

عدد أفراد 
األسرة 

المعیشیة في 
األسر 

المعیشیة 
التي لدیھا 
مرافق 
صرف 
صحي 

ُمحسنّة في 
 الموقع

 إلى أین تم تفریغ المحتویات؟

لم یتم 
 تفریغھا أبداً 

ال أعرف 
إن تم 

تفریغھا من 
 قبل

 إلى أین تم تفریغ المحتویات؟

لم یتم 
 تفریغھا أبداً 

ال أعرف 
إن تم 

تفریغھا من 
 قبل
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تتدفق إلى 
االنابیب 
لمنظومة 
 المجاري 

6.5 26.6 2.8 0.7 0.1 4.6 52.9 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 61.5 0.9 37.7 77,554 

مرحاض 
 7,903 13.0 3.9 83.1 100.0 2.0 61.6 2.0 0.0 3.9 19.5 9.2 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 متصل بحفرة

                    مؤشر الثروة

 18,530 22.0 1.9 76.1 100.0 0.4 19.8 0.6 0.0 1.4 6.1 1.4 0.5 2.8 42.5 2.0 0.0 0.5 4.4 13.9 3.6 األشد فقراً 

 18,122 38.8 1.1 60.1 100.0 0.3 4.7 0.1 0.0 0.1 1.0 0.9 0.1 4.3 47.7 3.5 0.3 0.7 2.1 27.3 6.9 فقیر

 17,175 39.6 1.2 59.2 100.0 0.1 1.6 0.1 0.0 0.0 0.6 0.8 0.1 5.6 48.9 3.8 0.2 0.9 2.4 27.1 7.8 متوسط

 15,366 41.1 1.3 57.6 100.0 0.1 0.5 0.0 0.0 0.1 0.6 0.7 0.2 6.2 47.8 4.2 0.0 1.1 2.6 28.6 7.4 ثري

 16,265 37.0 0.2 62.8 100.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 7.5 54.0 7.8 0.0 0.1 1.1 24.8 4.0 األكثر ثراءً 
 التخلص اآلمن من البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع - WS.10مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى 

 

 

 

 



 324| صفحة  الع�ش في بيئة آمنة

 : إدارة البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في األسرة المع�ش�ةWS.3.4الجدول 
 2018ى األسرة المعیشیة، العراق، توزیع نسبة أفراد األسر المعیشیة حسب طریقة إدارة البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة لد

  

استخدام شبكات صرف صحي ُمحّسنة في الموقع (بما فیھا المرافق 
 المشتركة)

متصلة بشبكة 
 مجاري

استخدام مرافق 
صرف صحي 

 غیر ُمحّسنة
ممارسة التغّوط 

 إجابة ناقصة في العراء
المجموع 
 اإلجمالي

عدد أفراد األسرة 
 المعیشیة

التخلص اآلمن من 
البراز من مرافق 
الصرف الصحي 
 الموجودة في الموقع

التخلص غیر اآلمن من 
البراز من مرافق 
الصرف الصحي 
 الموجودة في الموقع

التخلص من البراز 
لمعالجتھ من مرافق 
الصرف الصحي 
 1الموجودة في الموقع

            

  المجموع اإلجمالي (العراق)
42.3 

 
0.8 

 
23.6 

 
28.2 

 
5.1 

 
0.1 

 
0.0 

 
100.0 

 
128,284 

           

          المنطقة

 88,990 100.0 0.0 0.0 2.7 39.1 25.7 0.8 31.8 منطقة حضریة 

 39,293 100.0 0.0 0.3 10.5 3.6 18.9 0.8 66.0 منطقة ریفیة

          المحافظة

 4,513 100.0 0.0 0.0 0.8 3.5 17.8 1.2 76.8 دھوك

 12,092 100.0 0.0 0.0 1.1 4.5 32.0 0.0 62.4 نینوى

 6,915 100.0 0.0 0.1 3.0 83.2 1.8 0.7 11.2 سلیمانیة

 5,266 100.0 0.0 0.0 0.5 23.8 43.8 0.5 31.4 كركوك

 10,355 100.0 0.0 0.0 1.2 5.7 18.3 0.1 74.6 اربیل

 7,227 100.0 0.0 0.0 1.3 3.2 37.2 0.5 57.8 دیالى

 5,155 100.0 0.0 0.0 0.1 3.6 18.5 0.3 77.5 انبار

 21,569 100.0 0.0 0.0 3.8 62.2 21.9 1.0 11.1 بغداد

 15,559 100.0 0.0 0.0 1.1 82.0 11.0 1.3 4.5 مركز   

 6,010 100.0 0.0 0.0 10.6 11.0 50.1 0.3 28.1 اطراف   

 6,011 100.0 0.0 0.7 14.1 6.3 44.7 0.3 33.9 بابل

 3,734 100.0 0.1 0.0 3.1 46.0 17.3 1.2 32.3 كربالء

 4,411 100.0 0.0 0.0 6.5 18.3 25.9 0.0 49.3 واسط

 3,861 100.0 0.0 0.0 0.8 20.9 13.7 0.4 64.1 صالح الدین

 4,961 100.0 0.0 0.0 5.5 41.0 16.5 5.0 32.0 نجف

 3,803 100.0 0.0 0.2 12.0 28.6 21.5 0.6 37.2 قادسیة

 4,216 100.0 0.0 0.5 1.6 11.7 6.2 0.3 79.6 مثنى

 8,516 100.0 0.0 0.0 1.3 22.9 30.6 1.8 43.4 ذي قار

 5,374 100.0 0.0 0.9 13.2 53.2 10.5 0.1 22.1 میسان



 325| صفحة  الع�ش في بيئة آمنة

 : إدارة البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في األسرة المع�ش�ةWS.3.4الجدول 
 2018ى األسرة المعیشیة، العراق، توزیع نسبة أفراد األسر المعیشیة حسب طریقة إدارة البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة لد

  

استخدام شبكات صرف صحي ُمحّسنة في الموقع (بما فیھا المرافق 
 المشتركة)

متصلة بشبكة 
 مجاري

استخدام مرافق 
صرف صحي 

 غیر ُمحّسنة
ممارسة التغّوط 

 إجابة ناقصة في العراء
المجموع 
 اإلجمالي

عدد أفراد األسرة 
 المعیشیة

التخلص اآلمن من 
البراز من مرافق 
الصرف الصحي 
 الموجودة في الموقع

التخلص غیر اآلمن من 
البراز من مرافق 
الصرف الصحي 
 الموجودة في الموقع

التخلص من البراز 
لمعالجتھ من مرافق 
الصرف الصحي 
 1الموجودة في الموقع

 10,304 100.0 0.0 0.0 21.2 18.5 27.2 0.4 32.8 بصرة

          االقلیم

 21,783 100.0 0.0 0.0 1.7 29.8 13.0 0.5 54.9 كردستان العراق

 106,500 100.0 0.0 0.1 5.8 27.9 25.7 0.8 39.7 وسط وجنوب العراق

          تعلیم رّب األسرةمستوى 

 20,242 100.0 0.0 0.4 6.9 24.9 21.8 1.0 45.0 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 44,903 100.0 0.0 0.0 6.5 22.9 23.7 0.7 46.2 االبتدائیھ

 27,676 100.0 0.0 0.1 5.1 30.5 22.5 0.9 40.9 المتوسطھ

 35,365 100.0 0.0 0.0 2.2 35.0 25.3 0.7 36.8 االعدادیھ +

 97 100.0 0.0 0.0 0.0 24.1 0.0 0.0 75.9 غیر مبین

          نوع مرفق الصرف الصحي

 121,634 100.0 0.0 0.0 0.0 29.7 24.9 0.8 44.6 ُمحّسن

 6,517 100.0 0.1 0.0 99.9 0.0 0.0 0.0 0.0 غیر ُمحّسن

 133 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ول)الحقالتغّوط في العراء (عدم وجود مرفق، بین الشجیرات، في 

          مؤشر الثروة

 25,652 100.0 0.0 0.5 16.7 10.5 15.9 1.4 55.0 األشد فقراً 

 25,662 100.0 0.0 0.0 5.2 24.2 27.4 0.8 42.4 فقیر

 25,662 100.0 0.0 0.0 1.9 31.2 26.5 0.8 39.6 متوسط

 25,608 100.0 0.0 0.0 1.1 38.9 24.7 0.8 34.6 ثري

 25,699 100.0 0.0 0.0 0.5 36.2 23.4 0.1 39.8 األكثر ثراءً 
 6.2.1إزالة البراز لمعالجتھ خارج الموقع؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - WS.11مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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ص من براز الطفلWS.3.5الجدول 
�
 : التخل

 2018العراق،  سنة الذین تم التخلص من برازھم بشكل آمن في آخر مرة تبّرز فیھا الطفل، 2-0سنة وفقاً لمكان التخلص من براز األطفال، ونسبة األطفال في الفئة العمریة  2-0في الفئة العمریة  توزیع نسبة األطفال

  

 مكان التخلّص من براز الطفل

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة األطفال 
 التخلصالذین تم 

من آخر براز لھم 
 أبشكل آمن

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

 سنة 0-2

استخدم الطفل 
الحّمام / 
 المرحاض

تم رمیھ في 
الحمام أو في 

 المرحاض

تم رمیھ في 
المجاري أو 

 في حفرة
تم رمیھ في 

 تم دفنھ القمامة
تُرك في 

 غیر ذلك العراء
 ال أعرف/

 إجابة ناقصة
                        

 9,432 15.8 100.0 0.0 0.6 1.6 0.3 80.0 1.7 7.3 8.5 المجموع اإلجمالي (العراق)
             

            المنطقة
 6,452 14.2 100.0 0.0 0.1 0.5 0.1 84.5 0.5 6.7 7.5 منطقة حضریة 

 2,981 19.3 100.0 0.1 1.7 4.1 0.6 70.2 4.1 8.5 10.7 منطقة ریفیة
            المحافظة
 351 7.3 100.0 1.0 0.0 0.0 0.0 91.7 0.0 1.3 6.1 دھوك
 911 12.8 100.0 0.0 0.0 0.5 1.0 85.3 0.5 7.8 5.0 نینوى

 423 24.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.4 0.9 15.2 9.5 سلیمانیة
 207 50.6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.3 4.0 39.0 11.6 كركوك

 726 2.7 100.0 0.0 0.0 1.0 0.0 95.4 0.9 0.7 2.0 اربیل
 648 16.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.3 0.0 8.4 8.3 دیالى
 264 21.3 100.0 0.2 0.7 6.5 0.2 70.2 0.9 7.5 13.8 انبار
 1,600 4.2 100.0 0.0 0.0 0.4 0.2 94.8 0.4 1.5 2.8 بغداد

 1,107 4.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 95.7 0.0 1.2 3.0 مركز   
 493 4.3 100.0 0.0 0.0 1.2 0.3 92.9 1.3 2.0 2.4 اطراف   

 456 31.5 100.0 0.0 0.0 0.4 0.0 63.1 5.0 15.8 15.7 بابل
 296 10.0 100.0 0.0 3.5 3.1 0.2 81.8 1.4 0.5 9.5 كربالء
 340 16.6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.0 0.4 7.6 9.1 واسط

 219 20.4 100.0 0.0 4.6 1.2 0.0 72.1 1.7 11.1 9.3 صالح الدین
 394 8.6 100.0 0.0 1.2 6.1 1.6 80.1 2.4 1.7 6.9 نجف

 286 13.2 100.0 0.1 0.9 5.9 0.0 75.5 4.4 4.8 8.4 قادسیة
 426 22.9 100.0 0.0 0.2 1.7 0.3 69.6 5.2 3.0 20.0 مثنى

 562 32.4 100.0 0.0 0.8 3.4 0.2 57.6 5.6 26.9 5.5 ذي قار
 495 23.9 100.0 0.0 4.1 5.9 0.6 64.6 0.8 8.4 15.4 میسان
 830 17.4 100.0 0.0 0.0 1.3 0.0 79.8 1.5 1.5 15.9 بصرة

            االقلیم
 1,500 10.0 100.0 0.2 0.0 0.5 0.0 88.6 0.7 4.9 5.1 كردستان العراق
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ص من براز الطفلWS.3.5الجدول 
�
 : التخل

 2018العراق،  سنة الذین تم التخلص من برازھم بشكل آمن في آخر مرة تبّرز فیھا الطفل، 2-0سنة وفقاً لمكان التخلص من براز األطفال، ونسبة األطفال في الفئة العمریة  2-0في الفئة العمریة  توزیع نسبة األطفال

  

 مكان التخلّص من براز الطفل

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة األطفال 
 التخلصالذین تم 

من آخر براز لھم 
 أبشكل آمن

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

 سنة 0-2

استخدم الطفل 
الحّمام / 
 المرحاض

تم رمیھ في 
الحمام أو في 

 المرحاض

تم رمیھ في 
المجاري أو 

 في حفرة
تم رمیھ في 

 تم دفنھ القمامة
تُرك في 

 غیر ذلك العراء
 ال أعرف/

 إجابة ناقصة
 7,933 16.9 100.0 0.0 0.7 1.9 0.3 78.4 1.8 7.7 9.2 وسط وجنوب العراق

            مستوى تعلیم رّب األسرة
 1,759 18.2 100.0 0.0 1.0 4.4 0.7 72.6 3.1 7.5 10.7 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 4,063 17.0 100.0 0.1 0.7 1.4 0.2 79.0 1.6 8.0 9.0 االبتدائیھ
 1,693 11.7 100.0 0.0 0.2 0.7 0.0 85.8 1.6 5.4 6.2 المتوسطھ

 1,917 14.7 100.0 0.0 0.3 0.5 0.2 83.7 0.5 7.0 7.7 االعدادیھ +
    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 غیر مبین

            نوع مرفق الصرف الصحي
 8,876 15.2 100.0 0.0 0.6 1.3 0.2 80.9 1.6 7.1 8.1 ُمحّسن

 545 25.4 100.0 0.0 0.3 6.0 0.3 66.1 2.0 10.1 15.3 غیر ُمحّسن
 12 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) التغّوط في العراء (عدم وجود مرفق، بین الشجیرات، في الحقول)

            مؤشر الثروة
 2,081 22.0 100.0 0.0 1.5 5.8 0.8 65.8 4.2 7.4 14.6 األشد فقراً 

 2,030 16.8 100.0 0.0 0.8 1.1 0.1 80.0 1.3 8.2 8.6 فقیر
 1,948 13.9 100.0 0.0 0.3 0.3 0.1 84.2 1.2 5.7 8.2 متوسط

 1,704 13.6 100.0 0.2 0.2 0.1 0.1 85.1 0.8 8.9 4.7 ثري
 1,670 11.4 100.0 0.1 0.0 0.3 0.3 87.5 0.3 6.2 5.2 األكثر ثراءً 

 إذا ما كان یتم جمع المخلفات الصلبة بشكل منتظم وإدارة بشكل جید. إلغراض إجراء مقارنة دولیة، ال یُعتبر أنھ تم التخلص من المخلفاتفي كثیر من الدول، التخلص من من براز األطفال مع المخلفات الصلبة ھو أمر شائع. وتتفات المخاطر المرتبطة بذلك بین وداخل الدول حسب  أ
 بة بشكل آمن. الصل

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 : ساللم درجات م�اە الشرب والصرف الصحي وغسل األ�ديWS.3.6الجدول 

 2018، العراق، نسبة أفراد األسرة المعیشیة حسب ساللم درجات میاه الشرب والصرف الصحي وغسل األیدي

  

 األسرة المعیشیة الذین یستخدمون: نسبة أفراد

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

 میاه الشرب

المجموع 
 اإلجمالي

 الصرف الصحي

المجموع 
 اإلجمالي

 أغسل األیدي

المجموع 
 اإلجمالي

الخدمات 
األساسیة لمیاه 

الشرب 
والصرف 
الصحي 

 والنظافة العامة
خدمة 
 1أساسیة

خدمة 
 محدودة

غیر 
 ُمحّسن

میاه 
 سطحیة

خدمة 
 2أساسیة

خدمة 
 محدودة

غیر 
 ُمحّسن

التغّوط في 
 العراء

مرفق 
 3أساسي

مرفق 
 محدود

ال یوجد 
 مرفق

لم یتم منح 
اإلذن 

لرؤیتھ/س
 بب آخر

                                    
 128,284 83.7 100.0 0.2 0.9 2.1 96.8 100.0 0.1 5.1 3.0 91.8 100.0 0.5 0.3 6.1 93.1 المجموع اإلجمالي (العراق)

                   
                  المنطقة

 88,990 88.5 100.0 0.2 0.6 1.5 97.7 100.0 0.0 2.7 3.0 94.3 100.0 0.0 0.2 3.7 96.0 منطقة حضریة 
 39,293 72.8 100.0 0.1 1.6 3.4 94.9 100.0 0.3 10.5 3.0 86.2 100.0 1.7 0.5 11.3 86.6 منطقة ریفیة

                  المحافظة
 4,513 96.8 100.0 0.0 0.1 1.4 98.5 100.0 0.0 0.8 0.6 98.6 100.0 0.0 0.4 0.1 99.6 دھوك
 12,092 89.8 100.0 0.0 0.1 3.3 96.6 100.0 0.0 1.1 5.9 93.1 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 نینوى

 6,915 95.5 100.0 0.1 0.0 0.1 99.8 100.0 0.1 3.0 0.2 96.7 100.0 0.0 1.1 0.2 98.7 سلیمانیة
 5,266 94.2 100.0 0.0 0.7 1.6 97.6 100.0 0.0 0.5 2.8 96.7 100.0 0.0 0.2 0.0 99.8 كركوك

 10,355 95.7 100.0 0.2 0.1 0.4 99.4 100.0 0.0 1.2 2.3 96.4 100.0 0.0 0.0 0.1 99.9 اربیل
 7,227 86.3 100.0 0.2 2.0 3.0 94.8 100.0 0.0 1.3 2.9 95.8 100.0 2.8 0.0 2.6 94.6 دیالى
 5,155 90.7 100.0 0.0 0.2 5.8 94.0 100.0 0.0 0.1 3.7 96.2 100.0 0.3 0.0 0.1 99.6 انبار
 21,569 83.7 100.0 0.5 0.4 1.6 97.5 100.0 0.0 3.8 4.0 92.2 100.0 0.9 0.3 5.9 92.9 بغداد

 15,559 87.6 100.0 0.7 0.5 1.7 97.1 100.0 0.0 1.1 5.1 93.8 100.0 0.0 0.3 3.2 96.5 مركز   
 6,010 73.8 100.0 0.1 0.1 1.2 98.6 100.0 0.0 10.6 1.4 88.1 100.0 3.3 0.2 13.1 83.4 اطراف   

 6,011 61.1 100.0 0.0 0.3 5.6 94.1 100.0 0.7 14.1 1.3 83.8 100.0 2.0 0.2 27.5 70.3 بابل
 3,734 77.6 100.0 0.2 0.3 0.5 99.0 100.0 0.0 3.2 4.3 92.5 100.0 0.0 0.5 14.6 84.8 كربالء
 4,411 65.6 100.0 0.6 0.4 2.3 96.7 100.0 0.0 6.5 1.4 92.1 100.0 0.0 1.0 26.1 72.9 واسط

 3,861 93.4 100.0 0.5 0.4 1.7 97.4 100.0 0.0 0.8 1.7 97.4 100.0 1.9 0.0 0.6 97.5 صالح الدین
 4,961 71.9 100.0 0.1 4.1 1.8 93.9 100.0 0.0 5.5 1.5 93.0 100.0 0.0 1.9 17.5 80.6 نجف

 3,803 73.3 100.0 0.0 3.3 2.2 94.5 100.0 0.2 12.0 8.2 79.6 100.0 0.3 0.4 2.6 96.7 قادسیة
 4,216 84.5 100.0 0.2 0.6 1.9 97.3 100.0 0.5 1.7 1.4 96.4 100.0 0.1 0.1 11.7 88.2 مثنى

 8,516 86.6 100.0 0.1 0.5 1.5 97.9 100.0 0.0 1.3 1.6 97.1 100.0 0.3 0.2 9.4 90.2 ذي قار
 5,374 76.4 100.0 0.0 1.9 2.4 95.7 100.0 0.9 13.2 4.8 81.1 100.0 0.0 0.0 4.0 96.0 میسان
 10,304 69.9 100.0 0.0 2.9 2.0 95.1 100.0 0.0 21.2 2.2 76.6 100.0 0.0 0.0 4.3 95.7 بصرة

                  االقلیم
 21,783 95.8 100.0 0.1 0.1 0.5 99.3 100.0 0.0 1.7 1.3 97.0 100.0 0.0 0.4 0.1 99.5 كردستان العراق
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 : ساللم درجات م�اە الشرب والصرف الصحي وغسل األ�ديWS.3.6الجدول 

 2018، العراق، نسبة أفراد األسرة المعیشیة حسب ساللم درجات میاه الشرب والصرف الصحي وغسل األیدي

  

 األسرة المعیشیة الذین یستخدمون: نسبة أفراد

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

 میاه الشرب

المجموع 
 اإلجمالي

 الصرف الصحي

المجموع 
 اإلجمالي

 أغسل األیدي

المجموع 
 اإلجمالي

الخدمات 
األساسیة لمیاه 

الشرب 
والصرف 
الصحي 

 والنظافة العامة
خدمة 
 1أساسیة

خدمة 
 محدودة

غیر 
 ُمحّسن

میاه 
 سطحیة

خدمة 
 2أساسیة

خدمة 
 محدودة

غیر 
 ُمحّسن

التغّوط في 
 العراء

مرفق 
 3أساسي

مرفق 
 محدود

ال یوجد 
 مرفق

لم یتم منح 
اإلذن 

لرؤیتھ/س
 بب آخر

 106,500 81.2 100.0 0.2 1.1 2.4 96.3 100.0 0.1 5.8 3.4 90.8 100.0 0.6 0.2 7.3 91.8 وسط وجنوب العراق
                  مستوى تعلیم رّب األسرة
ما قبل االبتدائي أو ال 

 20,242 79.1 100.0 0.1 1.5 3.1 95.2 100.0 0.4 6.9 3.7 89.0 100.0 0.4 0.3 8.0 91.3 تعلیم

 44,903 81.6 100.0 0.2 1.0 2.6 96.2 100.0 0.0 6.5 3.2 90.2 100.0 0.5 0.3 6.3 92.9 االبتدائیھ
 27,676 83.2 100.0 0.1 1.0 1.9 97.0 100.0 0.1 5.1 3.5 91.3 100.0 0.5 0.2 6.0 93.3 المتوسطھ

 35,365 89.3 100.0 0.2 0.4 1.0 98.4 100.0 0.0 2.2 1.9 95.9 100.0 0.5 0.3 4.7 94.4 االعدادیھ +
 97 98.4 100.0 1.6 0.0 0.0 98.4 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 غیر مبین
                  مؤشر الثروة
 25,652 60.2 100.0 0.3 3.7 6.8 89.2 100.0 0.5 16.7 4.3 78.5 100.0 2.2 0.6 12.8 84.4 األشد فقراً 

 25,662 80.9 100.0 0.2 0.6 1.7 97.5 100.0 0.0 5.2 3.6 91.2 100.0 0.3 0.2 8.2 91.2 فقیر
 25,662 88.1 100.0 0.2 0.1 1.5 98.2 100.0 0.0 1.9 3.3 94.8 100.0 0.0 0.2 4.9 94.9 متوسط

 25,608 91.4 100.0 0.2 0.0 0.3 99.5 100.0 0.0 1.1 3.1 95.9 100.0 0.0 0.4 3.7 95.9 ثري
 25,699 97.8 100.0 0.0 0.0 0.2 99.8 100.0 0.0 0.5 0.8 98.7 100.0 0.0 0.0 0.6 99.3 األكثر ثراءً 

 1.4.1استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - WS.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 6.2.1و  1.4.1 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة؛ مؤشرات ھدف التنمیة المستدامة - WS.9مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 6.2.1و  1.4.1مرفق غسل األیدي بالماء والصابون؛ مؤشرات ھدف التنمیة المستدامة  - WS.7مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
 في المقام.” لم یتم منح اإلذن لرؤیتھ/سبب آخر“ألغراض حسب ساللم الدرجات، یتم تضمین إجابة  أ
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 العامة الح�ض�ةالنظافة  

 لصحتهن وسالمتهن 
�
تعتبر قدرة النساء والفت�ات على إدارة الدورة الشه��ة �شكل آمن مع الحفاظ على خصوصيتهن وكرامتهن أمرا� جوه��ا

مة الح�ض�ة المالئوالنساء والفت�ات اللواتي ال �ستطعن الوصول إلى مرافق و�مدادات إدارة النظافة  النفس�ة واالجتماع�ة وقدرتهن على الحركة. 
 143 �عانين من وصمة العار واإلقصاء االجتماعي، وتفوتهن فرص تعل�م�ة واجتماع�ة واقتصاد�ة مهمة. 

الماض�ة وقلن إنه كان  12سنة اللواتي جاءهن الح�ض في األشهر الـ  49-15�سبة النساء والفت�ات في الفئة العم��ة  WS.4.1و�عرض الجدول 
كما �عرض كذلك ما إذا استخدمن المواد المناسبة بما فيها  صيتهن لالغتسال والغ�ار أثناء وجودهن في المنزل. لديهن مكان �حافظ على خصو 

�سبة النساء اللواتي  WS.4.2و�عرض الجدول  المواد التي �مكن إعادة استخدامها والمواد التي ُ�ستخدم لمرة واحدة أثناء آخر فترة ح�ض لهن. 
 خالل آخر فترة ح�ض لهن.  مشاركة في أ�شطة اجتماع�ة أو مدرس�ة أو الذهاب إلى العمل قلّن إنهن لم يتمكّن من ال

                                                                 

 

، مجلة الصحة اإلنجاب�ة ”إدراج موض�ع الح�ض األول والفت�ات على األجندة العالم�ة لصحة السكان“ مولي. -سومير، أم.، و سي. ساذيرالند، و في. �شاندرا 143
 .doi:10.1186/s12978-015-0009-8). 2015( 1، العدد 12
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 : إدارة النظافة الح�ض�ةWS.4.1الجدول 

 2018رة حیض لھن، العراق، لھن مكان خاص لالغتسال والغیار في المنزل واستخدام مواد مواد قابلة إلعادة االستخدام أو تُستخدم لمرة واحدة أثناء آخر فتنسبة النساء ممن یتوفر 

  
نسبة من لدیھن مكان 

خاص لالغتسال والتغییر 
 أثناء وجودھن في المنزل

 إلدارة النظافة الحیضیة خالل آخر فترة حیض ممن أنسبة من استخدمن مواد مالئمة
نسبة النساء اللواتي یستخدمن 
مواد نظافة حیضیة مالئمة 

ضمن مكان خاص لالغتسال 
والتغییر أثناء وجودھن في 

 1المنزل

عدد النساء في الفئة العمریة 
سنة اللواتي قلن إنھن  15-49

مارسن النظافة الحیضیة خالل 
   ألخیرةاألشھر االثني عشر ا

استخدمن مواد قابلة إلعادة 
 االستخدام

لم یستخدمن مواد قابلة إلعادة 
 االستخدام

ال یعرفن ما إذا كانت مواد 
قابلة إلعادة االستخدام أم 

 ال/إجابة ناقصة
              

 19,733 86.2 0.0 84.8 11.1 88.6 المجموع اإلجمالي (العراق)
        

       المنطقة
 13,961 86.8 0.0 87.4 8.5 89.3 منطقة حضریة 

 5,773 84.7 0.0 78.5 17.4 87.0 منطقة ریفیة
       المحافظة
 614 53.5 0.0 92.2 0.8 57.8 دھوك
 1,866 94.4 0.0 77.1 18.5 97.7 نینوى

 1,074 75.6 0.0 91.8 7.8 75.6 سلیمانیة
 785 86.9 0.0 91.6 5.3 88.7 كركوك

 1,669 75.6 0.0 83.4 15.8 76.5 اربیل
 1,115 79.4 0.0 82.1 16.8 80.4 دیالى
 744 87.4 0.0 89.0 8.2 89.4 انبار
 3,432 85.0 0.0 86.7 9.5 88.2 بغداد

 2,470 84.6 0.0 88.2 7.6 88.3 مركز   
 962 85.8 0.0 82.9 14.2 87.9 اطراف   

 949 78.0 0.0 82.9 15.5 79.6 بابل
 591 95.8 0.0 95.2 3.4 97.3 كربالء
 685 74.5 0.0 78.6 5.1 80.8 واسط

 606 93.7 0.0 87.5 10.6 95.2 صالح الدین
 778 91.1 0.1 89.9 7.9 92.2 نجف

 555 70.7 0.0 79.3 7.2 73.3 قادسیة
 674 77.3 0.2 83.8 5.3 82.2 مثنى

 1,240 86.7 0.0 84.2 12.9 87.8 ذي قار
 797 90.1 0.0 66.9 30.0 92.7 میسان
 1,561 94.7 0.0 93.1 4.5 96.6 بصرة

       االقلیم
 3,357 71.4 0.0 89.0 9.2 72.5 كردستان العراق
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 : إدارة النظافة الح�ض�ةWS.4.1الجدول 

 2018رة حیض لھن، العراق، لھن مكان خاص لالغتسال والغیار في المنزل واستخدام مواد مواد قابلة إلعادة االستخدام أو تُستخدم لمرة واحدة أثناء آخر فتنسبة النساء ممن یتوفر 

  
نسبة من لدیھن مكان 

خاص لالغتسال والتغییر 
 أثناء وجودھن في المنزل

 إلدارة النظافة الحیضیة خالل آخر فترة حیض ممن أنسبة من استخدمن مواد مالئمة
نسبة النساء اللواتي یستخدمن 
مواد نظافة حیضیة مالئمة 

ضمن مكان خاص لالغتسال 
والتغییر أثناء وجودھن في 

 1المنزل

عدد النساء في الفئة العمریة 
سنة اللواتي قلن إنھن  15-49

مارسن النظافة الحیضیة خالل 
   ألخیرةاألشھر االثني عشر ا

استخدمن مواد قابلة إلعادة 
 االستخدام

لم یستخدمن مواد قابلة إلعادة 
 االستخدام

ال یعرفن ما إذا كانت مواد 
قابلة إلعادة االستخدام أم 

 ال/إجابة ناقصة
 16,376 86.5 0.0 84.6 11.2 89.0 وسط وجنوب العراق

       العمر
15-19 89.6 7.2 87.2 0.0 86.7 1,205 
20-24 89.3 9.7 85.9 0.0 86.5 2,881 
25-29 89.0 9.7 86.5 0.0 86.4 3,580 
30-39 88.5 11.4 84.9 0.0 86.4 7,083 
40-49 87.8 13.6 82.0 0.0 85.4 4,984 
       التعلیم

 3,179 84.9 0.0 73.8 21.4 87.8 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 8,615 87.2 0.0 83.1 12.8 89.8 االبتدائیھ

 3,782 85.4 0.0 89.2 6.8 88.0 المتوسطھ
 4,157 85.4 0.0 92.3 4.1 87.2 االعدادیھ +

       سنة) 49-18حالة اإلعاقة (الفئة العمریة 
 932 88.3 0.0 78.7 18.7 90.3 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 18,353 86.1 0.0 85.0 10.9 88.6 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
       مؤشر الثروة
 3,711 84.3 0.0 74.3 21.2 87.1 األشد فقراً 

 4,056 88.6 0.0 85.6 10.8 91.0 فقیر
 3,969 85.8 0.0 85.0 9.9 88.5 متوسط

 4,043 85.2 0.0 89.0 6.7 88.1 ثري
 3,955 87.0 0.0 94.0 3.9 88.0 األكثر ثراءً 

 إدارة النظافة الحیضیة - WS.12مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 المواد المالئمة تشمل الفوط الصحیة أو السدادات القطنیة أو قطع القماش أ
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 : االستبعاد من النشاطات أثناء فترة الح�ضWS.4.2الجدول 

 2018آخر فترة حیض عاودتھن خالل األشھر االثني عشر األخیرة، العراق، نسبة النساء اللواتي لم یشاركن في نشاطات اجتماعیة أو الذھاب إلى المدرسة أو العمل بسبب 

  
نسبة النساء اللواتي لم یشاركن في نشاطات اجتماعیة أو الذھاب 
إلى المدرسة أو العمل بسبب آخر فترة حیض عاودتھن خالل 

 1األشھر االثني عشر األخیرة

سنة  49-15عدد النساء في الفئة العمریة 
قلن إنھن مارسن النظافة الحیضیة اللواتي 

 خالل األشھر االثني عشر األخیرة
      

 19,733 10.6 المجموع اإلجمالي (العراق)
    

   المنطقة
 13,961 10.0 منطقة حضریة 

 5,773 12.1 منطقة ریفیة
   المحافظة
 614 13.0 دھوك
 1,866 6.2 نینوى

 1,074 18.4 سلیمانیة
 785 2.7 كركوك

 1,669 8.6 اربیل
 1,115 12.5 دیالى
 744 18.7 انبار
 3,432 6.2 بغداد

 2,470 4.3 مركز   
 962 11.2 اطراف   

 949 11.7 بابل
 591 5.7 كربالء
 685 7.3 واسط

 606 18.7 صالح الدین
 778 15.9 نجف

 555 3.5 قادسیة
 674 15.5 مثنى

 1,240 8.5 ذي قار
 797 23.6 میسان
 1,561 12.5 بصرة

   االقلیم
 3,357 12.6 كردستان العراق

 16,376 10.2 وسط وجنوب العراق
   العمر

15-19 7.8 1,205 
20-24 9.5 2,881 
25-29 9.1 3,580 
30-39 11.2 7,083 
40-49 12.2 4,984 
   التعلیم

 3,179 12.4 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 8,615 11.5 االبتدائیھ

 3,782 9.1 المتوسطھ
 4,157 8.9 االعدادیھ +

   سنة) 49-18حالة اإلعاقة (الفئة العمریة 
 932 21.0 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 18,353 10.1 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
   مؤشر الثروة
 3,711 14.3 األشد فقراً 

 4,056 10.4 فقیر
 3,969 9.9 متوسط

 4,043 7.9 ثري
 3,955 10.8 األكثر ثراءً 

 االستبعاد من النشاطات أثناء فترة الحیض - WS.13مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 فرصة منصفة في الح�اة 11

 القدرات الوظ�ف�ة للطفل 

األعضاء لضمان اإلعمال ال�امل لحقوق األطفال ذوي اإلعاقة على قدم التزامات الدول  144 تحدد اتفاق�ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وقد تعّرض هذە الصع��ات الوظ�ف�ة األطفال إلى خطر التعرض للمشاركة المحدودة في بيئة غير موات�ة لهم،  المساواة مع غيرهم من األطفال. 

  وتحّد من إمكان�ة التمتع بحقوقهم. 

ماذج القدرات الوظ�ف�ة للطفل التي تهدف إلى توفير تقدير لعدد/�سبة األطفال الذين �عانون من على ن 2018، مسح العراقوقد اشتمل 
وقد غطى النموذج المشمول في استب�ان األطفال دون  صع��ات القدرات الوظ�ف�ة، بناًء على ما تقوله األمهات أو مانحات الرعا�ة الرئ�س�ة. 

 تضمين نموذج مشابه في استب�ان األطفال في الفئة سّن الخامسة األطفال الذين تتراوح أعمارهم 
�
بين سنتين وأر�ــع سنوات، بينما تم أ�ضا

 سنة.  17-5العم��ة 

الرؤ�ة، والسمع، والمشي، والحركة الدق�قة، والفهم، وأن  النطاقات الوظ�ف�ة المشمولة في استب�ان األطفال دون سّن الخامسة هي كما �لي: 
سنة هي كما  17-5لعب، والس�طرة على السلوك، بينما النطاقات الوظ�ف�ة المشمولة في استب�ان األطفال في عمر �فهمه اآلخرون، والتعلم، وال

ر، والتركيز، وتقّبل التغيير، والس�طرة على السلوك، و�قامة  �لي: 
�
م، والتذك

�
الرؤ�ة، والسمع، والمشي، والعنا�ة بالذات، والتواصل، والتعل

 اب. الصداقات، والقلق، واال�تئ

  �سبة األطفال حسب الفئة العم��ة ممن �عانون من صع��ة في القدرات الوظ�ف�ة، حسب المجال.  EQ.1.2و  EQ.1.1�عرض الجدوالن 

سنة ممن �ستخدمون األجهزة المساندة وما زالوا �عانون من صع��ة في  17-2�سبة األطفال في الفئة العم��ة  EQ.1.3و�عرض الجدول 
  �ف�ة ذات الصلة. مجاالت القدرات الوظ

 �سبة األطفال حسب الفئة العم��ة ممن �عانون من صع��ة في القدرات الوظ�ف�ة.  EQ.1.4و�عرض الجدول 

 

 سنوات) 4-2: القدرات الوظ�ف�ة للطفل (األطفال في الفئة العم��ة EQ.1.1الجدول 

  2018سنوات ممن یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة، حسب المجال، العراق،  4-2نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

سنوات ممن یعانون من  4-2نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 في مجال: أصعوبة في القدرات الوظیفیة

نسبة األطفال في الفئة 
سنوات ممن  4-2العمریة 
من صعوبة في  یعانون

القدرات الوظیفیة في 
 مجال واحد على األقل

عدد 
األطفال 
في الفئة 
العمریة 

2-4 
 سنوات

ؤیة
لر

ا
مع 

لس
ا

شي 
الم

 

یقة
لدق

ت ا
ركا

لح
ا

 

صل
توا

ال
 

علّم
الت

ب 
للع

ا
 

ى 
عل

رة 
یط

لس
ا

وك
سل

ال
 

             
 10,300 2.8 0.8 0.7 0.7 1.3 0.4 0.7 0.3 0.2 المجموع اإلجمالي (العراق)

            
           الجنس
 5,353 3.1 1.0 0.9 0.8 1.4 0.4 0.9 0.4 0.3 ذكر
 4,947 2.5 0.7 0.5 0.6 1.2 0.3 0.6 0.2 0.2 أنثى
           المنطقة

 6,949 2.4 0.7 0.6 0.6 1.0 0.2 0.6 0.3 0.2 منطقة حضریة
 3,351 3.6 1.2 1.0 0.8 1.8 0.7 0.9 0.3 0.4 منطقة ریفیة

           المحافظة
 358 2.4 0.4 1.0 0.9 1.0 0.4 0.7 0.2 1.0 دھوك

                                                                 

 

 .2018آب/أغسطس  31ول إليها في تم الوص منظمة األمم المتحدة ”.اتفاق�ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة”144 
-on-disabilities/convention-with-persons-of-rights-the-on-ies/conventionhttps://www.un.org/development/desa/disabilit
.2.html-disabilities-with-persons-of-rights-the 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
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 سنوات) 4-2: القدرات الوظ�ف�ة للطفل (األطفال في الفئة العم��ة EQ.1.1الجدول 

  2018سنوات ممن یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة، حسب المجال، العراق،  4-2نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

سنوات ممن یعانون من  4-2نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 في مجال: أصعوبة في القدرات الوظیفیة

نسبة األطفال في الفئة 
سنوات ممن  4-2العمریة 
من صعوبة في  یعانون

القدرات الوظیفیة في 
 مجال واحد على األقل

عدد 
األطفال 
في الفئة 
العمریة 

2-4 
 سنوات

ؤیة
لر

ا
مع 

لس
ا

شي 
الم

 

یقة
لدق

ت ا
ركا

لح
ا

 

صل
توا

ال
 

علّم
الت

ب 
للع

ا
 

ى 
عل

رة 
یط

لس
ا

وك
سل

ال
 

 1,012 2.4 0.7 0.5 0.2 1.2 0.2 0.6 0.2 0.3 نینوى
 472 2.3 0.4 0.0 1.0 0.2 0.0 0.9 1.0 0.0 سلیمانیة
 257 1.5 0.3 0.4 0.2 0.5 0.0 0.3 0.0 0.4 كركوك

 953 0.7 0.2 0.7 0.6 0.6 0.1 0.6 0.0 0.0 أربیل
 583 2.0 0.3 0.5 0.7 1.0 0.3 0.4 0.3 0.0 دیالى
 354 7.3 0.2 6.4 2.9 5.8 4.2 4.2 0.6 0.2 أنبار
 1,631 1.5 0.4 0.0 0.3 0.5 0.0 0.6 0.2 0.0 بغداد

 1,180 1.7 0.4 0.0 0.2 0.5 0.0 0.7 0.2 0.0 مركز   
 451 1.0 0.4 0.1 0.4 0.5 0.2 0.2 0.3 0.2 أطراف   

 466 1.7 0.8 0.7 0.4 0.4 0.1 0.6 0.3 0.3 بابل
 301 1.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 كربالء
 326 1.5 0.0 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7 0.0 0.1 واسط

 248 4.6 0.7 0.9 1.3 2.9 1.0 1.8 0.3 0.2 صالح الدین
 430 2.9 0.6 1.0 0.9 1.7 0.4 0.8 0.3 0.2 نجف

 297 7.0 4.8 1.1 1.4 0.9 0.4 1.2 0.4 0.3 قادسیة
 398 1.7 0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.6 0.2 0.2 مثنى

 819 2.5 0.8 0.1 0.2 1.5 0.2 0.3 0.0 0.0 ذي قار
 495 5.9 2.3 0.5 0.5 3.2 0.2 0.1 0.1 0.3 میسان
 899 5.8 2.4 1.3 1.6 2.5 0.3 0.7 0.6 0.9 بصرة

           االقلیم
 1,783 1.5 0.3 0.6 0.8 0.5 0.1 0.7 0.3 0.2 كردستان

 8,517 3.0 1.0 0.7 0.7 1.4 0.4 0.7 0.3 0.2 وسط وجنوب العراق
           العمر
2 0.2 0.3 0.6 0.3 1.4 0.6 0.5 0.9 2.9 3,109 
3 0.2 0.3 0.7 0.2 1.1 0.6 0.7 1.0 2.6 3,731 
4 0.2 0.3 0.9 0.6 1.4 0.9 0.9 0.7 2.8 3,460 

           بببرنامج تعلیمي للطفولة المبكرةااللتحاق 
 171 3.4 1.7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.8 0.0 0.6 یلتحق/تلتحق

 7,020 2.7 0.8 0.8 0.8 1.3 0.4 0.8 0.3 0.2 ال یلتحق/تلتحق
           المستوى التعلیمي لألم

 2,080 3.9 1.3 0.9 1.3 1.6 0.5 1.1 0.7 0.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 4,587 2.6 0.8 0.7 0.5 1.1 0.2 0.6 0.2 0.2 االبتدائیھ

 1,716 3.0 0.8 1.0 0.5 1.8 0.8 0.9 0.2 0.2 المتوسطھ
 1,916 1.9 0.5 0.5 0.7 0.9 0.1 0.6 0.0 0.1 االعدادیھ +

           سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة لدى األم (العمر 
 436 9.1 2.4 4.1 2.4 4.9 2.5 3.2 0.2 0.4 القدرات الوظیفیةتعاني من صعوبة في 

 9,763 2.5 0.8 0.5 0.6 1.1 0.2 0.6 0.3 0.2 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
 101 5.6 0.0 2.4 1.9 2.4 2.8 4.8 0.0 0.0 ال یتوفر معلومات

           مؤشر الثروة
 2,403 4.8 1.4 1.4 1.2 2.8 0.9 1.2 0.4 0.5 األشد فقراً 

 2,280 2.7 0.7 0.7 0.6 1.2 0.3 0.7 0.4 0.2 فقیر
 1,991 2.7 1.3 0.3 0.5 0.9 0.1 0.4 0.3 0.1 متوسط

 1,849 1.7 0.5 0.3 0.3 0.5 0.2 0.6 0.3 0.2 ثري
 1,777 1.4 0.1 0.6 0.8 0.6 0.1 0.7 0.0 0.1 األكثر ثراءً 

ً “أو ” أواجھ كثیراً من الصعوبة“سنوات بأنھم یعانون من صعوبات في القدرات الوظیفیة إذا ما أجابوا بـ  4-2العمریة یتم تحدید األطفال في الفئة أ  ” ال أستطیع القیام بالنشاط نھائیا
ابة فل أنھ یعاني من صعوبة وظیفیة فیھ إذا كانت اإلجعن األسئلة الواردة في جمیع المجاالت المدرجة، باستثناء المجال األخیر المتعلق بالسیطرة على السلوك، والذي یعتبر الط

 ”.كثیراً جداً “
 سنوات. 4-3سنة، حیث إنھ یتم جمع المعلومات المتعلقة بااللتحاق ببرامج تنمیة الطفولة المبكرة فقط لألطفال ضمن الفئة العمریة  2یتم استبعاد األطفال في عمر ب 
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 سنة) 17-5القدرات الوظ�ف�ة للطفل (األطفال في الفئة العم��ة : EQ.1.2الجدول 

  2018حسب المجال، العراق، سنة ممن یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة،  17-5نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

 في مجال: أسنة ممن یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 17-5نسبة األطفال في الفئة العمریة 
سنة ممن  17-5نسبة األطفال في الفئة العمریة 

یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة في 
 مجال واحد على األقل

عدد األطفال 
في الفئة 
العمریة 

 المشي السمع الرؤیة سنة 5-17
العنایة 
 التركیز التذّكر مالتعلّ  التواصل بالذات

تقبّل 
 رالتغیی

السیطرة 
على 
 السلوك

إقامة 
عالقات 
 االكتئاب القلق صداقة

                  
 43,867 22.1 6.6 16.3 1.3 1.6 2.2 0.8 1.0 1.2 0.8 0.9 2.0 0.3 0.8 المجموع اإلجمالي (العراق)

                 
                الجنس
 22,368 25.2 6.7 19.1 1.3 2.2 3.0 0.9 1.3 1.5 1.1 1.2 2.1 0.3 1.3 ذكر
 21,499 18.9 6.5 13.3 1.3 1.0 1.4 0.6 0.8 1.0 0.6 0.6 1.9 0.3 0.3 أنثى
                المنطقة

 29,681 23.3 6.8 17.7 1.3 1.5 2.2 0.7 1.1 1.2 0.9 1.0 2.0 0.3 1.0 منطقة حضریة
 14,185 19.7 6.3 13.4 1.4 1.8 2.2 0.8 0.9 1.4 0.8 0.7 2.0 0.4 0.4 منطقة ریفیة

                المحافظة
 1,470 10.1 1.8 4.9 0.8 1.5 2.0 0.9 2.2 1.6 0.8 0.9 0.7 0.2 0.5 دھوك
 4,321 33.1 10.2 30.7 0.7 0.9 0.5 0.2 0.1 0.5 0.5 1.0 1.4 0.1 0.3 نینوى

 2,087 8.0 1.5 6.6 1.4 0.3 0.5 1.0 0.8 1.5 1.4 0.7 0.9 0.0 0.1 سلیمانیة
 1,863 6.7 1.9 5.4 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.4 0.5 0.6 0.3 0.2 كركوك

 3,294 20.1 4.2 12.7 2.6 1.2 1.1 0.9 1.2 1.8 1.0 2.0 2.5 0.8 1.8 أربیل
 2,362 28.7 10.7 15.3 0.4 3.1 3.8 1.0 3.3 1.5 1.7 0.9 2.9 0.7 0.4 دیالى
 1,825 22.0 6.4 13.4 5.1 2.0 2.0 0.7 0.7 0.9 0.9 1.3 1.8 0.3 0.5 أنبار
 7,076 18.4 5.6 15.2 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.7 0.5 0.4 بغداد

 4,919 18.3 3.0 14.8 0.5 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 0.0 0.0 0.5 0.5 0.2 مركز   
 2,158 18.4 11.5 16.1 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 1.3 0.4 0.8 أطراف   

 2,140 15.3 1.3 12.0 1.2 1.0 0.4 0.6 0.7 0.8 0.4 0.3 2.1 0.2 0.2 بابل
 1,283 18.7 3.9 14.7 0.8 0.9 1.1 2.1 2.7 2.0 0.9 0.3 0.7 0.2 0.8 كربالء
 1,490 18.2 3.1 14.7 1.6 1.4 1.8 0.5 0.4 0.6 1.3 0.8 2.3 0.0 0.1 واسط

 1,344 32.2 8.5 19.4 2.6 5.8 4.5 1.7 1.9 4.4 2.2 2.2 4.0 0.7 1.2 صالح الدین
 1,732 27.3 13.9 21.9 3.3 4.3 4.7 1.0 1.3 2.2 1.1 3.6 3.8 0.5 3.7 نجف

 1,294 33.1 10.2 24.1 1.6 11.1 10.5 1.2 2.0 4.5 1.1 1.5 4.6 0.7 1.2 قادسیة
 1,496 22.1 1.7 14.6 0.2 0.0 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.0 0.5 0.2 6.4 مثنى

 3,131 20.8 9.2 17.9 1.2 0.9 0.0 0.1 0.1 0.1 0.5 0.3 0.4 0.1 0.2 ذي قار
 1,989 25.4 8.8 16.0 1.0 0.6 0.7 1.4 0.6 0.6 0.7 0.8 3.4 0.1 0.5 میسان
 3,669 31.1 9.9 19.0 0.9 1.6 10.2 1.3 2.0 2.5 1.5 0.7 5.4 0.6 0.4 بصرة

                االقلیم
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 سنة) 17-5القدرات الوظ�ف�ة للطفل (األطفال في الفئة العم��ة : EQ.1.2الجدول 

  2018حسب المجال، العراق، سنة ممن یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة،  17-5نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

 في مجال: أسنة ممن یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 17-5نسبة األطفال في الفئة العمریة 
سنة ممن  17-5نسبة األطفال في الفئة العمریة 

یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة في 
 مجال واحد على األقل

عدد األطفال 
في الفئة 
العمریة 

 المشي السمع الرؤیة سنة 5-17
العنایة 
 التركیز التذّكر مالتعلّ  التواصل بالذات

تقبّل 
 رالتغیی

السیطرة 
على 
 السلوك

إقامة 
عالقات 
 االكتئاب القلق صداقة

 6,851 14.3 2.9 9.2 1.8 1.0 1.1 0.9 1.3 1.7 1.1 1.4 1.6 0.4 1.0 كردستان
 37,015 23.6 7.3 17.6 1.2 1.7 2.4 0.7 1.0 1.2 0.8 0.8 2.1 0.3 0.8 وسط وجنوب العراق

                العمر
5-9 0.5 0.5 2.5 1.1 1.2 1.4 1.0 0.8 2.5 1.8 1.1 18.7 6.5 23.7 18,711 

10-14 1.4 0.2 1.4 0.9 0.6 1.1 1.3 0.8 2.1 1.5 1.5 14.9 6.7 21.3 16,491 
15-17 0.6 0.3 2.0 0.5 0.4 1.0 0.5 0.5 2.0 1.3 1.4 13.7 6.6 20.3 8,665 

                االلتحاق بالمدرسة
 33,085 20.3 5.9 15.0 0.6 1.2 1.8 0.4 0.8 0.9 0.4 0.4 1.5 0.2 0.7 یلتحق/تلتحق

 10,780 27.8 8.9 20.4 3.5 2.8 3.5 1.7 1.8 2.4 2.3 2.3 3.8 0.9 1.2 ال یلتحق/تلتحق
 2 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 غیر مبین

                المستوى التعلیمي لألم
 9,467 22.1 7.3 14.8 2.2 1.9 2.6 1.0 1.2 1.8 0.8 1.5 2.7 0.6 1.0 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 20,305 21.7 6.8 16.7 1.1 1.7 2.0 0.9 1.0 1.3 1.0 0.9 1.8 0.4 0.5 االبتدائیھ
 7,791 24.8 6.1 17.6 1.2 1.5 2.6 0.4 1.4 0.8 0.7 0.7 2.2 0.2 2.0 المتوسطھ

 5,911 19.9 5.4 15.1 1.0 1.2 2.2 0.6 0.5 0.7 0.7 0.4 1.6 0.1 0.2 االعدادیھ +
 383 25.2 6.5 21.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 غیر متوفر

                سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة لدى األم (العمر 
 2,780 34.1 12.4 19.0 3.2 4.9 7.4 1.9 4.4 3.7 1.6 1.4 3.1 0.7 0.8 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة

 36,525 21.2 6.1 16.1 1.1 1.4 1.9 0.7 0.8 1.1 0.8 0.9 2.0 0.3 0.9 ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیة
 4,562 22.2 7.4 16.1 2.1 1.5 1.7 0.9 1.1 1.2 0.7 0.6 1.6 0.3 0.5 ال یتوفر معلومات

                مؤشر الثروة
 10,029 25.3 8.7 16.6 2.2 2.6 4.0 1.1 1.5 1.8 1.1 1.3 3.2 0.5 2.1 األشد فقراً 

 9,258 24.7 7.7 18.2 0.8 1.7 2.6 1.0 1.1 1.4 0.8 0.5 1.7 0.2 0.4 فقیر
 8,781 23.7 6.1 18.9 0.9 1.3 1.7 0.6 1.2 1.0 1.0 1.1 2.6 0.2 0.4 متوسط

 8,250 19.8 6.7 15.8 0.7 1.1 1.2 0.3 0.4 0.6 0.2 0.5 1.0 0.4 0.2 ثري
 7,549 15.5 3.0 11.1 1.8 1.1 1.2 0.8 0.9 1.3 1.0 1.1 1.2 0.4 0.9 األكثر ثراءً 

ً “أو ” أواجھ كثیراً من الصعوبة“سنة بأنھم یعانون من صعوبات في القدرات الوظیفیة إذا ما أجابوا بـ  17-5یتم تحدید األطفال في الفئة العمریة أ  ن بالقلق ألخیرین المتعلقیعن األسئلة الواردة في جمیع المجاالت المدرجة، باستثناء المجالین ا” ال أستطیع القیام بالنشاط نھائیا
ً “واالكتئاب، واللذین یعتبر الطفل أنھ یعاني من صعوبة وظیفیة فیھما إذا كانت فئة اإلجابة   ”.یومیا
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 سنة) 17-2: استخدام األجهزة المساندة (األطفال في الفئة العم��ة EQ.1.3الجدول 

  2018القدرات الوظیفیة في مجال األجھزة المساندة، العراق، سنة ممن یستخدمون األجھزة المساندة ویعانون من صعوبة في  17-2نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 سنة الذین: 2-17

عدد 
األطفال 
في الفئة 
العمریة 

2-17 
 سنة

نسبة 
األطفال 
الذین 

یعانون 
من 

صعوبات 
في الرؤیة 

عند 
استخدام 
 النظارات

عدد 
األطفال في 

الفئة 
العمریة 

سنة  2-17
الذین 

یستخدمون 
 النظارات

نسبة 
األطفال 
الذین 

یعانون 
من 

صعوب
ات في 
السمع 
عند 

استخدام 
المعینات 
 السمعیة

عدد األطفال 
في الفئة 
العمریة 

سنة  2-17
الذین 

یستخدمون 
المعینات 
 السمعیة

نسبة األطفال 
الذین 

یواجھون 
صعوبات في 
المشي عند 
استخدام 
جھاز أو 
یحصلون 

على مساعدة 
 من اآلخرین

عدد األطفال 
في الفئة 
العمریة 

سنة  2-17
الذین 

یستخدمون 
جھاز أو 
یحصلون 

على مساعدة 
 للمشي

ت
را

ظا
 الن

ون
دم

تخ
یس

عیة 
سم

ت 
ینا

مع
ن 

مو
خد

ست
ی

ن  
صلو

یح
و 

ز أ
جھا

ن 
مو
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ست

ی
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ع
 

شي
للم

دة 
اع

مس
 

             
 595 29.7 321 12.4 1,437 6.1 54,167 1.1 0.6 2.7 المجموع اإلجمالي (العراق)

            
           الجنس
 361 35.6 187 19.7 654 9.5 27,721 1.3 0.7 2.4 ذكر
 235 20.8 134 2.3 784 3.4 26,446 0.9 0.5 3.0 أنثى
           المنطقة

 372 33.6 228 13.4 1,169 6.2 36,630 1.0 0.6 3.2 منطقة حضریة
 224 23.3 94 10.0 268 5.9 17,536 1.3 0.5 1.5 منطقة ریفیة

           المحافظة
 9 (*) 6 (*) 49 (8.9) 1,828 0.5 0.3 2.7 دھوك
 74 (*) 35 (*) 130 (0.0) 5,333 1.4 0.7 2.4 نینوى

 35 (*) 18 (*) 134 2.0 2,559 1.4 0.7 5.2 سلیمانیة
 11 (*) 5 (*) 35 (0.0) 2,120 0.5 0.2 1.6 كركوك

 43 (*) 55 (*) 155 (22.4) 4,247 1.0 1.3 3.6 أربیل
 33 (*) 36 (*) 100 (4.4) 2,945 1.1 1.2 3.4 دیالى
 51 (46.9) 23 (*) 60 (7.6) 2,180 2.3 1.1 2.7 أنبار
 70 (*) 26 (*) 205 4.6 8,708 0.8 0.3 2.3 بغداد

 60 (*) 26 (*) 178 (2.4) 6,099 1.0 0.4 2.9 مركز   
 10 (*) 0 (*) 26 (*) 2,609 0.4 0.0 1.0 أطراف   

 34 (*) 5 (*) 46 (0.0) 2,606 1.3 0.2 1.8 بابل
 13 (*) 10 (*) 53 (7.8) 1,584 0.8 0.7 3.3 كربالء
 98 (23.3) 16 (*) 66 (2.6) 1,816 5.4 0.9 3.6 واسط

 23 (6.6) 15 (*) 43 (5.0) 1,592 1.5 0.9 2.7 صالح الدین
 13 (*) 9 (*) 68 (9.2) 2,163 0.6 0.4 3.1 نجف

 30 (33.2) 11 (*) 57 (14.8) 1,591 1.9 0.7 3.6 قادسیة
 6 (*) 3 (*) 26 (15.5) 1,894 0.3 0.2 1.4 مثنى

 23 (*) 10 (*) 86 (1.3) 3,950 0.6 0.3 2.2 ذي قار
 14 (*) 25 (*) 27 (1.2) 2,483 0.6 1.0 1.1 میسان
 17 (*) 12 (*) 100 (0.0) 4,567 0.4 0.3 2.2 بصرة

           االقلیم
 87 (57.6) 79 (33.6) 338 12.4 8,635 1.0 0.9 3.9 كردستان

 508 25.0 243 5.5 1,100 4.2 45,532 1.1 0.5 2.4 وسط وجنوب العراق
           العمر
2-4 1.1 0.5 1.6 10,300 1.3 110 15.0 56 16.1 170 
5-9 2.0 0.6 1.1 18,711 3.7 378 (22.5) 120 37.1 202 

10-14 3.7 0.5 0.9 16,491 9.3 606 (1.8) 90 24.7 143 
15-17 4.0 0.6 0.9 8,665 4.8 344 (*) 56 (49.0) 81 

           أ االلتحاق ببرنامج تعلیمي
 273 28.6 159 16.3 1,143 6.4 33,256 0.8 0.5 3.4 یلتحق/تلتحق

 270 34.0 146 6.9 273 5.5 17,800 1.5 0.8 1.5 ال یلتحق/تلتحق
 0 (*) 0 (*) 0 (*) 2 (*) (*) (*) غیر مبین

           المستوى التعلیمي لألم
 101 36.4 43 (17.7) 225 5.2 11,547 0.9 0.4 1.9 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 292 28.4 182 15.7 529 4.4 24,893 1.2 0.7 2.1 االبتدائیھ
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 سنة) 17-2: استخدام األجهزة المساندة (األطفال في الفئة العم��ة EQ.1.3الجدول 

  2018القدرات الوظیفیة في مجال األجھزة المساندة، العراق، سنة ممن یستخدمون األجھزة المساندة ویعانون من صعوبة في  17-2نسبة األطفال في الفئة العمریة 

  

نسبة األطفال في الفئة العمریة 
 سنة الذین: 2-17

عدد 
األطفال 
في الفئة 
العمریة 

2-17 
 سنة

نسبة 
األطفال 
الذین 

یعانون 
من 

صعوبات 
في الرؤیة 

عند 
استخدام 
 النظارات

عدد 
األطفال في 

الفئة 
العمریة 

سنة  2-17
الذین 

یستخدمون 
 النظارات

نسبة 
األطفال 
الذین 

یعانون 
من 

صعوب
ات في 
السمع 
عند 

استخدام 
المعینات 
 السمعیة

عدد األطفال 
في الفئة 
العمریة 

سنة  2-17
الذین 

یستخدمون 
المعینات 
 السمعیة

نسبة األطفال 
الذین 

یواجھون 
صعوبات في 
المشي عند 
استخدام 
جھاز أو 
یحصلون 

على مساعدة 
 من اآلخرین

عدد األطفال 
في الفئة 
العمریة 

سنة  2-17
الذین 

یستخدمون 
جھاز أو 
یحصلون 

على مساعدة 
 للمشي

ت
را

ظا
 الن

ون
دم

تخ
یس

عیة 
سم

ت 
ینا

مع
ن 

مو
خد

ست
ی

ن  
صلو

یح
و 

ز أ
جھا

ن 
مو

خد
ست

ی
لى

ع
 

شي
للم

دة 
اع

مس
 

 128 33.9 52 (6.3) 341 14.4 9,507 1.3 0.5 3.6 المتوسطھ
 75 19.0 44 (0.8) 337 1.3 7,828 1.0 0.6 4.3 االعدادیھ +
 0 (*) 0 (*) 5 (*) 383 0.0 0.0 1.4 غیر متوفر
 0 (*) 0 (*) 0 (*) 10 (*) (*) (*) غیر مبین

صعوبات القدرات الوظیفیة 
 لدى األم

 سنة) 49-18(العمر  
          

تعاني من صعوبة في 
 53 (*) 10 (*) 144 (3.9) 3,216 1.7 0.3 4.5 القدرات الوظیفیة

ال تعاني من أیة صعوبة 
 493 28.9 306 12.4 1,142 7.0 46,288 1.1 0.7 2.5 في القدرات الوظیفیة

 49 (*) 5 (*) 151 1.8 4,663 1.1 0.1 3.2 یتوفر معلوماتال 
           مؤشر الثروة
 145 30.0 59 (6.1) 163 7.2 12,432 1.2 0.5 1.3 األشد فقراً 

 81 20.5 55 (8.4) 267 5.6 11,538 0.7 0.5 2.3 فقیر
 152 35.7 75 (0.9) 276 4.0 10,771 1.4 0.7 2.6 متوسط

 136 22.8 48 (16.3) 311 2.7 10,099 1.3 0.5 3.1 ثري
 80 (39.1) 86 (27.1) 420 10.0 9,326 0.9 0.9 4.5 األكثر ثراءً 

 سنوات. 4-3سنة، حیث إنھ یتم جمع المعلومات المتعلقة بااللتحاق ببرامج تنمیة الطفولة المبكرة فقط لألطفال ضمن الفئة العمریة  2یتم استبعاد األطفال في عمر أ 
 حالة غیر مرجحة 25األرقام التي تستند إلى أقل من (*) 

 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى 

 

 سنة) 17-2: القدرات الوظ�ف�ة للطفل (األطفال في الفئة العم��ة EQ.1.4الجدول 

  2018، العراق، من صعوبة في القدرات الوظیفیة، حسب المجالسنة ممن یعانون  17-2سنة و  17-5سنوات و  4-2نسبة األطفال في الفئات العمریة 
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 حسب: 17-2نسبة إجمالي األطفال 

یة 
مر
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ئة 
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ي 

ل ف
طفا

األ
بة 

نس
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17 
نة 
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األ
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األ
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17 
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ا
 

                 
المجموع اإلجمالي 

 54,167 18.5 1.5 1.1 0.9 1.8 0.3 0.7 43,867 22.1 10,300 2.8 (العراق)

              
             الجنس
 27,721 20.9 2.0 1.3 1.2 1.9 0.4 1.1 22,368 25.2 5,353 3.1 ذكر
 26,446 15.9 0.9 0.9 0.7 1.7 0.3 0.3 21,499 18.9 4,947 2.5 أنثى
             المنطقة

 36,630 19.3 1.4 1.1 0.9 1.8 0.3 0.9 29,681 23.3 6,949 2.4 منطقة حضریة
 17,536 16.6 1.7 1.3 1.0 1.8 0.4 0.4 14,185 19.7 3,351 3.6 منطقة ریفیة

             المحافظة
 1,828 8.6 1.3 1.4 0.8 0.7 0.2 0.6 1,470 10.1 358 2.4 دھوك
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 سنة) 17-2: القدرات الوظ�ف�ة للطفل (األطفال في الفئة العم��ة EQ.1.4الجدول 

  2018، العراق، من صعوبة في القدرات الوظیفیة، حسب المجالسنة ممن یعانون  17-2سنة و  17-5سنوات و  4-2نسبة األطفال في الفئات العمریة 
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 حسب: 17-2نسبة إجمالي األطفال 
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 5,333 27.3 0.8 0.4 0.6 1.3 0.1 0.3 4,321 33.1 1,012 2.4 نینوى
 2,559 7.0 0.3 1.4 1.2 0.9 0.2 0.1 2,087 8.0 472 2.3 سلیمانیة
 2,120 6.1 0.8 0.7 0.4 0.6 0.3 0.2 1,863 6.7 257 1.5 كركوك

 4,247 15.8 1.0 1.5 0.9 2.0 0.6 1.4 3,294 20.1 953 0.7 أربیل
 2,945 23.4 2.5 1.3 1.6 2.4 0.6 0.3 2,362 28.7 583 2.0 دیالى
 2,180 19.6 1.7 1.2 1.7 2.2 0.4 0.4 1,825 22.0 354 7.3 أنبار
 8,708 15.2 0.4 0.4 0.3 0.7 0.4 0.3 7,076 18.4 1,631 1.5 بغداد

 6,099 15.1 0.4 0.2 0.1 0.5 0.4 0.1 4,919 18.3 1,180 1.7 مركز   
 2,609 15.4 0.6 0.7 0.8 1.1 0.4 0.7 2,158 18.4 451 1.0 أطراف   

 2,606 12.8 0.9 0.7 0.4 1.8 0.2 0.2 2,140 15.3 466 1.7 بابل
 1,584 15.4 0.8 1.7 0.8 0.6 0.2 0.7 1,283 18.7 301 1.5 كربالء
 1,816 15.2 1.1 0.5 1.2 2.0 - 0.1 1,490 18.2 326 1.5 واسط

 1,592 27.9 5.0 3.9 2.3 3.6 0.7 1.0 1,344 32.2 248 4.6 صالح الدین
 2,163 22.5 3.5 1.9 1.2 3.2 0.5 3.0 1,732 27.3 430 2.9 نجف

 1,591 28.2 9.9 3.9 1.0 3.9 0.6 1.1 1,294 33.1 297 7.0 قادسیة
 1,894 17.8 0.1 0.2 0.3 0.5 0.2 5.1 1,496 22.1 398 1.7 مثنى

 3,950 17.0 0.9 0.1 0.7 0.4 0.1 0.2 3,131 20.8 819 2.5 ذي قار
 2,483 21.5 0.9 0.6 1.2 2.7 0.1 0.4 1,989 25.4 495 5.9 میسان
 4,567 26.1 1.8 2.3 1.7 4.5 0.6 0.5 3,669 31.1 899 5.8 بصرة

             االقلیم
 8,635 11.6 0.9 1.5 1.0 1.4 0.4 0.9 6,851 14.3 1,783 1.5 كردستان

 45,532 19.7 1.6 1.1 0.9 1.8 0.3 0.7 37,015 23.6 8,517 3.0 وسط وجنوب العراق
             المستوى التعلیمي لألم

ما قبل االبتدائي أو ال 
 11,547 18.9 1.8 1.7 0.9 2.4 0.6 0.9 9,467 22.1 2,080 3.9 تعلیم

 24,893 18.2 1.5 1.1 1.0 1.5 0.3 0.5 20,305 21.7 4,587 2.6 االبتدائیھ
 9,507 20.9 1.3 0.8 0.9 2.0 0.2 1.7 7,791 24.8 1,716 3.0 المتوسطھ

 7,828 15.5 1.1 0.7 0.8 1.4 0.0 0.2 5,911 19.9 1,916 1.9 االعدادیھ +
 383 25.2 0.1 - - 0.6 - - 383 25.2 -  غیر متوفر
 10 (*) - - - - - - 10 (*) -  غیر مبین

القدرات الوظیفیة لدى األم صعوبات 
            سنة) 49-18(العمر 

تعاني من صعوبة في 
 3,216 30.7 4.5 3.5 2.0 3.1 0.7 0.7 2,780 34.1 436 9.1 القدرات الوظیفیة

ال تعاني من أیة صعوبة 
 46,288 17.3 1.3 1.0 0.9 1.7 0.3 0.7 36,525 21.2 9,763 2.5 في القدرات الوظیفیة

 4,663 21.9 1.5 1.2 0.8 1.6 0.3 0.5 4,562 22.2 101 5.6 یتوفر معلوماتال 
             مؤشر الثروة
 12,432 21.4 2.4 1.7 1.5 2.8 0.5 1.8 10,029 25.3 2,403 4.8 األشد فقراً 

 11,538 20.4 1.5 1.2 0.9 1.5 0.3 0.4 9,258 24.7 2,280 2.7 فقیر
 10,771 19.8 1.3 0.9 1.0 2.2 0.2 0.3 8,781 23.7 1,991 2.7 متوسط

 10,099 16.5 1.0 0.6 0.3 0.9 0.4 0.2 8,250 19.8 1,849 1.7 ثري
 9,326 12.8 0.9 1.2 0.9 1.1 0.3 0.8 7,549 15.5 1,777 1.4 األكثر ثراءً 

 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة - EQ.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 التح��الت االجتماع�ة 

صاد�ة الضعف االقتالحما�ة االجتماع�ة هي "مجموعة من الس�اسات العامة والخاصة والبرامج التي ترمي إلى منع والحّد من والقضاء على جوانب 
التقلبات المتزا�دة على المستوى ال�لي وعلى مستوى األسر المع�ش�ة، و�قاء حاالت التباين واإلقصاء، والتهد�دات  واالجتماع�ة للفقر والحرمان."

ه لتأمين الحما�ة لس�اسي وأهميتالتي تواجه التنم�ة المستدامة �سبب التغير المناخي واالتجاهات السكان�ة المتغيرة، كلها عوامل زادت من الزخم ا
 145االجتماع�ة على المستوى العالمي. 

 �مكن تع��ف التح��الت االجتماع�ة أو الدعم االقتصادي الخارجي بأنه "المساعدة االقتصاد�ة المجان�ة" و�شمل برامج الحما�ة االجتماع�ة
 من األمثلة على ذلك في العراق �شمل ما �لي:  -المتنوعة 

 راق ثالث خطط للحما�ة االجتماع�ة غير المنتظمة: تقدم حكومة الع
 من العائالت العراق�ة ، بغض النظر عن مستوى الفقر فيها ، ٪95) الذي يوفر الحصص الغذائ�ة أل�ثر من PDSنظام التوز�ــــع العام (• 
 2014م الجتماعية لعاالحماية ن افي قانودة لمحدالضعيفة ت الفئااجتماعي لجميع ن اماألتي توفر شبكة ) اSPNالجتماعية (الحماية اشبكة • 
  SPN�دعم لوطني. الفقر اضمن خط ن الجتماعية للذين يقعوواية دالقتصاالضعف اجه أولحد من اجل أمن ، 

�
 مليون عائلة.  1.2حال�ا

) التي قدمت مساعدة مال�ة لبعض MoMDزمة اإل�سان�ة تحت ق�ادة وزارة الهجرة والمهج��ن (ظهر نظام الحما�ة االجتماع�ة الثالث خالل األ• 
 األسر النازحة كمساهمة أول�ة في االستجابة للحالة اإل�سان�ة. 

 باإلضافة إلى ذلك ، تقدم الحكومة إعانات ال�ه��اء والتعل�م المجاني والتأمين االجتماعي. 
سنة  49-15�سبة النساء والرجال في الفئة العم��ة  EQ.2.1Mو  EQ.2.1Wج الحما�ة، و�عرض الجدوالن واحد من برام والتأمين الصحي هو 

كما �عرض الجدوالن  ممن لديهم تأمين صحي، ومن بين هؤالء الذين لديهم تأمين صحي �سبة من �حظون بتأمين صحي حسب ن�ع التأمين. 
EQ.2.2  وEQ.2.3سنة، كل على حدة.  17-5ي لألطفال دون سّن الخامسة، واألطفال في الفئة العم��ة ، و�تفص�ل أ�بر، مدى وجود تأمين صح 

�سبة األسرة المع�ش�ة الذين �عرفون عن وحصلوا على دعم اقتصادي خارجي، حسب ما قاله المستجيبون  EQ.2.3و  EQ.2.2و�عرض الجدوالن 
�سبة أفراد األسرة الذين �ع�شون في األسر المع�ش�ة التي حصلت على تح��الت اجتماع�ة  EQ.2.5و�عرض الجدول  الستب�ان األسرة المع�ش�ة. 

 تغط�ة الرسوم المدرس�ة أو دعم  أو مستحقات في األشهر الثالثة الماض�ة، حسب ن�ع التح��الت أو المستحقات. 
�
و�شمل المستحقات أ�ضا

 مؤشر هدف التنم�ة المستدامة  سنة.  24-5�ة مدرسي آخر متاح ألي فرد من أفراد األسرة ضمن الفئة العم� 
�
، 1.3.1و�عرض هذا الجدول أ�ضا

 وهو �سبة األفراد المشمولين بأنظمة الحما�ة االجتماع�ة. 

وهذە  ومن المعروف أن الصدمات االجتماع�ة واالقتصاد�ة تؤثر على الظروف الصح�ة لألفراد وتقلل من قدرة األسر المع�ش�ة على الصمود. 
ؤثر على قدرة األسر على رعا�ة أطفالها وتفرض مع�قات على الخدمات والتي تعيق تحقيق الغا�ات وتحقيق التقدم الُمحرز لصالح الصدمات ت

وتتأثر األسر المع�ش�ة الفقيرة، على وجه التحد�د، �شكل أ�بر بآثار هذە الصدمات من خالل تزا�د عبء التكال�ف الصح�ة؛ وحاالت  األطفال. 
بين أفراد األسرة المع�ش�ة، مما يؤدي إلى ظهور مع�قات أمام العمل في األسرة المع�ش�ة وتزا�د عوز وفقر األطفال الذين فقدوا المرض والوفاة 

سة ر أحد أو كال والديهم، أو فقدوا مانحة الرعا�ة الرئ�س�ة، وكذلك تزا�د فقر غيرهم من األطفال المستضعفين و�جبارهم على التسّرب من المد
وكمحاولة لق�اس نطاق تغط�ة برامج الحما�ة االجتماع�ة،  في عمالة أطفال ضاّرة وغيرها من السلوك�ات التي تنطوي على مخاطرة.  واالنخراط

تم اقتراح وضع مؤشر عالمي بعنوان "�سبة األسر المع�ش�ة األشد فقرا� التي حصلت على دعم اقتصادي خارجي في األشهر الثالثة الماض�ة" 
 EQ.2.6و�عرض الجدول   146صول الدعم االقتصادي إلى األسر المع�ش�ة المتضررة إلى حّد كبير من مختلف الصدمات. بهدف ق�اس مدى و 

�سبة ااألسر المع�ش�ة ضمن أدنى ُخمسين في المق�اس الخماسي للثروة التي حصلت على تح��الت اجتماع�ة أو مستحقات في األشهر الثالثة 
 مستحقات. الماض�ة، حسب ن�ع التح��الت أو ال

، �عرض الجدول  سنة الذين �ع�شون في أسر مع�ش�ة حصلت على تح��الت أو مستحقات اجتماع�ة  18�سبة األطفال دون سّن  EQ.2.7وأخيرا�
-5�سبة األطفال والشباب في الفئة العم��ة  EQ.2.8في األشهر الثالثة الماض�ة، حسب ن�ع التح��الت أو المستحقات، بينما �عرض الجدول 

 بالمدرسة وحصلوا على دعم للرسوم المدرس�ة وغيرە من الدعم المتعلق بالمدرسة  24
�
سنة في جميع األسر المع�ش�ة الذين �لتحقون حال�ا

 خالل السنة الدراس�ة الحال�ة. 

                                                                 

 

اليون�سف،  ني��ورك:  تق��ر منهجي. اختبار تج��بي لنموذج الحما�ة االجتماع�ة في فيتنام.  جمع ب�انات لق�اس تغط�ة برامج الحما�ة االجتماع�ة:  اليون�سف.  145
2016 .

IjIwMTgvMDcvMTkvMjAvMzcvMzAvNzQ0L1ZpZXRuYW1fUmVwb3J0X1BpbG90X1http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIs
Rlc3RpbmdfU1BfTW9kdWxlX0RlY2VtYmVyXzIwMTZfRklOQUwuUERGIl1d&sha=3df47c3a17992c8f 

األمم المتحدة المشترك  برنامج برنامج األمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرة المكتسبة/اإل�دز، واليون�سف، ومنظمة الصحة العالم�ة.  146
بناء مؤشرات أساس�ة لرصد اإلعالن  2014لفيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة/اإل�دز، التق��ر العالمي لرصد التقدم الُمحرز على صع�د االستجابة لإل�دز 

مطبعة منظمة الصحة العالم�ة/برنامج األمم المتحدة  جن�ف:  المعني بفيروس نقص المناعة البشر�ة المكتسبة واإل�دز.  2011الس�اسي لألمم المتحدة لعام 
 http://www.unaids.org/sites/default/file. 2014المشترك لإل�دز، 

http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTgvMDcvMTkvMjAvMzcvMzAvNzQ0L1ZpZXRuYW1fUmVwb3J0X1BpbG90X1Rlc3RpbmdfU1BfTW9kdWxlX0RlY2VtYmVyXzIwMTZfRklOQUwuUERGIl1d&sha=3df47c3a17992c8f
http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTgvMDcvMTkvMjAvMzcvMzAvNzQ0L1ZpZXRuYW1fUmVwb3J0X1BpbG90X1Rlc3RpbmdfU1BfTW9kdWxlX0RlY2VtYmVyXzIwMTZfRklOQUwuUERGIl1d&sha=3df47c3a17992c8f
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/GARPR_2014_guidelines_en_0.pdf
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 : تغط�ة التأمين الصحي (للنساء)EQ.2.1Wالجدول 

المشموالت ببرامج تأمین صحي متنوعة، العراق، سنة المشموالت بتأمین صحي، و، من بین ھؤالء المشموالت بالتأمین الصحي، نسبة  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
2018  

  

نسبة 
المشمولین 
بأي تأمین 

 عدد النساء 1صحي

قلن إنھن مشموالت بالتأمین نسبة النساء ممن ھّن مشموالت بالتأمین الصحي اللواتي 
 الصحي من خالل

عدد 
النساء 
المشموال

ت 
بالتأمین 
 الصحي

تأمین صحي لمؤسسة 
صحیة مشتركة/ مؤسسة 

 مجتمعیة
تأمین صحي من 
 خالل جھة العمل

الضمان 
االجتماع

 ي

تأمین 
صحي آخر 

 غیر ذلك تجاري
                  

 132 0.0 3.6 3.1 88.5 4.4 30,660 0.4 المجموع اإلجمالي (العراق)
          

         المنطقة
 106 0.0 4.5 3.9 86.9 4.3 21,436 0.5 منطقة حضریة 

 26 (0.0) (0.0) (0.0) (95.1) (4.9) 9,224 0.3 منطقة ریفیة
         المحافظة
 0 (*) (*) (*) (*) (*) 1,163 0.0 دھوك
 0 (*) (*) (*) (*) (*) 2,851 0.0 نینوى

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 1,833 0.1 سلیمانیة
 32 (0.0) (0.0) (3.6) (92.5) (2.4) 1,234 2.6 كركوك

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 2,783 0.1 أربیل
 2 (*) (*) (*) (*) (*) 1,698 0.1 دیالى
 4 (*) (*) (*) (*) (*) 1,299 0.3 أنبار
 24 (*) (*) (*) (*) (*) 5,047 0.5 بغداد

 19 (*) (*) (*) (*) (*) 3,691 0.5 مركز   
 5 (*) (*) (*) (*) (*) 1,356 0.4 أطراف   

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 1,389 0.2 بابل
 3 (*) (*) (*) (*) (*) 864 0.3 كربالء
 0 (*) (*) (*) (*) (*) 1,015 0.0 واسط

 13 (*) (*) (*) (*) (*) 954 1.3 صالح الدین
 2 (*) (*) (*) (*) (*) 1,145 0.2 نجف

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 899 0.1 قادسیة
 0 (*) (*) (*) (*) (*) 967 0.0 مثنى

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 1,968 0.0 ذي قار
 19 (0.0) (0.0) (0.0) (93.0) (7.0) 1,188 1.6 میسان
 26 (*) (*) (*) (*) (*) 2,363 1.1 بصرة

         االقلیم
 3 (*) (*) (*) (*) (*) 5,778 0.1 كردستان

 128 0.0 2.9 2.6 89.7 4.5 24,882 0.5 وسط وجنوب العراق
         العمر

15-19 0.4 6,450 (4.3) (95.7) (0.0) (0.0) (0.0) 25 
20-24 0.2 5,475 (*) (*) (*) (*) (*) 12 
25-29 0.5 4,615 (0.0) (80.4) (1.3) (16.1) (0.0) 23 
30-34 0.5 4,174 (7.1) (86.9) (6.1) (0.0) (0.0) 21 
35-39 0.8 3,937 (3.6) (90.8) (5.6) (0.0) (0.0) 31 
40-44 0.3 3,294 (*) (*) (*) (*) (*) 11 
45-49 0.3 2,715 (*) (*) (*) (*) (*) 9 
         التعلیم

 13 (*) (*) (*) (*) (*) 4,172 0.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 40 0.0 0.0 6.8 90.4 2.8 11,467 0.3 االبتدائیھ

 23 (0.0) (0.0) (0.0) (91.3) (8.7) 5,982 0.4 المتوسطھ
 56 0.0 0.0 2.5 94.7 2.0 9,039 0.6 االعدادیھ +

         الحالة االجتماعیة
 89 0.0 5.3 4.3 87.2 2.6 20,890 0.4 سبق لھا الزواج
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 : تغط�ة التأمين الصحي (للنساء)EQ.2.1Wالجدول 

المشموالت ببرامج تأمین صحي متنوعة، العراق، سنة المشموالت بتأمین صحي، و، من بین ھؤالء المشموالت بالتأمین الصحي، نسبة  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
2018  

  

نسبة 
المشمولین 
بأي تأمین 

 عدد النساء 1صحي

قلن إنھن مشموالت بالتأمین نسبة النساء ممن ھّن مشموالت بالتأمین الصحي اللواتي 
 الصحي من خالل

عدد 
النساء 
المشموال

ت 
بالتأمین 
 الصحي

تأمین صحي لمؤسسة 
صحیة مشتركة/ مؤسسة 

 مجتمعیة
تأمین صحي من 
 خالل جھة العمل

الضمان 
االجتماع

 ي

تأمین 
صحي آخر 

 غیر ذلك تجاري
 43 0.0 0.0 0.7 91.2 8.1 9,770 0.4 الزواجلم یسبق لھا 

صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 
         سنة) 18-49

تعاني من صعوبة في القدرات 
 5 (*) (*) (*) (*) (*) 1,301 0.4 الوظیفیة

ال تعاني من أیة صعوبة في 
 114 0.0 4.2 3.3 88.7 3.4 25,475 0.4 القدرات الوظیفیة

         مؤشر الثروة
 15 (0.0) (0.0) (0.0) (99.1) (0.9) 5,579 0.3 األشد فقراً 

 19 (*) (*) (*) (*) (*) 5,866 0.3 فقیر
 18 (0.0) (0.0) (15.3) (66.1) (18.6) 6,130 0.3 متوسط

 42 (0.0) (8.9) (0.0) (87.1) (4.0) 6,346 0.7 ثري
 38 0.0 2.8 2.2 92.0 1.7 6,739 0.6 األكثر ثراءً 

 تغطیة التأمین الصحي - aEQ.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى 

 

 سنة) 17-5: تغط�ة التأمين الصحي (لألطفال في الفئة العم��ة EQ.2.2الجدول 

المشمولین ببرامج تأمین صحي متنوعة، العراق، سنة المشمولین بتأمین صحي، و، من بین ھؤالء المشمولین بالتأمین الصحي، نسبة  17-5نسبة األطفال في الفئة العمریة 
2018  

  
نسبة المشمولین 

بأي تأمین 
 1صحي

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

 سنة 5-17

المشمولین بالتأمین الصحي الذین  17-5عمریة نسبة األطفال في الفئة ال
عدد األطفال في  قالوا أنھم مشمولون بالتأمین الصحي من خالل

الفئة العمریة 
سنة  5-17

المشمولین بالتأمین 
 الصحي

تأمین صحي 
لمؤسسة صحیة 

مشتركة/ 
 مؤسسة مجتمعیة

تأمین صحي 
من خالل 
 جھة العمل

الضمان 
 االجتماعي

تأمین 
آخر صحي 

 تجاري
غیر 
 ذلك

                  
 231 0.9 2.2 3.3 91.6 2.0 43,867 0.5 المجموع اإلجمالي (العراق)

          
         المنطقة

 196 1.0 2.6 3.9 90.1 2.3 29,681 0.7 منطقة حضریة 
 35 (*) (*) (*) (*) (*) 14,185 0.2 منطقة ریفیة

         المحافظة
 2 (*) (*) (*) (*) (*) 1,470 0.1 دھوك
 2 (*) (*) (*) (*) (*) 4,321 0.0 نینوى

 0 (*) (*) (*) (*) (*) 2,087 0.0 سلیمانیة
 51 (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (0.0) 1,863 2.7 كركوك

 7 (*) (*) (*) (*) (*) 3,294 0.2 أربیل
 1 (*) (*) (*) (*) (*) 2,362 0.0 دیالى
 2 (*) (*) (*) (*) (*) 1,825 0.1 أنبار
 55 (*) (*) (*) (*) (*) 7,076 0.8 بغداد

 48 (*) (*) (*) (*) (*) 4,919 1.0 مركز   
 7 (*) (*) (*) (*) (*) 2,158 0.3 أطراف   

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 2,140 0.1 بابل
 4 (*) (*) (*) (*) (*) 1,283 0.3 كربالء
 2 (*) (*) (*) (*) (*) 1,490 0.1 واسط

 19 (*) (*) (*) (*) (*) 1,344 1.4 صالح الدین
 5 (*) (*) (*) (*) (*) 1,732 0.3 نجف

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 1,294 0.1 قادسیة
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 سنة) 17-5: تغط�ة التأمين الصحي (لألطفال في الفئة العم��ة EQ.2.2الجدول 

المشمولین ببرامج تأمین صحي متنوعة، العراق، سنة المشمولین بتأمین صحي، و، من بین ھؤالء المشمولین بالتأمین الصحي، نسبة  17-5نسبة األطفال في الفئة العمریة 
2018  

  
نسبة المشمولین 

بأي تأمین 
 1صحي

عدد األطفال في 
الفئة العمریة 

 سنة 5-17

المشمولین بالتأمین الصحي الذین  17-5عمریة نسبة األطفال في الفئة ال
عدد األطفال في  قالوا أنھم مشمولون بالتأمین الصحي من خالل

الفئة العمریة 
سنة  5-17

المشمولین بالتأمین 
 الصحي

تأمین صحي 
لمؤسسة صحیة 

مشتركة/ 
 مؤسسة مجتمعیة

تأمین صحي 
من خالل 
 جھة العمل

الضمان 
 االجتماعي

تأمین 
آخر صحي 

 تجاري
غیر 
 ذلك

 0 (*) (*) (*) (*) (*) 1,496 0.0 مثنى
 2 (*) (*) (*) (*) (*) 3,131 0.1 ذي قار
 33 (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (0.0) 1,989 1.6 میسان
 44 (*) (*) (*) (*) (*) 3,669 1.2 بصرة

         االقلیم
 8 (*) (*) (*) (*) (*) 6,851 0.1 كردستان

 223 0.9 2.3 0.5 95.0 1.3 37,015 0.6 وسط وجنوب العراق
         العمر
5-11 0.6 18,711 2.4 89.1 5.5 3.1 0.0 120 

12-14 0.5 16,491 (0.0) (96.7) (1.5) (1.8) (0.0) 75 
15-17 0.4 8,665 (*) (*) (*) (*) (*) 36 

         االلتحاق بالمدرسة
 194 1.1 2.6 4.0 90.7 1.7 33,085 0.6 یلتحق/تلتحق

 37 (*) (*) (*) (*) (*) 10,780 0.3 ال یلتحق/تلتحق
 0 (*) (*) (*) (*) (*) 2 (*) غیر مبین

         المستوى التعلیمي لألم
ما قبل االبتدائي أو ال 

 17 (*) (*) (*) (*) (*) 9,467 0.2 تعلیم

 94 (2.2) (0.0) (0.0) (97.4) (0.4) 20,305 0.5 االبتدائیھ
 36 (*) (*) (*) (*) (*) 7,791 0.5 المتوسطھ

 83 (0.0) (0.0) (9.3) (87.3) (3.4) 5,911 1.4 االعدادیھ +
 1 (*) (*) (*) (*) (*) 383 0.2 غیر متوفر
 0 (*) (*) (*) (*) (*) 10 (*) غیر مبین

صعوبات القدرات الوظیفیة 
         عند األطفال

یعاني/تعاني من صعوبة 
 51 (0.0) (0.0) (0.0) (97.5) (2.5) 9,711 0.5 في القدرات الوظیفیة

ال یعاني/تعاني من أیة 
صعوبة في القدرات 

 الوظیفیة
0.5 34,156 1.8 90.0 4.3 2.8 1.1 181 

         مؤشر الثروة
 30 (*) (*) (*) (*) (*) 10,029 0.3 األشد فقراً 

 44 (*) (*) (*) (*) (*) 9,258 0.5 فقیر
 24 (*) (*) (*) (*) (*) 8,781 0.3 متوسط

 78 (*) (*) (*) (*) (*) 8,250 0.9 ثري
 54 (3.8) (2.5) (12.1) (78.5) (3.1) 7,549 0.7 األكثر ثراءً 

 سنة) 17-5تغطیة التأمین الصحي (لألطفال في الفئة العمریة  - bEQ.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 سنة أو أكثر الذین تم تحدیدھم كفاقدین لألھلیة 15األطفال في عمر أ 

 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى 
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 : تغط�ة التأمين الصحي (لألطفال دون سّن الخامسة)EQ.2.3الجدول 

  2018صحي متنوعة، العراق، نسبة األطفال دون سّن الخامسة المشمولین بتأمین صحي، و، من بین ھؤالء المشمولین بالتأمین الصحي، نسبة المشمولین ببرامج تأمین 

  

نسبة 
المشمولین 
بأي تأمین 

 1صحي

عدد 
األطفال 
دون سّن 
 الخامسة

نسبة األطفال من بین من ھم دون سّن الخامسة ممن قالوا أنھم 
 مشمولون بالتأمین الصحي من خالل

عدد األطفال 
دون سّن 
الخامسة 

المشمولین 
بالتأمین 
 الصحي

تأمین صحي 
لمؤسسة صحیة 
مشتركة/ مؤسسة 

 مجتمعیة

تأمین 
صحي من 
خالل جھة 

 العمل
 الضمان

 االجتماعي

تأمین 
صحي 
آخر 
 تجاري

غیر 
 ذلك

                  
 82 0.0 9.0 0.0 90.3 0.8 16,623 0.5 المجموع اإلجمالي (العراق)

          
         المنطقة

 68 0.0 10.7 0.0 88.4 0.9 11,305 0.6 منطقة حضریة 
 13 (*) (*) (*) (*) (*) 5,318 0.3 منطقة ریفیة

         المحافظة
 1 (*) (*) (*) (*) (*) 580 0.2 دھوك
 0 - - - - - 1,639 0.0 نینوى

 0 - - - - - 737 0.0 سلیمانیة
 7 (*) (*) (*) (*) (*) 406 1.7 كركوك

 0 - - - - - 1,445 0.0 أربیل
 0 - - - - - 1,035 0.0 دیالى
 0 - - - - - 518 0.0 أنبار
 24 (*) (*) (*) (*) (*) 2,728 0.9 بغداد

 22 (*) (*) (*) (*) (*) 1,940 1.1 مركز   
 3 (*) (*) (*) (*) (*) 788 0.3 أطراف   

 3 (*) (*) (*) (*) (*) 769 0.4 بابل
 1 (*) (*) (*) (*) (*) 505 0.2 كربالء
 0 - - - - - 566 0.0 واسط

 7 (*) (*) (*) (*) (*) 393 1.7 صالح الدین
 1 (*) (*) (*) (*) (*) 695 0.1 نجف

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 487 0.3 قادسیة
 0 - - - - - 663 0.0 مثنى

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 1,170 0.1 ذي قار
 17 (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (0.0) 813 2.1 میسان
 19 (*) (*) (*) (*) (*) 1,474 1.3 بصرة

         االقلیم
 1 (*) (*) (*) (*) (*) 2,762 0.0 كردستان

 81 0.0 9.1 0.0 90.2 0.8 13,861 0.6 وسط وجنوب العراق
         العمر
 18 (*) (*) (*) (*) (*) 3,177 0.6 شھراً  0-11

 17 (*) (*) (*) (*) (*) 3,167 0.5 شھراً  12-23
 11 (*) (*) (*) (*) (*) 3,089 0.4 شھراً  24-35
 15 (*) (*) (*) (*) (*) 3,731 0.4 شھراً  36-47
 21 (*) (*) (*) (*) (*) 3,459 0.6 شھراً  48-59

         المستوى التعلیمي لألم
 15 (*) (*) (*) (*) (*) 3,205 0.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 31 (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (0.0) 7,285 0.4 االبتدائیھ
 14 (*) (*) (*) (*) (*) 2,923 0.5 المتوسطھ

 22 (*) (*) (*) (*) (*) 3,209 0.7 االعدادیھ +
       صعوبات القدرات الوظیفیة لدى األطفال (العمر 2-4 سنوات)أ

یعاني/تعاني من صعوبة في القدرات 
 الوظیفیة

0.2 286 (*) (*) (*) (*) (*) 1 

ال یعاني/تعاني من أیة صعوبة في القدرات 
 الوظیفیة

0.5 10,014 0.0 92.1 0.0 7.9 0.0 46 

         مؤشر الثروة
 14 (0.0) (0.0) (0.0) (95.7) (4.3) 3,730 0.4 األشد فقراً 

 12 (*) (*) (*) (*) (*) 3,677 0.3 فقیر



 346| صفحة  منصفة في الح�اةفرصة 

 : تغط�ة التأمين الصحي (لألطفال دون سّن الخامسة)EQ.2.3الجدول 

  2018صحي متنوعة، العراق، نسبة األطفال دون سّن الخامسة المشمولین بتأمین صحي، و، من بین ھؤالء المشمولین بالتأمین الصحي، نسبة المشمولین ببرامج تأمین 

  

نسبة 
المشمولین 
بأي تأمین 

 1صحي

عدد 
األطفال 
دون سّن 
 الخامسة

نسبة األطفال من بین من ھم دون سّن الخامسة ممن قالوا أنھم 
 مشمولون بالتأمین الصحي من خالل

عدد األطفال 
دون سّن 
الخامسة 

المشمولین 
بالتأمین 
 الصحي

تأمین صحي 
لمؤسسة صحیة 
مشتركة/ مؤسسة 

 مجتمعیة

تأمین 
صحي من 
خالل جھة 

 العمل
 الضمان

 االجتماعي

تأمین 
صحي 
آخر 
 تجاري

غیر 
 ذلك

 10 (*) (*) (*) (*) (*) 3,321 0.3 متوسط
 37 (*) (*) (*) (*) (*) 3,007 1.2 ثري

 9 (*) (*) (*) (*) (*) 2,888 0.3 األكثر ثراءً 
 تغطیة التأمین الصحي (لألطفال دون سّن الخامسة) - cEQ.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 سنوات فقط. 4-2سنة، حیث إنھ یتم جمع معلومات صعوبات القدرات الوظیفیة للفئة العمریة  1-0یتم استبعاد األطفال ضم الفئة العمریة أ 
 حالة غیر مرجحة 25أقل من (*) األرقام التي تستند إلى 
 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى 



 347| صفحة  فرصة منصفة في الح�اة

 : المعرفة بوجود برامج الدعم االقتصادي الخارجي واالستفادة منهاEQ.2.4الجدول 

  2018الحصول علیھ، العراق، نسبة األسر المعیشیة التي تعرف بوجود برامج دعم اقتصادي خارجي وسبق لھا 

  
نسبة األسر المعیشیة 

التي سمعت عن برامج 
 المساندة االقتصادیة

نسبة األسر المعیشیة 
التي سمعت عن 
برامج المساندة 

وسبق لھا الحصول 
 علیھا

عدد األسر 
 المعیشیة

      
 20,214 34.7 96.3 المجموع اإلجمالي (العراق)

     
    جنس رّب األسرة

 18,407 31.6 96.2 ذكر
 1,807 66.1 97.2 أنثى
    المنطقة

 14,484 35.2 96.2 منطقة حضریة 
 5,730 33.5 96.4 منطقة ریفیة

    المحافظة
 693 31.8 96.4 دھوك
 1,825 58.4 99.0 نینوى

 1,454 27.0 99.7 سلیمانیة
 1,027 22.9 68.8 كركوك

 1,889 26.6 98.6 أربیل
 1,116 39.7 99.5 دیالى
 746 36.3 99.0 أنبار
 3,352 33.6 98.0 بغداد

 2,470 35.1 97.5 مركز   
 882 29.3 99.2 أطراف   

 951 28.6 96.2 بابل
 601 38.1 96.9 كربالء
 672 31.6 99.8 واسط

 586 39.5 95.6 صالح الدین
 770 33.7 99.8 نجف

 536 39.2 93.2 قادسیة
 581 30.4 95.6 مثنى
 1,175 31.4 97.5 قار ذي

 760 41.3 99.1 میسان
 1,482 32.6 93.8 بصرة

    االقلیم
 4,035 27.6 98.6 كردستان

 16,179 36.5 95.7 وسط وجنوب العراق
    عمر رّب األسرة

15-19 (94.3) (50.6) 36 
20-24 96.1 25.0 328 
25-49 95.5 22.7 12,401 
50+ 97.6 55.0 7,448 

    األسر المعیشیة التي یعیش فیھا أیتام
 1,212 65.1 98.1 یتیم/ة واحد/ة على األقل

 19,002 32.8 96.2 لیس فیھا أي یتیم/ة
    مؤشر الثروة
 3,798 34.3 95.9 األشد فقراً 

 3,893 33.3 97.2 فقیر
 3,867 36.4 97.7 متوسط

 4,196 36.3 94.4 ثري
 4,460 33.3 96.5 األكثر ثراءً 

 حالة غیر مرجحة 49-25( ) األرقام التي تستند إلى  

 



 348| صفحة  فرصة منصفة في الح�اة

 : تغط�ة التح��الت االجتماع�ة والمستحقات: جميع أفراد األسرة المع�ش�ةEQ.2.5الجدول 
حقات، ع التحویالت أو المستنسبة اأفراد األسرة الذین یعیشون في األسر المعیشیة التي حصلت على تحویالت اجتماعیة أو مستحقات في األشھر الثالثة الماضیة، حسب نو

  2018العراق، 

  

نسبة أفراد األسر المعیشیة الذین یعیشون ضمن أسر تحصل على أنواع معینة من الدعم 
 الثالثة الماضیة:في األشھر 

أیة 
تحویالت 
اجتماعیة 

أو 
 1مستحقات

ال 
یحصلون 

على 
تحویالت 
اجتماعیة 

أو 
 مستحقات

عدد أفراد 
 األسرة المعیشیة

برنامج 
شبكة 

الحمایة 
 االجتماعیة

برامج 
خاصة 

بالمؤسسات 
 الدینیة

برامج 
خاصة 

بالمنظمات 
المحلیة او 
العربیة او 

 االجنبیة
أي راتب 
 تقاعدي

أي 
 برنامج
مساندة 
خارجي 

 آخر

توفیر الرسوم 
المدرسیة أو دعم 
مدرسي آخر ألي 

فرد من أفراد 
األسرة ضمن الفئة 

 24-5العمریة 
 سنة

            
 128,284 65.1 34.9 2.5 0.4 20.6 0.7 0.4 13.2 المجموع اإلجمالي (العراق)

           
          جنس رّب األسرة

 118,979 67.0 33.0 2.6 0.3 18.9 0.7 0.3 12.8 ذكر
 9,305 40.1 59.9 2.0 1.2 41.9 0.8 1.5 18.5 أنثى
          المنطقة

 88,990 64.6 35.4 2.7 0.4 22.1 0.4 0.3 12.3 منطقة حضریة 
 39,293 66.1 33.9 2.2 0.3 17.3 1.3 0.6 15.3 منطقة ریفیة

          المحافظة
 4,513 70.1 29.9 3.4 1.7 19.1 0.7 0.6 8.2 دھوك
 12,092 55.5 44.5 12.2 2.4 22.9 3.7 0.0 9.8 نینوى

 6,915 77.6 22.4 0.9 0.1 16.7 1.2 0.5 5.1 سلیمانیة
 5,266 78.0 22.0 2.3 0.0 16.1 0.0 1.1 4.4 كركوك

 10,355 77.4 22.6 0.8 0.5 16.6 2.4 0.2 4.1 أربیل
 7,227 58.2 41.8 1.1 0.0 24.6 0.2 0.2 20.8 دیالى
 5,155 62.0 38.0 0.2 0.4 21.7 0.4 0.0 17.5 أنبار
 21,569 63.6 36.4 1.5 0.1 25.2 0.0 0.0 11.6 بغداد

 15,559 61.4 38.6 1.6 0.2 27.0 0.1 0.0 12.1 مركز   
 6,010 69.4 30.6 1.3 0.0 20.4 0.0 0.0 10.2 أطراف   

 6,011 70.7 29.3 1.6 0.0 18.8 0.0 0.1 10.5 بابل
 3,734 59.7 40.3 2.0 0.3 23.3 0.0 0.4 17.3 كربالء
 4,411 65.8 34.2 4.9 0.1 15.8 0.1 0.3 15.1 واسط

 3,861 58.5 41.5 4.8 0.1 26.8 0.9 0.5 15.2 صالح الدین
 4,961 63.0 37.0 1.4 0.2 13.4 0.0 2.0 21.6 نجف

 3,803 57.1 42.9 1.8 0.3 20.4 0.0 0.2 23.5 قادسیة
 4,216 65.6 34.4 1.8 0.0 12.0 0.0 0.0 21.9 مثنى

 8,516 66.2 33.8 0.7 0.1 20.8 0.0 0.4 13.9 ذي قار
 5,374 54.5 45.5 0.6 0.3 20.9 0.0 0.2 25.5 میسان
 10,304 65.4 34.6 0.8 0.0 21.1 0.0 1.5 14.7 بصرة

          االقلیم
 21,783 75.9 24.1 1.4 0.6 17.1 1.7 0.4 5.2 كردستان

 106,500 62.9 37.1 2.8 0.4 21.3 0.5 0.4 14.9 وسط وجنوب العراق
          مستوى تعلیم رّب األسرة

 20,242 53.7 46.3 2.2 0.5 24.6 0.6 0.3 21.8 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 44,903 64.8 35.2 2.9 0.4 18.5 0.9 0.3 15.4 االبتدائیھ

 27,676 65.5 34.5 2.9 0.7 20.1 0.8 0.6 12.8 المتوسطھ
 35,365 71.6 28.4 2.0 0.2 21.4 0.4 0.4 5.9 االعدادیھ +

 97 86.5 13.5 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 غیر مبین
          مؤشر الثروة
 25,652 64.6 35.4 1.9 0.4 12.5 0.8 0.5 22.0 األشد فقراً 

 25,662 63.7 36.3 3.4 0.4 17.9 0.6 0.6 16.6 فقیر
 25,662 63.2 36.8 2.9 0.3 21.3 0.3 0.3 15.3 متوسط

 25,608 65.5 34.5 2.5 0.6 25.6 1.3 0.3 7.0 ثري
 25,699 68.4 31.6 2.1 0.4 25.7 0.6 0.3 5.2 األكثر ثراءً 

 1.3.1عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة؛ مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - EQ.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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مسين في المق�اس EQ.2.6الجدول 
ُ

: تغط�ة التح��الت االجتماع�ة والمستحقات: األسر المع�ش�ة التي تندرج ضمن أدنى خ
 الخماسي للثروة

حویالت أو ، حسب نوع التااألسر المعیشیة ضمن أدنى ُخمسین في المقیاس الخماسي للثروة التي حصلت على تحویالت اجتماعیة أو مستحقات في األشھر الثالثة الماضیةنسبة 
  2018المستحقات، العراق، 

  

 :الماضیةنسبة األسر المعیشیة التي تحصل على أنواع معینة من الدعم في األشھر الثالثة 

أیة 
تحویالت 
اجتماعیة 

أو 
 1مستحقات

ال 
یحصلون 

على 
تحویالت 
اجتماعیة 

أو 
 مستحقات

عدد األسر 
المعیشیة 

التي تندرج 
ضمن أدنى 
ُخمسین في 
المقیاس 
الخماسي 

 للثروة

برنامج 
شبكة 

الحمایة 
 االجتماعیة

برامج 
خاصة 

بالمؤسسات 
 الدینیة

برامج 
خاصة 

بالمنظمات 
المحلیة او 
العربیة او 

 االجنبیة

أي 
راتب 
 تقاعدي

أي برنامج 
مساندة 

 خارجي آخر

توفیر الرسوم 
المدرسیة أو دعم 
مدرسي آخر ألي 

فرد من أفراد 
األسرة ضمن الفئة 

 سنة 24-5العمریة 
            

 7,691 67.0 33.0 2.3 0.4 14.7 0.6 0.6 16.9 المجموع اإلجمالي (العراق)
           
          رّب األسرةجنس 
 7,044 69.8 30.2 2.4 0.2 12.6 0.6 0.4 16.1 ذكر
 647 36.5 63.5 1.6 1.8 37.6 1.1 2.7 25.9 أنثى
          المنطقة

 4,057 65.5 34.5 2.6 0.3 16.0 0.3 0.5 16.6 منطقة حضریة 
 3,633 68.6 31.4 2.0 0.4 13.2 1.0 0.6 17.3 منطقة ریفیة

          المحافظة
 43 73.5 26.5 1.5 8.9 8.8 0.0 0.9 10.5 دھوك
 416 50.0 50.0 24.2 3.8 8.9 8.7 0.0 13.6 نینوى

 77 67.7 32.3 1.3 0.0 23.0 1.3 2.8 8.3 سلیمانیة
 211 74.8 25.2 3.2 0.0 17.8 0.0 0.0 4.5 كركوك

 190 89.6 10.4 0.6 0.0 9.8 2.0 0.0 2.9 أربیل
 439 62.2 37.8 0.7 0.0 17.6 0.4 0.0 21.3 دیالى
 445 66.3 33.7 0.2 0.5 17.2 0.5 0.0 16.7 أنبار
 842 69.5 30.5 1.3 0.0 14.7 0.0 0.0 15.8 بغداد

 525 65.7 34.3 1.4 0.0 17.8 0.0 0.0 16.7 مركز   
 318 75.8 24.2 1.1 0.0 9.7 0.0 0.0 14.2 أطراف   

 493 73.9 26.1 0.7 0.1 13.7 0.0 0.2 12.6 بابل
 329 60.6 39.4 1.6 0.1 18.0 0.0 0.8 22.5 كربالء
 376 66.7 33.3 2.7 0.2 12.0 0.1 0.3 19.3 واسط

 225 67.1 32.9 1.6 0.3 18.5 1.7 1.2 14.4 صالح الدین
 503 66.4 33.6 0.9 0.4 9.9 0.0 1.3 22.4 نجف

 294 59.2 40.8 1.4 0.4 14.4 0.0 0.0 27.6 قادسیة
 373 70.9 29.1 1.3 0.0 9.6 0.0 0.1 19.3 مثنى

 779 72.8 27.2 0.4 0.1 14.4 0.0 0.3 13.0 ذي قار
 595 59.6 40.4 0.2 0.1 16.4 0.0 0.1 24.6 میسان
 1,058 67.6 32.4 1.2 0.0 17.5 0.0 2.2 15.3 بصرة

          االقلیم
 310 81.9 18.1 0.9 1.2 12.9 1.5 0.8 5.3 كردستان

 7,380 66.3 33.7 2.4 0.3 14.8 0.6 0.5 17.4 وجنوب العراقوسط 
          عمر رّب األسرة

15-19  (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 22 
20-24  16.2 3.5 0.0 11.6 0.5 0.8 28.9 71.1 170 
25-29  5.2 0.3 0.7 8.9 0.7 0.6 15.4 84.6 600 
30-34  12.0 0.4 0.3 7.3 0.0 2.4 20.9 79.1 1,027 
35-39  14.3 1.3 1.0 5.5 0.4 3.3 23.5 76.5 1,271 
40-44  19.1 0.4 0.3 6.2 0.5 3.0 28.1 71.9 1,247 
45-49  19.5 0.5 1.4 10.6 0.2 3.1 32.0 68.0 1,058 
50-59 19.6 0.2 0.4 19.6 0.3 1.5 39.6 60.4 1,127 
60-69 20.9 0.2 0.2 40.5 0.7 2.0 60.2 39.8 813 
70+ 28.3 0.1 1.4 47.2 0.1 1.1 71.8 28.2 356 

          مستوى تعلیم رّب األسرة
 1,421 53.3 46.7 2.3 0.4 19.9 0.7 0.3 26.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 3,132 67.5 32.5 2.3 0.4 13.1 0.5 0.5 17.6 االبتدائیھ
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مسين في المق�اس EQ.2.6الجدول 
ُ

: تغط�ة التح��الت االجتماع�ة والمستحقات: األسر المع�ش�ة التي تندرج ضمن أدنى خ
 الخماسي للثروة

حویالت أو ، حسب نوع التااألسر المعیشیة ضمن أدنى ُخمسین في المقیاس الخماسي للثروة التي حصلت على تحویالت اجتماعیة أو مستحقات في األشھر الثالثة الماضیةنسبة 
  2018المستحقات، العراق، 

  

 :الماضیةنسبة األسر المعیشیة التي تحصل على أنواع معینة من الدعم في األشھر الثالثة 

أیة 
تحویالت 
اجتماعیة 

أو 
 1مستحقات

ال 
یحصلون 

على 
تحویالت 
اجتماعیة 

أو 
 مستحقات

عدد األسر 
المعیشیة 

التي تندرج 
ضمن أدنى 
ُخمسین في 
المقیاس 
الخماسي 

 للثروة

برنامج 
شبكة 

الحمایة 
 االجتماعیة

برامج 
خاصة 

بالمؤسسات 
 الدینیة

برامج 
خاصة 

بالمنظمات 
المحلیة او 
العربیة او 

 االجنبیة

أي 
راتب 
 تقاعدي

أي برنامج 
مساندة 

 خارجي آخر

توفیر الرسوم 
المدرسیة أو دعم 
مدرسي آخر ألي 

فرد من أفراد 
األسرة ضمن الفئة 

 سنة 24-5العمریة 
 1,746 69.6 30.4 3.4 0.4 13.3 0.8 0.8 15.1 المتوسطھ

 1,387 76.5 23.5 1.2 0.2 14.7 0.7 0.5 8.2 االعدادیھ +
 4 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) غیر مبین
          ُخمس الثروة
 3,798 67.0 33.0 1.6 0.4 12.1 0.7 0.5 20.0 األشد فقراً 

 3,893 66.9 33.1 3.0 0.4 17.2 0.6 0.6 13.9 فقیر
 الدعم االقتصادي الخارجي لألسر المعیشیة األشد فقراً  - EQ.4مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

 

 : تغط�ة التح��الت االجتماع�ة والمستحقات: األطفال في جميع األسر المع�ش�ةEQ.2.7الجدول 

الذین یعیشون في األسر المعیشیة التي حصلت على تحویالت اجتماعیة أو مستحقات في األشھر الثالثة الماضیة، حسب نوع التحویالت أو  18نسبة االطفال دون سّن 
  2018المستحقات، العراق، 

  

 نسبة األطفال الذین یعیشون ضمن أسر معیشیة تحصل على أنواع دعم معینة
 تم الحصول علیھا في األشھر الثالثة الماضیة:أنواع الدعم التي 

أیة 
تحویالت 
اجتماعیة 

أو 
 1مستحقات

ال 
یحصلون 

على 
تحویالت 
اجتماعیة 

أو 
 مستحقات

عدد 
األطفال 
دون سّن 

18 

برنامج شبكة 
الحمایة 
 االجتماعیة

برامج 
خاصة 

بالمؤسسات 
 الدینیة

برامج 
خاصة 

بالمنظمات 
المحلیة او 
العربیة او 

 االجنبیة

أي 
راتب 
 تقاعدي

أي 
برنامج 
مساندة 
خارجي 

 آخر

توفیر الرسوم 
المدرسیة أو دعم 

مدرسي آخر ألي فرد 
من أفراد األسرة ضمن 

 24-5الفئة العمریة 
 سنة

            
 60,056 69.7 30.3 3.0 0.4 15.3 0.8 0.5 13.1 المجموع اإلجمالي (العراق)

           
          جنس رّب األسرة

 56,600 71.5 28.5 3.0 0.4 13.8 0.8 0.3 12.8 ذكر
 3,456 41.2 58.8 2.6 1.3 39.2 0.7 2.6 18.3 أنثى
          المنطقة

 40,705 69.3 30.7 3.2 0.4 16.5 0.4 0.4 12.2 منطقة حضریة 
 19,351 70.6 29.4 2.5 0.4 12.6 1.5 0.7 14.9 منطقة ریفیة

          المحافظة
 2,034 74.0 26.0 4.0 1.7 14.7 0.8 0.5 7.7 دھوك
 5,923 58.2 41.8 14.9 2.5 17.5 4.4 0.0 9.5 نینوى

 2,804 85.2 14.8 1.1 0.0 9.4 1.0 0.7 4.2 سلیمانیة
 2,254 85.5 14.5 2.9 0.0 8.6 0.0 1.2 2.4 كركوك

 4,680 84.6 15.4 0.9 0.4 8.7 2.9 0.2 3.9 أربیل
 3,376 63.2 36.8 1.0 0.0 18.2 0.2 0.1 21.4 دیالى
 2,328 67.1 32.9 0.2 0.5 16.9 0.4 0.0 17.1 أنبار
 9,735 69.0 31.0 1.6 0.0 18.8 0.0 0.0 12.3 بغداد

 6,811 67.2 32.8 1.6 0.1 19.9 0.0 0.0 13.2 مركز   
 2,923 73.1 26.9 1.5 0.0 16.5 0.0 0.0 10.2 أطراف   

 2,888 75.7 24.3 1.6 0.0 14.2 0.0 0.1 10.2 بابل
 1,777 63.6 36.4 2.3 0.3 18.8 0.0 0.5 17.4 كربالء
 2,043 69.3 30.7 4.9 0.1 12.2 0.1 0.3 15.0 واسط

 1,725 64.6 35.4 4.6 0.2 20.7 0.9 0.8 13.9 صالح الدین
 2,412 66.4 33.6 1.5 0.2 9.5 0.0 2.3 21.6 نجف

 1,769 60.1 39.9 2.0 0.3 17.1 0.0 0.2 23.6 قادسیة
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 : تغط�ة التح��الت االجتماع�ة والمستحقات: األطفال في جميع األسر المع�ش�ةEQ.2.7الجدول 

الذین یعیشون في األسر المعیشیة التي حصلت على تحویالت اجتماعیة أو مستحقات في األشھر الثالثة الماضیة، حسب نوع التحویالت أو  18نسبة االطفال دون سّن 
  2018المستحقات، العراق، 

  

 نسبة األطفال الذین یعیشون ضمن أسر معیشیة تحصل على أنواع دعم معینة
 تم الحصول علیھا في األشھر الثالثة الماضیة:أنواع الدعم التي 

أیة 
تحویالت 
اجتماعیة 

أو 
 1مستحقات

ال 
یحصلون 

على 
تحویالت 
اجتماعیة 

أو 
 مستحقات

عدد 
األطفال 
دون سّن 

18 

برنامج شبكة 
الحمایة 
 االجتماعیة

برامج 
خاصة 

بالمؤسسات 
 الدینیة

برامج 
خاصة 

بالمنظمات 
المحلیة او 
العربیة او 

 االجنبیة

أي 
راتب 
 تقاعدي

أي 
برنامج 
مساندة 
خارجي 

 آخر

توفیر الرسوم 
المدرسیة أو دعم 

مدرسي آخر ألي فرد 
من أفراد األسرة ضمن 

 24-5الفئة العمریة 
 سنة

 2,140 68.3 31.7 1.9 0.0 9.9 0.0 0.0 21.2 مثنى
 4,274 71.6 28.4 0.8 0.1 16.6 0.0 0.3 12.1 ذي قار
 2,783 59.7 40.3 0.7 0.2 16.5 0.0 0.2 24.4 میسان
 5,109 69.2 30.8 1.1 0.0 17.0 0.0 1.9 14.4 بصرة

          االقلیم
 9,518 82.5 17.5 1.6 0.6 10.2 1.9 0.4 4.8 كردستان

 50,538 67.3 32.7 3.2 0.4 16.2 0.6 0.5 14.6 وسط وجنوب العراق
          عمر رّب األسرة

15-19  5.8 0.0 2.7 21.8 12.0 4.7 44.3 55.7 66 
20-24  12.5 2.0 0.0 11.8 0.8 1.1 24.4 75.6 598 
25-29  5.4 0.2 0.6 11.6 0.6 1.6 19.1 80.9 2,840 
30-34  11.1 0.3 0.4 7.2 0.1 3.5 21.0 79.0 6,989 
35-39  10.0 0.8 1.6 7.1 0.4 3.1 21.2 78.8 11,306 
40-44  12.3 0.3 0.5 7.2 0.4 3.0 22.0 78.0 11,859 
45-49  14.1 0.6 1.1 9.7 0.2 3.3 26.3 73.7 9,560 
50-59 14.7 0.4 0.4 22.3 0.4 2.7 38.5 61.5 8,956 
60-69 19.0 0.2 0.5 44.7 0.6 2.9 61.0 39.0 5,718 
70+ 23.7 0.1 0.6 51.3 1.0 2.4 71.2 28.8 2,162 

          مستوى تعلیم رّب األسرة
 8,341 57.6 42.4 2.7 0.6 19.3 0.5 0.4 22.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 22,668 69.0 31.0 3.3 0.4 13.9 0.9 0.4 14.8 االبتدائیھ
 13,426 69.8 30.2 3.4 0.6 14.6 1.0 0.6 13.1 المتوسطھ

 15,583 77.0 23.0 2.2 0.2 15.6 0.5 0.5 5.7 االعدادیھ +
 38 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) غیر مبین
          مؤشر الثروة
 13,675 67.5 32.5 2.2 0.5 9.7 0.8 0.6 21.3 األشد فقراً 

 12,840 67.2 32.8 4.1 0.4 14.2 0.7 0.7 15.9 فقیر
 12,024 68.4 31.6 3.4 0.3 16.3 0.2 0.3 14.3 متوسط

 11,178 70.4 29.6 2.7 0.5 20.3 1.6 0.4 6.3 ثري
 10,340 76.6 23.4 2.3 0.4 17.3 0.6 0.4 4.6 األكثر ثراءً 

 األطفال في األسر المعیشیة التي حصلت على أي نوع من التحویالت االجتماعیة- EQ.5مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

 

 في جميع األسر المع�ش�ة 24-5: التغط�ة ببرامج الدعم المدرسي: أفراد األسرة ضمن الفئة العم��ة EQ.2.8الجدول 

سنة في جمیع األسر المعیشیة الذین یلتحقون حالیاً بالمدرسة ویحصلون على دعم في الرسوم المدرسیة وغیره من  24-5نسبة األطفال والشباب ضمن الفئة العمریة 
  2018العراق، ، )2018-2017( المدرسیة الحالیةالدعم المدرسي خالل السنة 

  

 الدعم التعلیمي المالي أو المادي

الحصول عدم 
على أي دعم 

 مدرسي

عدد أفراد األسرة المعیشیة 
 24-5في الفئة العمریة 

سنة ممن یلتحقون 
 بالمدرسة

دعم الرسوم 
 دعم مدرسي آخر المدرسیة

الرسوم المدرسیة أو 
 1دعم مدرسي آخر

        
 36,717 98.2 1.8 1.2 1.4 المجموع اإلجمالي (العراق)

       
      األسرةجنس رّب 

 19,633 97.9 2.1 1.2 1.6 ذكر
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 في جميع األسر المع�ش�ة 24-5: التغط�ة ببرامج الدعم المدرسي: أفراد األسرة ضمن الفئة العم��ة EQ.2.8الجدول 

سنة في جمیع األسر المعیشیة الذین یلتحقون حالیاً بالمدرسة ویحصلون على دعم في الرسوم المدرسیة وغیره من  24-5نسبة األطفال والشباب ضمن الفئة العمریة 
  2018العراق، ، )2018-2017( المدرسیة الحالیةالدعم المدرسي خالل السنة 

  

 الدعم التعلیمي المالي أو المادي

الحصول عدم 
على أي دعم 

 مدرسي

عدد أفراد األسرة المعیشیة 
 24-5في الفئة العمریة 

سنة ممن یلتحقون 
 بالمدرسة

دعم الرسوم 
 دعم مدرسي آخر المدرسیة

الرسوم المدرسیة أو 
 1دعم مدرسي آخر

 17,084 98.4 1.6 1.1 1.1 أنثى
      المنطقة

 25,515 98.0 2.0 1.3 1.5 منطقة حضریة 
 11,202 98.6 1.4 0.9 0.9 منطقة ریفیة

      المحافظة
 1,401 97.9 2.1 2.0 0.0 دھوك
 3,538 89.5 10.5 5.8 9.4 نینوى

 2,053 99.3 0.7 0.4 0.4 سلیمانیة
 1,624 98.8 1.2 0.7 0.6 كركوك

 2,968 99.7 0.3 0.2 0.1 أربیل
 2,062 99.2 0.8 0.5 0.4 دیالى
 1,543 99.9 0.1 0.0 0.1 أنبار
 5,757 99.2 0.8 0.4 0.5 بغداد

 4,099 99.3 0.7 0.4 0.4 مركز   
 1,657 99.1 0.9 0.5 0.7 أطراف   

 1,753 99.4 0.6 0.4 0.5 بابل
 1,074 98.7 1.3 1.1 0.4 كربالء
 1,225 96.9 3.1 2.4 2.0 واسط

 1,145 95.8 4.2 3.8 3.1 صالح الدین
 1,327 99.3 0.7 0.4 0.3 نجف

 1,124 99.1 0.9 0.4 0.5 قادسیة
 1,175 98.6 1.4 1.3 0.9 مثنى

 2,610 99.7 0.3 0.1 0.2 ذي قار
 1,517 99.8 0.2 0.1 0.1 میسان
 2,820 99.5 0.5 0.4 0.2 بصرة

      االقلیم
 6,423 99.2 0.8 0.7 0.2 كردستان

 30,294 97.9 2.1 1.3 1.6 وسط وجنوب العراق
      العمر
5-9 1.8 1.4 2.4 97.6 12,586 

10-14 1.3 1.2 1.8 98.2 13,804 
15-19  0.9 0.9 1.2 98.8 7,511 
20-24 0.7 0.9 1.2 98.8 2,815 

      تعلیم رّب األسرةمستوى 
 4,298 98.5 1.5 1.1 0.9 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم

 12,764 97.7 2.3 1.3 1.9 االبتدائیھ
 8,550 97.9 2.1 1.3 1.6 المتوسطھ

 11,086 98.8 1.2 0.9 0.7 االعدادیھ +
 18 (*) (*) (*) (*) غیر مبین
      مؤشر الثروة
 6,870 98.6 1.4 0.9 1.1 األشد فقراً 

 7,391 97.2 2.8 1.4 2.2 فقیر
 7,427 97.8 2.2 1.6 1.7 متوسط

 7,587 98.4 1.6 1.1 0.9 ثري
 7,443 98.8 1.2 0.9 0.8 األكثر ثراءً 

 الدعم المدرسي - EQ.6مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 التمييز والمضا�قة 

وقد تم تصم�م هذە األسئلة لق�اس تجارب  من شأن التمييز أن �عيق األفراد من الوصول إلى الفرص والخدمات على نحو منصف ومتساوي. 
األسئلة على حيث�ات معينة و�شتمل  التمييز والمضا�قة التي عانى منها المستجيبون والمستجيبات في األشهر االثني عشر التي سبقت المسح. 

ر واسترجاع األحداث. 
�
واألسئلة الحال�ة �ستند إلى مجموعة من  للتمييز والمضا�قة والتي من شأنها رفع قدرة المستجيبين والمستجيبات على تذك

نه ما زال العمل جار� على وقد تتغير هذە األسئلة ح�ث إ األسئلة الموصى بها المتاحة في بدا�ة المسح العنقودي متعدد المؤشرات السادس. 
�سبة النساء  EQ.3.1Wو�عرض الجدول  تط��ر المنهج�ة لنقل المؤشر من تصن�ف المستوى الثالث لمؤشر هدف التنم�ة إلى المستوى األول. 

 الالتي شعرن بممارسة التمييز ضدهم بناء على عدد من الحيث�ات. 

 : التمييز والمضا�قة (للنساء)EQ.3.1Wالجدول 
 12سنة اللواتي شعرن أنھن تعرضن للتمییز أو المضایقة والنساء اللواتي لم یشعرن أنھن تعرضن للتمییز أو المضایقة في األشھر الـ  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  2018الماضیة، العراق، 

  

 سنة اللواتي شعرن أنھن تعرضن للتمییز 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
 الماضیة على أساس: 12أو المضایقة في األشھر الـ 

نسبة النساء في الفئة 
سنة  49-15العمریة 

اللواتي شعرن أنھن 
تعرضن للتمییز أو 

المضایقة في األشھر 
 الماضیة 12الـ 

عدد النساء 
في الفئة 
العمریة 

15-49 
 سنة

األصول 
اإلثنیة أو 

 الھجرة
النوع 

 1أي سبب آخر سبب اإلعاقة العمر االجتماعي
           

 30,660 88.2 11.8 2.7 1.1 3.7 6.8 5.1 المجموع اإلجمالي (العراق)
          

         المنطقة
 21,436 89.1 10.9 2.7 1.0 3.6 6.1 4.3 منطقة حضریة 

 9,224 86.2 13.8 2.8 1.2 4.0 8.4 6.9 منطقة ریفیة
         المحافظة
 1,163 95.5 4.5 0.4 1.0 1.4 3.1 2.6 دھوك
 2,851 85.1 14.9 0.5 1.1 3.7 9.3 13.2 نینوى

 1,833 92.5 7.5 1.2 0.5 2.0 4.2 1.0 سلیمانیة
 1,234 96.3 3.7 0.6 0.3 0.4 1.0 2.6 كركوك

 2,783 88.0 12.0 1.6 1.3 5.3 8.3 4.1 أربیل
 1,698 79.5 20.5 1.8 0.4 9.8 17.8 2.8 دیالى
 1,299 48.0 52.0 8.7 2.0 10.5 25.6 48.2 أنبار
 5,047 94.6 5.4 2.3 0.5 1.3 2.6 1.3 بغداد

 3,691 96.5 3.5 1.9 0.4 0.9 0.9 0.3 مركز   
 1,356 89.4 10.6 3.3 0.7 2.4 7.3 4.1 أطراف   

 1,389 88.1 11.9 0.8 0.6 0.3 10.2 0.6 بابل
 864 98.4 1.6 0.9 0.4 0.3 0.5 0.2 كربالء
 1,015 91.6 8.4 1.1 4.3 4.8 4.2 2.8 واسط

 954 88.6 11.4 1.2 0.4 3.6 4.2 5.8 صالح الدین
 1,145 84.8 15.2 4.0 1.5 4.3 9.8 2.5 نجف

 899 90.8 9.2 2.6 1.1 5.7 5.6 0.5 قادسیة
 967 98.5 1.5 0.2 0.2 0.6 1.0 0.2 مثنى

 1,968 95.5 4.5 2.6 3.1 3.2 3.5 3.0 ذي قار
 1,188 92.3 7.7 4.5 1.9 1.3 2.5 0.4 میسان
 2,363 79.3 20.7 11.1 0.7 8.2 8.9 2.1 بصرة

         االقلیم
 5,778 90.9 9.1 1.2 0.9 3.5 5.9 2.8 كردستان

 24,882 87.6 12.4 3.1 1.1 3.8 7.0 5.6 وسط وجنوب العراق
         العمر

15-19 4.1 7.3 4.2 1.1 1.8 11.5 88.5 6,450 
15-17 3.8 7.2 4.6 1.3 1.8 11.6 88.4 3,884 
18-19 4.5 7.5 3.6 0.9 1.7 11.4 88.6 2,567 
20-24 5.4 7.1 3.4 1.0 2.9 12.1 87.9 5,475 
25-29 5.7 7.3 4.1 1.2 2.5 12.1 87.9 4,615 
30-34 5.9 7.6 4.2 1.3 3.4 13.7 86.3 4,174 
35-39 5.3 5.8 3.4 0.9 3.5 11.4 88.6 3,937 
40-44 4.5 6.0 3.4 1.0 2.3 9.8 90.2 3,294 
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 : التمييز والمضا�قة (للنساء)EQ.3.1Wالجدول 
 12سنة اللواتي شعرن أنھن تعرضن للتمییز أو المضایقة والنساء اللواتي لم یشعرن أنھن تعرضن للتمییز أو المضایقة في األشھر الـ  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 

  2018الماضیة، العراق، 

  

 سنة اللواتي شعرن أنھن تعرضن للتمییز 49-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
 الماضیة على أساس: 12أو المضایقة في األشھر الـ 

نسبة النساء في الفئة 
سنة  49-15العمریة 

اللواتي شعرن أنھن 
تعرضن للتمییز أو 

المضایقة في األشھر 
 الماضیة 12الـ 

عدد النساء 
في الفئة 
العمریة 

15-49 
 سنة

األصول 
اإلثنیة أو 

 الھجرة
النوع 

 1أي سبب آخر سبب اإلعاقة العمر االجتماعي
45-49 4.7 5.8 2.8 1.1 3.3 10.8 89.2 2,715 
         التعلیم

 4,172 88.9 11.1 2.3 1.9 3.1 6.0 4.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعلیم
 11,467 87.2 12.8 3.0 1.2 3.6 7.3 6.3 االبتدائیھ

 5,982 87.8 12.2 2.9 0.9 4.5 6.8 4.9 المتوسطھ
 9,039 89.6 10.4 2.4 0.8 3.7 6.7 3.9 االعدادیھ +

 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 
         سنة)

 1,301 80.7 19.3 4.6 5.2 6.6 12.1 8.2 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
ال تعاني من أیة صعوبة في القدرات 

 25,475 88.6 11.4 2.8 0.8 3.5 6.5 5.1 الوظیفیة

         مؤشر الثروة
 5,579 82.1 17.9 4.6 1.9 5.6 11.0 9.1 األشد فقراً 

 5,866 87.8 12.2 3.3 1.1 3.9 6.4 5.0 فقیر
 6,130 88.3 11.7 3.0 0.8 3.5 6.3 4.6 متوسط

 6,346 90.7 9.3 1.6 0.7 2.8 5.7 4.1 ثري
 6,739 91.4 8.6 1.4 1.0 3.2 5.3 3.1 األكثر ثراءً 

 b.1.16و  10.3.1التمییز؛ مؤشرات ھدف التنمیة المستدامة  - EQ.7مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 

 الرفاە الذاتي 

 في ح�اتهم و�مكن أن تؤثر على نظرتهم ومفهومهم 
�
لرفاە، لتلعب النظرة الذات�ة لألفراد لدخلهم وصحتهم و�يئات مع�شتهم وما شابهها دورا� مهما
 147.بغض النظر عن الظروف الموضوع�ة مثل دخلهم الفعلي ووضعهم الصحي الجسدي

ولمساعدة المستجيبين في اإلجابة عن السؤال  على سؤال حول مدى سعادة ورضا المستجيبين العام عن ح�اتهم.  2018اشتمل مسح  العراق 
لحق (ووجوە عا�سة) تنطبق على فئات اإلجابة (أنظر/ي االستب�انات في المالمتعلق بالسعادة، تم عرض بطاقة عليهم تحتوي على وجوە مبتسمة 

 ما“، و ”سع�د/ة جدا� ”) “هـ“
�
 ”و” سع�د/ة بعض الشيء“، و ”لست سع�د/ة ولست غير سع�د/ة“، و ”سع�د/ة نوعا

�
ومن  ”.غير سع�د/ة إطالقا

م من 
ّ
ي األعلى، وُطلب منهم اإلشارة إلى الدرجة التي �شعرون أنهم ف 10في األسفل إلى  0ثم تم عرض عليهم تص��را� لسلم ذي درجات مرق

�سبة النساء في الفئة العم��ة  EQ.4.1W لو�عرض الجدو  �قفون عليها في السلم وقت إجراء المسح لإلشارة إلى مستوى رضاهم عن الح�اة. 
 ما عن ح�اتهم �شكل عام، ودرجة السلم سنة، كل على حدة، ممن �شعرون أنهم راضون جدا� أ 24-15سنة، والفئة العم��ة  15-49

�
و راضون شيئا

 التي قالوا إنهم �قفون عليها، ومتوسط درجة الرضا عن الح�اة. 

 و�ضافة إلى األسئلة المتعلقة بالرضا عن الح�اة والساعدة، ُسئل المستجيبون سؤالين �س�طين حول ما إذا كانوا �عتقدون أن ح�اتهم تحسنت
إن توفير معلومات كهذە من شأنه أن ُ�سهم   ض�ة، وما إذا كانوا �عتقدون أن ح�اتهم ستكون أفضل بعد سنة من اآلن. خالل السنة الواحدة الما

والحصول على م��ــــج معين من المفاه�م  في بلورة فهم حول البؤس الذي قد �شعر به كثير من الناس، وكذلك الشعور بال�أس وآمالهم للمستقبل. 
 سنة الواحدة الماض�ة وآمالهم للسنة الواحدة القادمة �مكن أن �شكل معلومات مف�دة لفهم الشعور العام لرفاههم. التي �شكلت الشباب خالل ال

 مفاه�م النساء الذات�ة حول الح�اة األفضل.  EQ.4.2Wو�عرض الجدول 

 

                                                                 

 

منشورات منظمة التعاون االقتصادي  بار�س:  منظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة. إرشادات منظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة لق�اس الرفاە الذاتي.  147
OECD ،(2013 .-well-subjective-measuring-on-guidelines-ilibrary.org/economics/oecd-https://read.oecdوالتنم�ة (

.en#page1-being_9789264191655 

https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-guidelines-on-measuring-subjective-well-being_9789264191655-en%23page1
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-guidelines-on-measuring-subjective-well-being_9789264191655-en%23page1
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-guidelines-on-measuring-subjective-well-being_9789264191655-en%23page1
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 : الرضا العام عن الح�اة والسعادة (للنساء)EQ.4.1Wالجدول 
ً  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة    2018بشكل عام، العراق،  ما عن حیاتھن سنة حسب مستوى الرضا العام عن الحیاة، ومتوسط درجة الرضا عن الحیاة، ونسبة النساء اللواتي یشعرنن أنھن راضیات جداً أو راضیات نوعا

  

 درجة السلّم المذكورة:

المجموع 
 اإلجمالي

متوسط درجة 
الرضا عن 

 1الحیاة

نسبة النساء 
اللواتي یشعرن 
أنھن سعیدات 

جداً أو سعیدات 
 2نوعاً ما 

عدد النساء في 
الفئة العمریة 

 24-15من 
 سنة

 درجة السلّم المذكورة:

المجموع 
 اإلجمالي

متوسط 
درجة 

الرضا عن 
 3الحیاة

نسبة النساء 
اللواتي یشعرن 
أنھن سعیدات 

جداً أو سعیدات 
 4نوعاً ما 

النساء في  عدد
الفئة العمریة 

 10-7 6-4 3-0 10-7 6-4 3-0 سنة 15-49
                 

 30,660 68.5 6.1 100.0 41.5 44.9 13.5 11,925 75.2 6.4 100.0 47.3 41.3 11.3 مجموع اإلجمالي (العراق)ال
                

               المنطقة
 21,436 68.6 6.1 100.0 41.2 45.4 13.3 8,099 75.0 6.3 100.0 46.0 42.5 11.4 حضریة  منطقة
 9,224 68.3 6.1 100.0 42.2 43.8 13.9 3,826 75.8 6.5 100.0 49.9 38.8 11.2 ریفیة منطقة

               فظةالمحا
 1,163 85.5 7.3 100.0 69.4 25.2 5.2 441 89.1 7.6 100.0 73.8 22.2 3.9 دھوك
 2,851 57.3 5.4 100.0 26.1 54.9 19.0 1,100 63.7 5.4 100.0 25.6 55.7 18.7 نینوى

 1,833 69.6 6.9 100.0 61.2 33.5 5.4 621 76.8 7.3 100.0 69.5 26.1 4.4 سلیمانیة
 1,234 85.8 4.9 100.0 16.3 63.2 20.5 374 86.3 4.8 100.0 15.3 61.9 22.6 كركوك

 2,783 78.5 7.3 100.0 66.7 28.8 4.5 1,115 84.9 7.8 100.0 78.3 16.5 5.3 أربیل
 1,698 67.0 6.2 100.0 44.7 43.4 11.7 681 74.3 6.5 100.0 52.3 41.4 6.3 دیالى
 1,299 66.4 5.6 100.0 32.2 52.5 15.2 527 74.6 6.0 100.0 38.2 49.5 12.2 أنبار
 5,047 70.7 5.8 100.0 35.4 49.9 14.6 1,856 77.4 6.1 100.0 41.8 47.2 11.1 بغداد

 3,691 71.3 5.7 100.0 32.8 52.4 14.8 1,324 79.1 6.1 100.0 40.9 48.2 10.9 كزمر   
 1,356 69.2 6.1 100.0 42.6 43.1 14.2 532 73.2 6.3 100.0 44.0 44.5 11.4 أطراف   

 1,389 61.1 5.6 100.0 26.7 60.0 13.3 526 68.3 5.8 100.0 29.5 57.5 12.9 بابل
 864 77.6 7.0 100.0 57.7 35.3 6.7 343 80.9 7.3 100.0 63.9 30.1 5.5 ءكربال
 1,015 69.9 5.5 100.0 30.7 52.6 16.7 410 75.6 5.5 100.0 31.8 51.5 16.7 واسط

 954 79.1 7.0 100.0 59.4 36.2 4.2 377 85.6 7.4 100.0 68.0 29.6 2.3 الدینصالح 
 1,145 62.0 6.0 100.0 41.1 43.2 15.5 454 69.9 6.3 100.0 48.5 38.0 13.2 نجف
 899 67.8 5.9 100.0 37.6 50.0 12.1 376 73.8 6.0 100.0 39.2 49.5 10.8 ةقادسی
 967 75.1 6.7 100.0 56.1 30.6 13.3 439 83.6 7.1 100.0 63.5 24.0 12.5 مثنى
 1,968 53.2 5.7 100.0 37.4 39.1 23.5 838 64.2 6.1 100.0 46.1 33.9 19.7 قارذي 

 1,188 58.1 5.5 100.0 37.5 36.0 26.4 472 72.8 6.4 100.0 48.4 35.8 15.8 میسان
 2,363 64.6 5.9 100.0 32.3 55.8 11.9 975 69.8 6.0 100.0 32.2 59.0 8.9 بصرة

               االقلیم
 5,778 77.1 7.2 100.0 65.5 29.6 4.9 2,177 83.4 7.6 100.0 74.9 20.4 4.7 انكردست
 24,882 66.5 5.8 100.0 36.0 48.5 15.5 9,748 73.4 6.1 100.0 41.1 46.0 12.8 جنوب العراقوسط و

               العمر
15-17 12.2 40.8 46.9 100.0 6.3 74.7 6,450 12.2 40.8 46.9 100.0 6.3 74.7 6,450 
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 : الرضا العام عن الح�اة والسعادة (للنساء)EQ.4.1Wالجدول 
ً  49-15نسبة النساء في الفئة العمریة    2018بشكل عام، العراق،  ما عن حیاتھن سنة حسب مستوى الرضا العام عن الحیاة، ومتوسط درجة الرضا عن الحیاة، ونسبة النساء اللواتي یشعرنن أنھن راضیات جداً أو راضیات نوعا

  

 درجة السلّم المذكورة:

المجموع 
 اإلجمالي

متوسط درجة 
الرضا عن 

 1الحیاة

نسبة النساء 
اللواتي یشعرن 
أنھن سعیدات 

جداً أو سعیدات 
 2نوعاً ما 

عدد النساء في 
الفئة العمریة 

 24-15من 
 سنة

 درجة السلّم المذكورة:

المجموع 
 اإلجمالي

متوسط 
درجة 

الرضا عن 
 3الحیاة

نسبة النساء 
اللواتي یشعرن 
أنھن سعیدات 

جداً أو سعیدات 
 4نوعاً ما 

النساء في  عدد
الفئة العمریة 

 10-7 6-4 3-0 10-7 6-4 3-0 سنة 15-49
15-17 11.6 40.8 47.5 100.0 6.4 75.7 3,884 11.6 40.8 47.5 100.0 6.4 75.7 3,884 
18-19 13.2 40.7 46.1 100.0 6.3 73.2 2,567 13.2 40.7 46.1 100.0 6.3 73.2 2,567 

20-24 10.3 41.9 47.7 100.0 6.4 75.8 5,475 10.3 41.9 47.7 100.0 6.4 75.8 5,475 
25-29 na na na na na na na 13.9 43.5 42.6 100.0 6.1 69.1 4,615 
30-34 na na na na na na na 14.1 46.4 39.3 100.0 5.9 65.0 4,174 
35-39 na na na na na na na 14.1 50.4 35.4 100.0 5.8 63.3 3,937 
40-44 na na na na na na na 15.5 46.7 37.7 100.0 5.8 62.4 3,294 
45-49 na na na na na na na 18.1 50.4 31.5 100.0 5.6 58.5 2,715 
               التعلیم

 4,172 59.2 5.8 100.0 37.8 43.4 18.5 1,006 65.1 5.9 100.0 40.1 43.3 16.4 ل االبتدائي أو ال تعلیمما قب
 11,467 64.6 5.9 100.0 36.7 47.5 15.8 3,509 73.2 6.2 100.0 42.6 44.8 12.6 دائیھاالبت

 5,982 69.8 6.1 100.0 40.5 45.9 13.6 2,712 74.8 6.3 100.0 45.6 40.8 13.4 المتوسطھ
 9,039 76.9 6.5 100.0 50.1 41.7 8.2 4,698 79.1 6.6 100.0 53.3 38.6 8.1 ادیھ +االعد

               ة االجتماعیةالحال
 20,890 67.5 6.0 100.0 40.1 45.7 14.1 4,265 77.1 6.5 100.0 47.8 40.7 11.4 ھا الزواجسبق ل

 9,770 70.8 6.2 100.0 44.5 43.3 12.1 7,660 74.2 6.3 100.0 47.0 41.6 11.3 لم یسبق لھا الزواج
             سنة) 49-18ت القدرات الوظیفیة (العمر صعوبا

 تعاني من صعوبة في
 1,301 51.3 5.3 100.0 29.7 45.8 24.1 141 54.8 5.6 100.0 36.4 37.1 24.5 القدرات الوظیفیة 

 اني من أیة ال تع
 25,475 68.3 6.1 100.0 41.2 45.5 13.2 7,900 75.4 6.4 100.0 47.4 41.6 11.0 في القدرات الوظیفیة  صعوبة

               الثروةمؤشر 
 5,579 57.3 5.5 100.0 29.9 49.9 20.1 2,121 67.5 5.9 100.0 37.9 46.5 15.4 فقراً  األشد
 5,866 62.4 5.8 100.0 34.6 48.6 16.7 2,320 71.3 6.2 100.0 41.0 45.1 13.8 فقیر

 6,130 67.2 5.9 100.0 39.8 44.9 15.2 2,566 72.8 6.2 100.0 45.2 42.1 12.6 متوسط
 6,346 74.3 6.3 100.0 44.5 45.4 10.1 2,425 79.8 6.5 100.0 49.1 42.2 8.7 ثري
 6,739 78.9 6.8 100.0 56.0 37.0 6.9 2,492 83.5 7.0 100.0 61.5 31.7 6.8 ر ثراءً األكث

 سنة 24-15الرضا عن الحیاة بین النساء في الفئة العمریة  - aEQ.9مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 سنة 49-15الرضا عن الحیاة بین النساء في الفئة العمریة  - bEQ.9مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 سنة 24-15السعادة بین النساء في الفئة العمریة  - aEQ.10مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3
 سنة 49-15السعادة بین النساء في الفئة العمریة  - bEQ.10مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4

)naغیر منطبق ( 



 357| صفحة  فة في الح�اةفرصة منص

 : مفهوم الح�اة األفضل (للنساء)EQ.4.2Wالجدول 
  2018سنة واحدة، العراق، یتوقعن أن تصبح حیاتھن أفضل بعد  سنة ممن یعتقدن أن حیاتھن تحسنت خالل السنة الواحدة الماضیة وممن 49-15العمریة نسبة النساء في الفئة 

  

 سنة ممن یعتقدن أن حیاتھن 24-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
-15عدد النساء في الفئة العمریة من 

   سنة 24

 سنة ممن یعتقدن أن حیاتھن 49-15في الفئة العمریة نسبة النساء 
-15عدد النساء في الفئة العمریة 

 سنة 49
تحسنت خالل السنة الواحدة 

 الماضیة
ستصبح أفضل بعد سنة 

 1كالھما واحدة
تحسنت خالل السنة الواحدة 

 الماضیة
ستصبح أفضل بعد سنة 

 2كالھما واحدة

                  

 30,660 44.9 75.3 47.2  11,925 51.0 78.8 53.3 اإلجمالي (العراق)المجموع 
          المنطقة

 21,436 45.8 75.3 48.2  8,099 52.7 79.2 55.1 منطقة حضریة 
 9,224 42.7 75.5 45.0  3,826 47.4 77.9 49.6 منطقة ریفیة

          المحافظة
 1,163 45.7 62.6 50.2  441 52.0 69.7 56.3 دھوك
 2,851 68.7 78.0 71.2  1,100 72.6 81.0 74.7 نینوى

 1,833 34.6 66.6 39.8  621 39.2 66.8 46.2 سلیمانیة
 1,234 35.8 79.4 38.9  374 45.8 78.5 49.4 كركوك

 2,783 44.8 78.9 45.7  1,115 48.2 79.2 48.7 أربیل
 1,698 41.7 77.9 44.6  681 51.4 84.2 53.6 دیالى
 1,299 52.8 75.1 58.0  527 58.1 75.0 64.6 أنبار
 5,047 41.7 73.1 42.2  1,856 49.9 79.5 50.4 بغداد

 3,691 41.3 71.9 41.8  1,324 50.8 80.5 51.3 مركز   
 1,356 42.7 76.2 43.4  532 47.9 77.1 48.3 أطراف   

 1,389 34.3 59.7 37.1  526 38.3 63.1 41.1 بابل
 864 58.2 84.4 59.5  343 64.7 86.9 66.0 كربالء
 1,015 45.5 93.1 46.0  410 52.9 94.7 53.2 واسط

 954 57.9 88.7 59.2  377 62.6 91.3 64.0 صالح الدین
 1,145 42.0 71.3 44.0  454 47.1 74.4 48.8 نجف

 899 37.0 72.6 38.8  376 38.7 72.6 40.4 قادسیة
 967 55.3 79.7 59.6  439 61.1 86.9 63.0 مثنى

 1,968 36.8 79.8 37.7  838 44.9 84.5 45.6 ذي قار
 1,188 38.1 80.1 40.0  472 42.4 87.1 43.8 میسان
 2,363 39.4 70.0 43.8  975 45.1 70.7 50.6 بصرة

          االقلیم
 5,778 41.8 71.7 44.7  2,177 46.4 73.8 49.5 كردستان

 24,882 45.6 76.2 47.8  9,748 52.0 79.9 54.2 وسط وجنوب العراق
          العمر

15-19 54.6 78.9 52.1 6,450  54.6 78.9 52.1 6,450 



 358| صفحة  فرصة منصفة في الح�اة

 : مفهوم الح�اة األفضل (للنساء)EQ.4.2Wالجدول 
  2018سنة واحدة، العراق، یتوقعن أن تصبح حیاتھن أفضل بعد  سنة ممن یعتقدن أن حیاتھن تحسنت خالل السنة الواحدة الماضیة وممن 49-15العمریة نسبة النساء في الفئة 

  

 سنة ممن یعتقدن أن حیاتھن 24-15نسبة النساء في الفئة العمریة 
-15عدد النساء في الفئة العمریة من 

   سنة 24

 سنة ممن یعتقدن أن حیاتھن 49-15في الفئة العمریة نسبة النساء 
-15عدد النساء في الفئة العمریة 

 سنة 49
تحسنت خالل السنة الواحدة 

 الماضیة
ستصبح أفضل بعد سنة 

 1كالھما واحدة
تحسنت خالل السنة الواحدة 

 الماضیة
ستصبح أفضل بعد سنة 

 2كالھما واحدة
15-17 53.7 78.1 51.2 3,884  53.7 78.1 51.2 3,884 
18-19 55.9 80.1 53.4 2,567  55.9 80.1 53.4 2,567 

20-24 51.8 78.7 49.7 5,475  51.8 78.7 49.7 5,475 
25-29 na na na na  48.4 76.1 46.0 4,615 
30-34 na na na na  44.3 74.0 41.6 4,174 
35-39 na na na na  42.5 72.7 40.5 3,937 
40-44 na na na na  41.7 73.1 39.3 3,294 
45-49 na na na na  36.4 67.5 34.3 2,715 
          التعلیم

 4,172 34.2 65.1 36.8  1,006 37.8 67.2 40.8 أو ال تعلیم ما قبل االبتدائي
 11,467 42.5 75.0 44.8  3,509 47.7 78.9 49.3 االبتدائیھ

 5,982 45.9 75.4 47.7  2,712 52.0 77.4 54.3 المتوسطھ
 9,039 52.2 80.5 54.8  4,698 55.7 82.0 58.5 االعدادیھ +

          الحالة االجتماعیة
 20,890 44.7 75.1 47.0  4,265 55.1 80.4 56.9 لھا الزواجسبق 

 9,770 45.2 75.8 47.8  7,660 48.8 77.9 51.3 لم یسبق لھا الزواج
          سنة) 49-18صعوبات القدرات الوظیفیة (العمر 

 1,301 30.2 62.5 33.1  141 30.4 62.9 32.2 تعاني من صعوبة في القدرات الوظیفیة
 25,475 44.7 75.6 47.0  7,900 51.3 79.4 53.5 تعاني من أیة صعوبة في القدرات الوظیفیةال 

          مؤشر الثروة
 5,579 34.1 68.9 37.1  2,121 38.0 70.1 41.0 األشد فقراً 

 5,866 41.6 74.7 43.7  2,320 50.1 80.5 52.0 فقیر
 6,130 47.2 75.3 49.2  2,566 52.1 78.3 54.0 متوسط

 6,346 50.9 79.0 53.0  2,425 58.9 81.9 61.1 ثري
 6,739 48.9 77.8 51.4  2,492 54.1 82.1 56.9 األكثر ثراءً 

 سنة 24-15مفھوم الحیاة األفضل بین النساء في الفئة العمریة  - EQ.11aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 سنة 49-15مفھوم الحیاة األفضل بین النساء في الفئة العمریة  - EQ.11bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

)naغیر منطبق ( 



 359صفحة |  المالحق

 

 حق مال ال
 

 تصم�م العينة  ،ملحق "ا" 1

 

تم تفص�ل الخصائص االساس�ة لتصم�م العينة في هذا الملحق. تتضمن خصائص تصم�م العينة تع��ف اطار المعاينة، حجم العينة المطلوب، 
 توز�ــــع العينة، الحصر في عناق�د العينة، اخت�ار المجاالت، مراحل اخت�ار العينة، التصن�ف الطبقي، و�االضافة الى حساب اوزان العينة. 

الرئ�س لتصم�م العينة بالنسبة الى المسح العنقودي متعدد المؤشرات هو اعداد او انتاج  تقديرات احصائ�ة موثوقة لمعظم المؤشرات، ان الهدف 
دستان ووسط وجنوب العراق. محافظة : المنطقتين هي كر  18على المستوى الوطني، للمناطق الحضر�ة والمناطق ال��ف�ة، وا�ضا لمنطقتين و 

) ك��الء 10) بابل (9) بغداد (8) االنبار (7) د�الى (6) ار��ل (5) كركوك (4) السل�مان�ة (3) نينوى (2) دهوك (1ثمان�ة عشر هي: (المحافظات ال
تم بناء طبقات العينة وفقا ) بصرة. 18) م�سان (17) ذي قار (16) المثنى (15) القادس�ة (14) النجف (13) صالح الدين (12) واسط (11(

اني: الحضر وال��ف، بالتوافق مع المحافظات الثمان�ة عشر في العراق. عند تصم�م عينة المسح العنقودي متعدد المؤشرات  للعراق للتجمع السك
من المف�د  والمثمر مراجعة تصم�م العينة والنتائج التي تم الحصول عليها في المسح العنقودي متعدد المؤشرات والذي تم تنف�ذە في   2018
 والموثق في التق��ر النهائي للمسح.  ،2011العام 

وتم تط��ر  1997الخت�ار عينة المسح تم اعتماد تصم�م المعاينة الطبقي العنقودي متعدد المراحل. تم إجراء آخر إحصاء في العراق في عام 
) CSOالجهاز المركزي لإلحصاء ( والذي استخدمه 2009في عام المعاينة خالل ذلك الوقت. ف�ما بعد تم إجراء تحد�ث إلطار المعاينة إطار 

 2009لعام المعاينة ) بتحد�ث إطار KRSOالخت�ار وسحب العينة في مناطق العراق. من ناح�ة أخرى ، قامت هيئة اإلحصاء في إقل�م كردستان (
) التي تم اخت�ارها في PSUs(األول�ة المعاينة للمدن الثالث الرئ�س�ة في  االقل�م ومح�طه واستخدمه لسحب العينة ف�ما بعد. كانت وحدات 

، وتم اخت�ار عينة من األسر في المرحلة  EA). أجري بعد ذلك اعداد قائمة باألسر ل�ل منطقة عد مختارة EAsالمرحلة األولى هي مناطق العد (
 الثان�ة. 

 

 حجم العينة وتوز�عها  1.1

�عتمد على تحل�ل المجاالت الجغراف�ة والتي تم تحد�دها في ) 2018بما أن حجم العينة ال�لي للمسح العنقودي متعدد المؤشرات (العراق 
، وفقا للطبقات 2009جداول المسح، فقد تم أوال فحص توز�ــــع مناطق العد واألسر في العراق من إطار المعاينة الذي �عتمد على  تعداد عام 

  SD.1المبن�ة على المحافظة، وال��ف والحضر، انظر جدول . 

 

 توز�ــــع مناطق العد واالسر في اطار المعاينة :SD.1جدول 

 2009توزیع مناطق العد والمساكن، وفقا للمحافظة ، الحضر، والریف، تعداد 

 )2009اد عدد االسر (تعد   عدد وحدات العد  

 الریف الحضر الكلي   الریف الحضر الكلي  

          

 1,259,182 3,437,083 4,696,265  27,924 42,254 70,178 الكلي

         

        المحافظة
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 توز�ــــع مناطق العد واالسر في اطار المعاينة :SD.1جدول 

 2009توزیع مناطق العد والمساكن، وفقا للمحافظة ، الحضر، والریف، تعداد 

 )2009اد عدد االسر (تعد   عدد وحدات العد  

 الریف الحضر الكلي   الریف الحضر الكلي  

 39,073 113,054   1,287 1,545  دھوك

 161,353 264,508   3,012 3,821  نینوى

 51,198 314,761   2,503 4,259  سلیمانیة

 52,371 182,326   1,164 1,884  كركوك

 46,252 247,101   1,289 2,863  أربیل

 96,129 106,042   2,176 1,573  دیالى

 86,250 92,033   1,656 1,436  أنبار

 109,611 927,578   1,937 9,058  بغداد

  793,609    7,332  مركز   

 109,611 133,969   1,937 1,726  أطراف   

 116,447 129,235   1,980 1,741  بابل

 44,737 104,671   811 1,379  كربالء

 56,217 96,560   1,075 1,176  واسط

 91,664 88,878   1,893 1,353  صالح الدین

 47,675 129,457   836 1,559  نجف

 54,610 86,238   1,606 1,235  قادسیة

 41,354 43,249   915 648  مثنى

 72,044 142,510   1,705 1,772  ذي قار

 33,124 89,723   840 1,203  میسان

 59,073 279,159   1,239 3,749  بصرة

 

. لغرض تحد�د حجم العينة 2011تم حساب حجم العينة باستخدام معدالت المؤشرات الرئ�س�ة من المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 
لمستوى ا، تم أخذ جميع العوامل مثل الوقت والتكلفة ومجال التقدير وأخطاء المعاينة وغير العين�ة في االعتبار ، باإلضافة إلى  2018األمثل لعام 

ي فة  ظلمحافوى امستم  اعتماد التقديرات على تالمطلوب من الدقة للمؤشرات الرئ�س�ة . تم حساب حجم العينة على مستوى المحافظة. 
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.  تم حساب حجم العينة المطل��ة من خالل 148فيرالجغل اللتمثیق اطة کنظلمحافدام العینة باستخم احجب حسام یتذا ل،  2018مسح العراق 
 الص�غة التال�ة: تطبيق 
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تم عقد عدد من االجتماعات مع المختصين في الجهاز المركزي لالحصاء لوضع اللمسات األخيرة على حجم العينة ، وتمت دراسة العد�د من 
ا إلى مناقشة  مل المستوى المطلوب من الدقة والعواالتحسينات باستخدام الص�غة المشار إليها. في جملة أمور ، كانت المناقشات تهدف أ�ض�

األخرى التي تؤثر على المسح مثل وقت العمل الم�داني وتدر�ب الباحثين وتكال�ف المسح. نت�جة لهذە المناقشات ، توصلت اللجنة الفن�ة 
 :149س االفتراضات التال�ةأسرة ل�ل محافظة ، على أسا 1080للمسح العنقودي متعددة المؤشرات إلى توافق في اآلراء �شأن حجم عينة من 

 

=𝑛𝑛  حجم العينة المطلوب، وتم التعبير عنه بعدد االسر 

=𝑟𝑟  5في األطفال دون سن  ٪ 22.6مؤشر انتشار التقزم بنسبة استخدام الق�مة المتوقعه للمؤشر، وتم - MICS4 

=deff  1.5تم استخدام ق�مة افتراض�ة   -معامل تاثير التصم�م 

=RME  الخطا الهامشي النسبي   لـ𝑟𝑟 لهذا العامل 0.139، تم استخدام %95، عند مستوى ثقة 

=pb  ، سبة المجتمع االساسي في المجتمع ال�لي التي �عتمد عيها المؤشر االساسي�r بالنسبة للمؤشر المعتمد 0.15، وهي 

= AveSize   سبة للعراقبالن 6.7متوسط حجم االسرة (معدل عدد االفراد ل�ل اسرة) وهو 

=RR  لهذا العامل 0.98معدل او �سبة االستجابة المتوقعة ح�ث تم اعتماد 

أسرة من كل بلوك وهكذا ل�ل محافظة.  12بلوك و�تم اخت�ار  90أسرة ل�ل محافظة ومن كل محافظة  1080في ضوء ذلك ستكون العينة بحجم 
 أسرة.  20،520=  19×  1080محافظتين) هو  إجمالي حجم العينة لجميع المحافظات (تم اعتبار بغداد بمثابة

) أسرة للمسح 19×  360( 6840أسرة ل�ل محافظة أو  360تم اخت�ار ثلث األسر التي تم أخذ عينات منها الختبار جودة الم�اە ، مما �عني 
 خذ عينات عشوائ�ة منهج�ة. أسر الختبار جودة الم�اە في كل مجموعة باستخدام أ 4الشامل. تم اخت�ار العينة الفرع�ة المكونة من 

ا.   العينة ممثلة على مستوى المحافظة ح�ث س�كون تصن�ف التقار�ر على مستوى المحافظات وهو األساس لحساب حجم العينة أ�ض�

يع مأن األسر وأفرادها في جميع المناطق الحضر�ة وال��ف�ة في العراق هم شامل ل�ل العراق. و�التالي ، �كون ممثل لج MICS�عتبر مسح 
األشخاص المق�مين في البالد في مواقع جغراف�ة مختلفة مع مراعاة جميع المجموعات العرق�ة أو االقتصاد�ة الخاصة في المناطق ال��ف�ة 

 الذين �ع�شون في مخ�مات األمم المتحدة / الحكو 
�
 �ةموالحضر�ة في العراق. ألغراض هذا المسح ، لم يتم النظر الى األشخاص النازحين داخل�ا

 ، والمنشآت العسك��ة ، والوحدات غير السكن�ة مثل المنشآت التجار�ة في نطاق المسح. 

 توز�ــــع مجموعات العينات واألسر المع�ش�ة حسب مناطق أخذ العينات.  SD.2يوضح الجدول 

                                                                 

 

إلسهال في اتم استخدام الص�غة لتقدير حجم العينة لمختلف المؤشرات المرشحة بما في ذلك ؛ (أ) النسبة المئ��ة لألطفال دون سن الخامسة المصابين ب148 
لمئ��ة لألطفال (ج) النسبة ااألسبوعين السابقين قبل وقت المقابلة ؛ (ب) النسبة المئ��ة لألطفال الذين يتلقون عالج االرواء الفموي مع التغذ�ة المستمرة ؛ 

 .د) انتشار حاالت التقزم بين األطفال دون سن الخامسة A أشهر) مع مكمالت فيتامين  9-59(

 بناًء على أهداف المسح والوقت والتكلفة واالعتبارات األخرى ، تم استخدم انتشار التقزم لتوفير عينة تمث�ل�ة. 149 
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 : توز�ــــع العينةSD.2جدول  

 2018المؤشرات، العراق،  توزیع عینة العناقید وعینة االسر حسب مناطق المعاینة، المسح العنقودي متعدد

 االسر المختارة  حسب العناقید المختارة  

 ریف حضر الكلي   ریف حضر الكلي  

          

 6,348 14,172 20,520  529 1,181 1,710 الكلي

         

        المحافظة

 252 828 1,080  21 69 90 دھوك

 156 924 1,080  13 77 90 نینوى

 108 972 1,080  9 81 90 سلیمانیة

 240 840 1,080  20 70 90 كركوك

 132 948 1,080  11 79 90 أربیل

 516 564 1,080  43 47 90 دیالى

 528 552 1,080  44 46 90 أنبار

 504 1,656 2,160  42 138 180 بغداد

مركز     90 90 0  1,080 1,080 0 

أطراف     90 48 42  1,080 576 504 

 516 564 1,080  43 47 90 بابل

 348 732 1,080  29 61 90 كربالء

 396 684 1,080  33 57 90 واسط

 564 516 1,080  47 43 90 صالح الدین

 288 792 1,080  24 66 90 نجف

 420 660 1,080  35 55 90 قادسیة

 528 552 1,080  44 46 90 مثنى

 360 720 1,080  30 60 90 ذي قار

 288 792 1,080  24 66 90 میسان

 204 876 1,080  17 73 90 بصرة
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بلوك (مناطق التعداد) تغطي جميع محافظات العراق الـ  1710والتي كانت موجودة في  150أسرة 20,520تم حساب إجمالي حجم العينة البالغ 
ا للعينة ح�ث تم تقس�م بغداد إلى منطقتين إدار�تين. توز�ــــع العينة ملخصة أدناە.  19. هناك 18

�
 نطاق

�ة على مع المناطق الحضر�ة وال��ف يتم تقس�م كل محافظة إلى مناطق حضر�ة ور�ف�ة ، و�تم تخص�ص العينة داخل كل محافظة بالتناسب
أساس السكان. تمثل المناطق الحضر�ة وال��ف�ة داخل كل محافظة طبقات أخذ العينات الرئ�س�ة. وفي داخل كل طبقة ، يتم تحد�د عدد محدد 

ت في كل طبقة ر�ف�ة ). بعد اخت�ار البلوكاPPSمن المجموعات (البلوكات) �شكل منهجي باستخدام منهج�ة احتمال تتناسب مع الحجم (
أسرة مختارة ضمن  12وحضر�ة ، يتم تحد�ت العينة ضمن البلوك لحصر وادراج االسر في كل بلوك. ثم يتم اخت�ار عينة عشوائ�ة نظام�ة من 

ألولى والثان�ة ة االقائمة المحدثة ل�ل بلوك ضمن المناطق ال��ف�ة والحضر�ة. يوضح الجدول التالي العدد التقديري لوحدات المعاينة من المرحل
 :2018لنظام المسح العنقودي متعدد المؤشرات في العراق 

  2018 : التجمعات والسكان المشمولون في العينة، العراقSD.3جدول 

 العراق لكل محافظة  #

 في كردستان) 3في وسط وجنوب العراق +  15( 18  عدد المحافظات  1

 1,71015190X19= 90  عدد العناقید 2

اسرة لكل  12(  االسر المختارةعدد  3
 X 12 = 1,080 1080 X 19 = 20,520 90 عنقود)

عدد السكان المشمولین (متوسط حجم  4
 X 6.7 = 7,236 137,484 1080 )6.7االسرة 

 

 �ظهر في الجدول التالي العدد المقدر للعينات التي تمت تغطيتها في كل فئة من فئات السكان. 

 

 2018التق��بي للنساء واألطفال المشمولين بالعينة، العراق العدد :SD.4جدول 

#  

 العراق لكل محافظة التغطیة نسبة السكان

1 
 20,520 1,080   عدد األسر في العینة

2 
 )6.7عدد السكان المشمولین ( متوسط حجم األسرة 

  7,236 137,484 

 32,996 1,736 الكل %24 عدد عینة النساء المؤھالت 3

واحد لكل  %33 17-5عینة األطفال بعمر  عدد 4
 20,520 1,080 اسرة

 عدد عینة األطفال دون سن الخامسة 5
 20,622 1,085 الكل 15%

 4,124 217 الكل %3 شھرا 23-12عدد عینة األطفال بعمر  6

7 
سنة ولھن   49و  15عدد النساء في العینة الالئي تتراوح أعمارھن بین 

 .عامینوالدات حیة في آخر 
من   25%

عدد النساء 
 سنة 15-49

 8,246 434 الكل

 

 

                                                                 

 

ل�ل محافظة  1000أن أي حجم عينة أقل من  CSO. ترى KRSOو  CSOتم االتفاق على حجم العينة بعد سلسلة من المناقشات مع الخبراء التقنيين في 150 
 لن يوفر مستوى كاٍف من الدقة لتقديرات المؤشرات الرئ�س�ة ، لذلك ال ينبغي تقل�ل حجم العينة أ�ثر. 

 19ين ، و�التالي فإن العدد اإلجمالي هو تتم معاملة بغداد على أنها مجال151 
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 اخت�ار وحدات العد (العناق�د) 1.2

 تم اخت�ار وحدات العد المبن�ة على التعداد من كل طبقة معاينة باستخدام اسلوب المعاينة المنتظمة ذات االحتمال�ة المتناسبة مع الحجم
)pps وعل�ه تم االنتهاء من مرحلة المعاينة االولى، وذلك  2009)، وذلك على اساس عدد االسر في كل منطقة عد من اطارالترق�م والحصرلسنة .

)، و�شكل منفصل للطبقات الحضر�ة والطبقات SD.2باخت�ار حجم عينة وحدات العد  المطل��ة في كل من المناطق التسعة عشر (انظر جدول 
مع ذلك ، هناك بعض المناطق التابعة لمحافظتين لم يتم الوصول إليهما ألسباب أمن�ة. هذە المحافظات هي نينوى وكركوك. في ال��ف�ة.  و 

اقض�ة (البعاج ، الحضر ، تلعفر ، سنجار ومخمور) ، في حين تم استبعاد منطقة الح��جة فقط في كركوك. تمثل المناطق  5نينوى ، تم استبعاد 
من سكان المناطق  ٪5من سكان ال��ف في نينوى. تمثل المناطق المستبعدة في كركوك  ٪ 51من سكان الحضر و  ٪ 22 المستبعدة حوالي

 من سكان ال��ف ، �سبب استبعاد منطقة الح��جة.  ٪42الحضر�ة و 

 ا�شطة الحصر 1.3

في كل مناطق العد التي تم اخت�ارها في ، فانه �جب عمل حصر جد�د 2009على اعتبار حدوث تغيرات متعددة في االسر التي تم حصرها في 
خت�ارها، االعينة، وذلك قبل البدء في اخت�ار االسر. لهذا الهدف، تم تدر�ب ف��ق حصر االسر داخل العناق�د، وذلك ل��ارة كل مناطق العد التي تم 

ا من الجهاز المركزي لالحصاء و ثالث فرق 16وحصر كل االسر في منطقة العد. وقد شارك  من هيئة احصاء اقل�م كردستان في أ�شطة  ف��ق�
يوم عمل وتم إنجازها في حوالي شهر �شر�ن الثاني  32. استمرت عمل�ة التحد�ث  لمدة PSUتحد�ث قوائم االسر لوحدات المعاينة االول�ة 

  بال�امل.  PSUتم تحد�ث وحدات المعاينة االول�ة  ) ح�ثsegmentation. لم يتم استخدام تجزئة في عمل�ة اإلدراج (2017

 اخت�ار االسر  1.4

(عدد االسر االجمالي او ال�لي    hiMالى  1في كل منطقة عد، تم اعداد حصر االسر من قبل فرق الحصر في الم�دان. تم ترق�م االسر تتابع�ا من 
ل منطقة عد، باستخدام اسلوب اسرة في ك 12، ح�ث تم اخت�ار الجهاز المركزي لالحصاء و هيئة احصاء اقل�م كردستان في كل منطقة عد) في 

) من أجل MICS6اخت�ار المعاينة العشوائ�ة المنتظمة. لهذا الهدف، تم اعتماد نموذج جدول ب�انات المسح العنقودي المتعدد المؤشرات (
  152االخت�ار العشوائي المنتظم لألسر. 

على فحص جودة الم�اە لعينة جزئ�ة من االسر داخل كل عنقود تم اخت�ارة في  2018العراق ا�ضا �شمل المسح العنقودي متعدد المؤشرات 
اسرة التي تم  12اسر من ال  4المرحلة االولى من المسح. لتنف�ذ فحص  جودة الم�اە في المسكن وفي المصدر، تم سحب عينة جزئ�ة حجمها 

�ة المنتظمة. و�حتوي نموذج سحب االسرة في المسح العنقودي متعدد اخت�ارها في كل عنقود في العينة، باستخدام تصم�م المعاينة العشوائ
سر المؤشرات على خ�ار لتحد�د عدد االسر التي سيتم اخت�ارها من اجل فحص جودة الم�اە، وس�قوم تلقائ�ا جدول ب�انات ا�سل باخت�ار عينة اال 

 الجزئ�ة. 

 حساب اوزان العينة 1.5

غير موزونة ذات�ا. اساس�ا تخص�ص اعداد متساو�ة من االسر ل�ل منطقة من المناطق،  2018لعراق اان عينة المسح العنقودي متعدد المؤشرات 
يتم استخدام معدالت او كسور عينة مختلفة في كل منطقة، وهذا �عود الى ان عدد االسر في اطار المسح �ختلف عبر المناطق. لهذا السبب، 

 لتحل�الت الالحقة لب�انات المسح. يتم حساب اوزان المعاينة من اجل استخدامها في ا

) ووحدة المعاينة hاحد المركبات االساس�ة للوزن هو مقلوب معدل المعاينة المستخدم في اخت�ار عدد اسر العينة في طبقة معاينة محددة (
 ):iاالول�ة (

hi
hi f

W 1
=  

هو حاصل ضرب احتماالت االخت�ار في كل مرحلة من مراحل المسح،داخل ، h، في الطبقة iاحتمال معاينة وحدة المعاينة االول�ة ،  hifالحد 
 طبقة المعاينة: 

                                                                 

 

 design-http://mics.unicef.org/tools#surveyمتوفر هنا:  152 

http://mics.unicef.org/tools#survey-design
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hihihihi pppf 321 ××= , 

. باالعتماد على تصم�م المعاينة، يتم  h، في طبقة المعاينة  i، من وحدة المعاينة االول�ة   sهي احتمال اخت�ار وحدة المعاينة  shipح�ث ان 

 هذە االحتماالت كما �لي: حساب 

h

hih
hi M

Mn
p

×
=1 , 

 ح�ث ان: 

  

• 𝑛𝑛ℎ  حجم عينة وحدات المعاينة االول�ة في الطبقة =ℎ. 
•   hiM في وحدة المعاينة االول�ة  2009= عدد االسر في اطار مسحi   في الطبقة ،h. 

•  hip2 االول�ة التي تم حصرها في عينة وحدة المعاينة االول�ة= �سبة وحدات المعاينة i  في الطبقة ،h   في حالة تم تجزئة وحدات)

12المعاينة االول�ة) ، بالنسبة لوحدات المعاينة االول�ة غير المجزاة، �كون =hip. 

p3hi = 12
𝑀𝑀′ℎ𝑖𝑖

 

 

•  hiM  .h، في الطبقة  i= عدد االسر التي تم حصرها في وحدة المعاينة االول�ة ′

الذي تم استخدامه  2009بما انه، و�شكل عام يوجد اختالف، ما بين عدد االسر في كل من وحدات العد (وحدة المعاينة االول�ة) في اطار مسح 
دد االسر في وحدة العد من الحصر، لذلك تم حساب االحتماالت االجمال�ة في مرحلة االخت�ار االولى، واالعداد التي تم تحديثها بالنسبة لع

 الفرد�ة الخت�ار االسر في كل منطقة عد (عنقود). 

 . المركبة النهائ�ة عند حساب اوزان العينة التي �جب اخذها بعين االعتبار هي مستوى عدم االستجابة بالنسبة للمقابالت االسر�ة والفرد�ة
 تجابة االسرە في كل طبقة �ساوي: التعد�ل عن عدم اس

hRR
1

 

، من عدد االسر  h، والمعرف بانه �سبة عدد االسر التي تم مقابلتها في الطبقة  hهو معدل استجابة عينة االسر في الطبقة  hRRح�ث ان 

 .hالتي تم اخت�ارها وشاغرة في فترة العمل الم�داني في الطبقة 

 بالمثل، التعد�ل عن عدم استجابة الفرد (المراة، الرجل، و الطفل دون سن الخامسة) ل�ل طبقة �ساوي: 

qhRR
1  

، والمعرف على انه �سبة االفراد المؤهلين (المراة، و الطفل دون سن  hهو معدل االستجابة لالستبانات الفرد�ة في الطبقة  qhRRح�ث ان 

 ، والذين تم مقابلتهم بنجاح.  hالخامسة) في عينة االسر في الطبقة 

بعد االنتهاء من العمل الم�داني، تم حساب معدالت االستجابة ل�ل طبقة معاينة. واستخدمت هذە المعدالت لتعد�ل أوزان العينة المحس��ة 
 .2018�ظهر معدالت االستجابة في المسح العنقودي متعدد المؤشرات العراق  SR.1.1عنقود. في هذا التق��ر، جدول  ل�ل

 موقد تم تطبيق عوامل تعد�ل عدم االستجابة بالنسبة لالستبانات الفرد�ة للنساء واألطفال دون سن الخامسة على اوزان االسرة المعدلة. وت
  لمؤھالت واألطفال دون سن الخامسة من قائمة أفراد األسرة في استبانة األسرة لألسر التي تمت فیھا المقابالت. الحصول علی أعداد النساء ا
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سنة، تم اخت�ار طفل واحد عشوائ�ا من جميع األطفال في هذە الفئة العم��ة  17-5وفي حالة االستبانة الخاصة باألطفال في الفئة العم��ة 
سنة، باالعتماد على معدل االستجابة لهذە  17-5بدا�ة، يتم تعد�ل وزن األسرة لألطفال في الفئة العم��ة .سرة المسجلة في قائمة أفراد األ 

يتم ضر�ه بعدد األطفال   هذا كما هو موضح أدناە ، بمجرد تح��ل هذە االوزان االسر�ة المعدله الى اوزان مع�ار�ة ، .االستباتة على مستوى الطبقة
سنة تختلف  17-5لذلك، فإن أوزان األطفال الفرديين في الفئة العم��ة  .سنة المسجلة في قائمة أفراد األسرة 17-5م بين الذين تتراوح أعماره
 .سنة في برامج الجدولة للجداول المقابلة 17-5يتم تنف�ذ هذا الترجيح او التوز�ن لب�انات األطفال في الفئة العم��ة  .حسب عينة األسرة

التي شملتها عينة  12أسر من ال   5الم�اە (سواء في األسر أو عند المصدر)، تم اخت�ار عينة جزئ�ة (او فرع�ة)  تتألف من  و�النسبة لفحص جودة
 المسح العنقودي متعددة المؤشرات في كل عنقود من العينة العنقود�ة. 

 على النحو التالي:  و�التالي، فإن وزن األسرة األساسي (غير المعدل) س�ضرب بمقلوب معدل العينة الجزئ�ة

 

𝑊𝑊𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑖𝑖 =
1
𝑓𝑓ℎ𝑖𝑖

×
12

4
=

3
𝑓𝑓ℎ𝑖𝑖

 

 

 ح�ث ان: 

 W wqhi  الوزن االساسي للعينة الجزئ�ة من االسر المختارة لفحص جودة الم�اە في عينة وحدة العد =i  في الطبقة  ،h. 

 

المنزلي وعند المصدر، تم تعد�ل األوزان األساس�ة ، ل�ل منها و�ما أن معدل االستجابة قد �كون مختلفا عن فحص جودة الم�اە لالستهالك 
 �شكل منفصل، لعدم االستجابة على مستوى الطبقة كما �لي: 

 

  ,
m
m

   W = W  
wqh

wqh
wqhiwqhi '' ×  

 ح�ث ان: 

 

• 'W wqhi  الوزن المعدل للعينة الجزئ�ة من االسر المختارة لفحص جودة الم�اە في عينة وحدة العد =i  في الطبقة  ،h  شكل�)
 منفصل بالنسبة لفحص جودة الم�اە في االسرة وعند المصدر). 

• wqhm  عدد أسر العينة الصح�حة (المشغولة) المختارة لفحص جودة الم�اە في الطبقة =h. 

• wqhm'  عدد اسر العينة التي أ�ملت فحص جودة الم�اە في الطبقة =h  شكل منفصل بالنسة لفحص جودة الم�اە في االسرة وعند�)

 المصدر). 

 

وقد تم حساب  اوزان االسر ال�املة  (الخام)  الخاص في المسح العنقودي متعدد المؤشرات عن ط��ق ضرب مقلوب احتماالت االخت�ار بعامل 
المجم�ع الموزون لوحدات العينة التي تم مقابلتها �ساوي حجم عدم االستجابة المعدل ل�ل طبقة. ومن ثم، تم ترجيح هذە االوزان، بهدف جعل 

 العينة ال�لي على المستوى الوطني. و�تحقق الترجيح بقسمة األوزان ال�املة للعينة (معدلة �سبب عدم االستجابة) بمتوسط هذە األوزان في
امل ثابت �ساوي عدد االسر غير الموزون على المستوى و�تم تنف�ذ ذلك عن ط��ق ضرب أوزان العينة بع جميع األسر على المستوى الوطني. 

رج�ح�ة تالوطني مقسوما على العدد ال�لي الموزون لالسر  (باستخدام األوزان ال�املة للعينة المعدلة �سبب عدم االستجابة). وقد اتبعت إجراءات 
واستبانات  األطفال دون سن الخامسة وفحص جودة مماثلة للحصول على أوزان مرجحة ل�ل من افراد النساء واالطفال دون سن الخامسة 

بلوك. أقل وزن للعينة هو  1,710الم�اە. تراوحت األوزان المنزل�ة (المعدلة) بين أدنى وزن وأعلى وزن في مناطق تعداد العينات البالغ عددها 
 .37.141684وأعلى وزن للعينة هو  0.099783ثم  0.00000

وعات الب�انات، وأج��ت التحل�الت عن ط��ق توز�ن الب�انات الخاصة باألسر ، والنساء واالطفال دون سن تم إلحاق أوزان العينة بكل مجم 
 سنة، وفحص جودة الم�اە، باستخدام أوزان العينة هذە.  17إلى  5الخامسة، واألعمار من 
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 ، قائمة الموظفين المشاركين في المسح”ب“الملحق  2

 MICS6مسح متعدد المؤشرات  -الفرق الم�دان�ة للجهاز المركزي لالحصاء 

 الفرق الم�دان�ة

 الجهة االسم ت

 مشرف مركزي/وزارة الصحة د. �اسر يوسف مج�د  1

 إحصاء نينوى 

 المشرف محلي / مديراالحصاء الس�د نوفل سل�مان طلب 2

 مشرف م�داني الس�د وعد مرعي عبدالله 3

 مشرف م�داني الس�د نوفل سعد حم�د 4

 باحث م�داني الس�د عبدالله ناطق سع�د 5

 باحث م�داني الس�د ا�اد طارق يوسف 6

 باحث م�داني الس�د عماد عط�ة حسين 7

 باحث م�داني �اسين صالحالس�د صالح  8

 باحث م�داني د.سفانة عبدالمنعم محمود  9

 وزارة الصحة / صحة نينوى 

 باحث م�داني د.ا�مان عبدالله مرعي  10

 باحث م�داني د.فائزة ابراه�م عبدالله  11

 باحث م�داني د.سلوى احمد حسين 12

 باحث م�داني د.سارة حكمت رشاد 13

 باحث م�داني د.مارب يو�س عبدالله  14

 مشرف مركزي/وزارة الصحة د. هند خالد صبيح 15

 إحصاء صالح الدين 

 المشرف المحلي / مدير اإلحصاء  الس�د احمد خل�ل إبراه�م  16

 المشرف الم�داني الس�د علي سعدالله احمد 17

 المشرف الم�داني الس�د قتيبة هشام عبداللط�ف  18

 باحث م�داني الس�د احمد عبدالله محمد  19

 باحث م�داني احمد رش�د عبدالرزاق  الس�د  20

 باحث م�داني الس�د مضر محمود إسماع�ل  21

 باحث م�داني الس�د عصام احمد شا�ر  22

 باحث م�داني علي فاروق محمد س�د   الس�د 23

 باحث م�داني  ص.ش�ماء محمد علو  24

وزارة الصحة / صحة صالح 
 الدين 

 باحث م�داني د.مالك خلف عط�ة  25

 باحث م�داني د.سبأ خضير ز�ن   26

 باحث م�داني د.أص�ل خل�ل ابراه�م   27

 باحث م�داني د.شهد قاسم محمد   28

 باحث م�داني د.شه��ان كاظم عسكر      29

 باحث م�داني م.م مها عج�ل علي  30

 مشرف مركزي/وزارة الصحة د. سعد الدين حسين علي  31
 المشرف محلي/ مدير االحصاء الس�د جاسم سع�د حسين  32 إحصــــــاء د�الى 

 مشرف م�داني الس�د محمد احمد سالم  33
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 الفرق الم�دان�ة

 الجهة االسم ت

 مشرف م�داني الس�د عمار احمد مج�د  34

 باحث م�داني الس�د محمد شا�ر محمود  35

 باحث م�داني إبراه�م عليالس�د احمد  36

 باحث م�داني الس�د علي ف�صل حسين  37

 باحث م�داني الس�د صكبان حسين عكلة  38

 باحث م�داني الس�د عادل حسن عزم  39

 باحث م�داني الس�دة أخالص نوري محمد  40

 باحث م�داني د.م��م عبدالحسن نصري  41

 وزارة الصحة / صحة د�الى

 باحث م�داني د.حنين ل�ث عبد الخالق  42

 باحث م�داني ص.عبير أحمد ناصر   43

 باحث م�داني ص. عبير عمر جل�ل  44

 باحث م�داني ص.سارة فراس ح��ون  45

 باحث م�داني ص. مروة قاسم  46

 باحث م�داني د.مروة  احمد محمد 47

 الصحةمشرف مركزي/وزارة  د.نضال إبراه�م عبد الله  48

 إحصاء االنبـــــــــار 

 المشرف المحلي / مدير اإلحصاء  الس�د علي فخري عبدالملك  49

 المشرف الم�داني الس�د ثائر سلمان محمد  50

 المشرف الم�داني الس�د مهند نافع اسعد  51

 باحث م�داني الس�د احمد جبير جاسم  52

 باحث م�داني الس�د سرور جسام محمد  53

 باحث م�داني الس�د وسام نجم عبدالله  54

 باحث م�داني الس�د احمد عبد الله احمد  55

 باحث م�داني د.نجاة جمعة لط�ف  56

 وزارة الصحة / صحة االنبار

 باحث م�داني د.بان خالد ف�اض  57

 باحث م�داني د.. مهى إبراه�م خلف  58

 باحث م�داني د.رفل ثائر عبدالرزاق  59

 باحث م�داني د.كروان خالد كاظم  60

 باحث م�داني  د.منيرة عراك مطلب  61

مشرف مركزي /الجهاز المركزي  الس�دة هد�ل عبدالحسين  62
 لالحصاء

 إحصاء القادس�ة 

 المشرف المحلي / مدير االحصاء الس�د محمد عبدمرشد  63

 مشرف م�داني  الس�د ر�يع محمد صكبان  64

 مشرف م�داني  الس�د احمد عبد المحسن عبدالرح�م  65

 باحث م�داني الس�د ر�اض تركي زغير  66

 باحث م�داني الس�د حسام حسين حسان  67

 باحث م�داني الس�د خضير عبدالعباس محمد  68
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 الفرق الم�دان�ة

 الجهة االسم ت

 باحث م�داني الس�د علي حسين يوسف  69

 باحث م�داني د.عبير علوان محمد  70

 وزارة الصحة / صحة القادس�ة 

 باحث م�داني ص. ز�نب ف�صل عباس   71

 باحث م�داني د.فاطمة كمير هل�ل   72

 باحث م�داني د.االء فالح عبدالسادة   73

 باحث م�داني د.سرى جبار شمران  74

 باحث م�داني د.رؤى علي حسن   75

/الجهاز المركزي مشرف مركزي  اال�سة وفاء عبدالرضا همت  76
 لالحصاء

 إحصاء م�سان

 المشرف المحلي / مدير اإلحصاء الس�د علي ع��ان صالح 77

 المشرف الم�داني الس�د عالء جاسم خل�ف 78

 المشرف الم�داني الس�د احمد سعد حمد 79

 باحث م�داني الس�د علي فاضل عبدالحسن 80

 باحث م�داني الس�د علي لط�ف حسن 81

 باحث م�داني الس�د احمد سابط طع�مة 82

 باحث م�داني الس�د هادي مكي عبدالع��ز 83

 باحث م�داني د.أس�ل عبد علي 84

 وزارة الصحة / صحة م�سان

 باحث م�داني د.سماح عبدالحم�د مج�د 85

 باحث م�داني ص. مأب منذر ناصر 86

 باحث م�داني د.زهراء عبدالزهرة عبود 87

 باحث م�داني عبد عليص.منى  88

 باحث م�داني ص. رغدة سالم 89

مشرف مركزي /الجهاز المركزي  الس�دة هد�ل عبدالحسين  90
 لالحصاء

 إحصاء النجف

 المشرف المحلي / مدير اإلحصاء الس�د فاضل عبدالحر عبد 91

 المشرف الم�داني الس�د علي محمد جاسم 92

 المشرف الم�داني الس�د نب�ل صالح محمد رضا 93

 باحث م�داني الس�د محمد رش�د مج�د 94

 باحث م�داني الس�د احمد جمال عبدالغني 95

 باحث م�داني الس�د ضرغام محي نجم 96

 باحث م�داني الس�د ح�در أزهر شا�ر 97

 باحث م�داني د.ايناس محمد عبدالزهرة 98

 وزارة الصحة / صحة النجف

 باحث م�داني إبراه�مد.تمارة محمد  99

 باحث م�داني تقني طبي / رشا ح�در شر�ف 100

 باحث م�داني تقني طبي/حم�دة سع�د محمد 101

 باحث م�داني تقني طبي/ ميرفت مكي مهدي 102

 باحث م�داني تقني طبي/ نور ادر�س نور 103
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 الفرق الم�دان�ة

 الجهة االسم ت

 مشرف مركزي/وزارة الصحة د.م�ساء عادل كاظم  104

 بغدادإحصـــــــــــاء 

 مشرف مركزي/الجهاز المركزي لالحصاء اال�سة رجاء محمود عواد 105

 المشرف المحلي الس�د فالح حسن علي 106

 مشرف م�داني الس�د خالد ول�د محمد 107

 مشرف م�داني الس�د عمار احمد علي 108

 باحث م�داني الس�د �اسر محمد ندا 109

 م�دانيباحث  الس�د احمد سماوي فاضل 110

 باحث م�داني الس�د علي مصطفى جواد 111

 باحث م�داني الس�د ق�س غازي جواد 112

 باحث م�داني د.كفاح حامد عبدالمج�د 113

وزارة الصحة / صحة بغداد / 
 ال��خ

 باحث م�داني د.ش�ماء رفعت نافع 114

 باحث م�داني د.دال�ا طارق علي 115

 باحث م�داني د.ازهار اسماع�ل حسام 116

 باحث م�داني د.سحر ع��ز 117

 باحث م�داني د.وئام غسان عبدالحم�د 118

 مشرف م�داني  الس�د علي عبدال���م ابراه�م  119

 إحصاء بغداد 

 مشرف م�داني  الس�د مصطفى فالح عباس  120

 باحث م�داني الس�د حسين علي ابراه�م  121

 م�داني باحث الس�د فراس زكي هادي  122

 باحث م�داني الس�د خلدون صبحي خزعل  123

 باحث م�داني الس�د محمد ابراه�م محمد  124

 باحث م�داني د.سهى عبدال���م مهدي  125

وزارة الصحة / صحة بغداد / 
 الرصافة 

 باحث م�داني د.سهى خيري علي  126

 باحث م�داني د.بان عبدالجبار سلمان  127

 باحث م�داني عبداالمير خزعلد.بان  128

 باحث م�داني د.ر�م زكي محمد  129

 باحث م�داني د.سالي عالء محمد رضا  130

 مشرف مركزي / وزارة الصحة د.سندس جمال بطرس  131

 إحصاء البصرة 

 المشرف المحلي الس�د احمد عبد الحافظ سلمان  132

 المشرف الم�داني الس�د مصطفى محمد خضر  133

 المشرف الم�داني الس�د عالء محمود طه  134

 باحث م�داني  الس�د محمود عدنان محمود  135

 باحث م�داني  الس�د احمد عبداالمير صمد  136

 باحث م�داني  الس�د يوسف عالء الدين عبدالحافظ  137

 باحث م�داني  الس�د معتز عبدالقادر  138
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 الفرق الم�دان�ة

 الجهة االسم ت

 باحث م�داني  د. ز�نب كامل ضاحي  139

 وزارة الصحة / صحة البصرة 

 باحث م�داني د.لبنى ق�س محمد جواد 140

 باحث م�داني د.هد�ل سامي محسن  141

 باحث م�داني د.ف��ال ز�اري سبتي 142

 باحث م�داني د.إزهار عبداالمير نجم  143

 باحث م�داني د.سكينة محمود عبد الحم�د 144

مشرف مركزي/ الجهاز المركزي  الوهاب عبد الرزاقالست أ�مان عبد  145
 لالحصاء

 إحصاء ذي قار 

 المشرف المحلي / مدير اإلحصاء الس�د خالد احمد فرحان  146

 المشرف الم�داني الس�د سالم كامل كاطع  147

 المشرف الم�داني الس�د حمودي الزم محمد  148

 باحث م�داني  الس�د علي احمد مرداس  149

 باحث م�داني  الس�د علي عبدالرزاق حم�د  150

 باحث م�داني  الس�د حسين علي كع�د 151

 باحث م�داني  الس�د حسين خشان غضبان  152

 باحث م�داني  الس�دة منتهى عبد سمير  153

 وزارة الصحة / صحة ذي قار 

 باحث م�داني الس�دة أ�مان هادي حمود 154

 باحث م�داني الس�دة زهراء مح�سن حامد  155

 باحث م�داني الس�دة ر�ام عليوي حسين  156

 باحث م�داني الس�دة اثمار حسين علي  157

 باحث م�داني الس�دة وفاء محمد دحام  158

مشرف مركزي/ الجهاز المركزي  الست أ�مان عبد الوهاب عبد الرزاق 159
 لالحصاء

 إحصاء المثنى 

 المشرف المحلي / مدير اإلحصاء الس�د رزاق معيوف حسين  160

 مشرف م�داني  الس�د معين ل��تي ابراه�م  161

 مشرف م�داني  الس�د علي جواد موسى  162

 باحث م�داني الس�د محمد عالء جواد  163

 باحث م�داني الس�د محمد سلمان شر�ف  164

 م�دانيباحث  الس�د عالء عط�ة عبدالجبار  165

 باحث م�داني الس�د ول�د عط�ة س��لم   166

 باحث م�داني د.دعاء اسعد صاحب  167

 وزارة الصحة / صحة المثنى 

 باحث م�داني د.أسراء حسين ابراه�م  168

 باحث م�داني د.سهى عبدالله ناجي  169

 باحث م�داني د.مروة هيثم خلف  170

 باحث م�داني د.ثمينة عبدالع��ز محمد  171

 باحث م�داني د.عال ك��م محمود  172

 باحث م�داني م.طبي انوار ع�ال ساجت 173
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 الفرق الم�دان�ة

 الجهة االسم ت

 مشرف مركزي /وزارة الصحة د.ح�در هاشم ناصر  174

 إحصاء واسط 

 المشرف المحلي / مدير اإلحصاء  الس�د عادل لط�ف غافل  175

 مشرف م�داني  الس�د احمد سعد فاضل   176

 مشرف م�داني الس�د صادق جواد جرو  177
 باحث م�داني الس�د رافع احمد حسن  178

 باحث م�داني الس�د ميثم ظاهر مطلك  179

 باحث م�داني الس�د علي جداح محمد  180

 باحث م�داني الس�د احمد عب�د هديوي  181

 باحث م�داني د.امنة رح�م عبدالحسين   182

 وزارة الصحة / صحة واسط

 باحث م�داني د.نوارس فالح  حسن  183

 باحث م�داني د.رنا نع�م  عروق 184

 باحث م�داني د.زهراء عماد ك��م   185

 باحث م�داني د.سرى ماجد حسين  186

 باحث م�داني د.وسن حمزة عب�د    187

مشرف مركزي/ الجهاز المركزي  الس�د ح�در شناوة حمزة  188
 لالحصاء

 إحصاء ك��الء 

 المشرف المحلي /مدير االحصاء الس�د اد�ب محمد علي ماجد  189

 مشرف م�داني الس�د احمد عالوي حسين  190

 مشرف م�داني الس�د جواد كاظم محمد  191

 باحث م�داني الس�د لؤي هادي علي  192

 باحث م�داني الس�د ر�يع محمد صبح  193

 باحث م�داني الس�د عباس خالد علي  194

 باحث م�داني الس�د قاسم  فاضل خضير  195

 باحث م�داني د.ب�داء ابراه�م سلمان  196

 وزارة الصحة / صحة ك��الء

 باحث م�داني د.اماني اسماع�ل علي  197

 باحث م�داني د.ش�ماء حسون شباط  198

 باحث م�داني د.هد�ة وح�د عب�د  199

 باحث م�داني د.غزوة سعدي جاسم  200

 باحث م�داني د.اقبال عبدعلي رضا 201

مشرف مركزي/ الجهاز المركزي  الس�دة رشا كامل عبدالرزاق  202
 لالحصاء

 إحصاء بابل 

 المشرف المحلي / مدير االحصاء الس�د عق�ل صادق هادي  203

 مشرف م�داني الس�د عالء حسن حم�د  204

 مشرف م�داني الس�د محمد عبدالرضا عب�د  205

 باحث م�داني الس�د سنان عماد الدين محمود  206

 باحث م�داني الس�د سرمد علي فرحان  207

 باحث م�داني الس�د علي طالب عبدال�اظم  208

 باحث م�داني الس�د علي عباس عبود  209

 باحث م�داني د.رفعت عباس عبود  210

 باحث م�داني د.ا�مان ناصر احمد  211 وزارة الصحة / صحة بابل 
 باحث م�داني د.شجن �اس خضير  212

 باحث م�داني د.رؤى �شأت عبداالمير  213
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 الفرق الم�دان�ة

 الجهة االسم ت

 باحث م�داني د.ايناس طارق عبداالمير  214

 باحث م�داني عادل  عباسى د.رؤ  215

 الصحةمشرف مركزي /وزارة  د.نضال كامل كاكي 216

 إحصاء كركوك 

 المشرف محلي/ مدير االحصاء الس�د عدنان رضا بابا علي  217

 مشرف م�داني الس�دة فاضل رش�د ضاحي  218

 مشرف م�داني الس�د ور�ا هادي فرض علي  219

 باحث م�داني الس�د خل�ل نعمان سمير  220

 باحث م�داني الس�د عبدالرحمن قابل حس�ب 221

 باحث م�داني الس�د فهد قادر شهاب  222

 باحث م�داني الس�د يوسف مصطفى محمد  223

 باحث م�داني د.ز�نب عبدالله جعفر   224

 وزارة الصحة / صحة كركوك 

 باحث م�داني د.هدى محمد أسكندر  225

 باحث م�داني د.زهراء داود  226

 باحث م�داني د.حنان أ در�س محمود  227

 باحث م�داني د.نجوى ش�خان  قلي 228

 باحث م�داني د.هالة احمد عط�ة  229

 MICS6مسح متعدد المؤشرات  -الفرق الم�دان�ة لهيئة احصاء اقل�م كردستان 
 الفرق الم�دان�ة

 الجهة العنوان االسم ت

 KRI -وزارة التخط�ط  KRSO -أر��ل  -المشرف المحلي  مازن فتح الله محمد 1

 KRI -وزارة الصحة  ار��ل -المشرف المحلي  بير�فان عدنان �اسين 2

 رئ�س الف��ق رزكار عارف جرجس 3

وزارة  -هيئة إحصاء إقل�م كوردستان 
 KRI -التخط�ط 

 باحث م�داني م��وان حسن عبد الله 4

 باحث م�داني ا�اد احمد حسن 5

 باحث م�داني النجا أبو بكر علي 6

 باحث م�داني هيرو قاسم شر�ف 7

 رئ�س الف��ق رشا ق�س محمد 8

 باحث م�داني بهرى ف�صل عرب 9

 KRI -وزارة الصحة 

 باحث م�داني نور الهدى علوي ناصر 10

 باحث م�داني افان حمد ع��ز 11

 باحث م�داني جوان عبدالقادر جل�ل 12

 باحث م�داني الرا عباس محمد 13

 باحث م�داني سحر ع��ز حاجي 14

 KRI -وزارة التخط�ط  KRSO -السل�مان�ة  -المشرف المحلي  شمال رؤوف محمد 15

 KRI -وزارة الصحة  السل�مان�ة -المشرف المحلي  روزجار عبدالله سالم 16

 باحث م�داني محمود حماة غ��ب 17
وزارة  -هيئة إحصاء إقل�م كوردستان 

 م�دانيباحث  ر�بار بخت�ار عبد الله KRI 18 -التخط�ط 

 باحث م�داني نزار محمد سع�د 19
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 الفرق الم�دان�ة

 الجهة العنوان االسم ت

 رئ�س الف��ق غونا نوري علي 20

 رئ�س الف��ق ن�از جمال علي 21

 باحث م�داني مد�ة احمد محمد 22

 باحث م�داني سوما سع�د حماة 23

 KRI -وزارة الصحة 

 باحث م�داني كاني عمر صبري 24

 باحث م�داني روز مصطفى احمد 25

 باحث م�داني كمال مولودعواز   26

 باحث م�داني رواء جم�ل محمد 27

 باحث م�داني شناز عمر علي 28

 KRI -وزارة التخط�ط  KRSO -دهوك  -المشرف المحلي  رافع محمد حافظ عبد الله 29

 KRI -وزارة الصحة  دهوك -المشرف المحلي  فرهاد اسماع�ل شهاب 30

 الف��ق رئ�س كاوا عبد الباقي إسماع�ل 31

وزارة  -هيئة إحصاء إقل�م كوردستان 
 KRI -التخط�ط 

 باحث م�داني آزاد حسن جاسم 32

 رئ�س الف��ق دراف عبدالله ناصر 33

 باحث م�داني ر�بار أ�رم صديق 34

 باحث م�داني مهفان صدقي مصطفى 35

 باحث م�داني صباح ابراه�م محمد طاهر 36

 م�دانيباحث  لفاف هاالت عارف 37

 KRI -وزارة الصحة 

 باحث م�داني روزمان عابد سل�مان 38

 باحث م�داني تافان عمار حسن 39

 باحث م�داني هليز سل�مان يو�س 40

 باحث م�داني نينا داود كزق�ة 41

 باحث م�داني ز�نب قاهر حاجي 42

 

 اقل�م كوردستان –اللجنة الفن�ة 
 كوردستان العراق–منسق المسح  شوان عباس خضر 1

وزارة  –هيئة احصاء اقل�م كوردستان 
 كوردستان العراق  –التخط�ط 

 كوردستان العراق  –ادارة الب�انات  رق�ب بهاء الدين محمد 2

 كوردستان العراق  –مساعد منسق المسح  بف��ن حماد على 3

 مشرف مركزي مراد ز�نل احمد 4

 مشرف مركزي دلوار جل�ل احمد 5

 مشرف مركزي محمد توفيق رسول 6

 كردستان العراق  –مساعد ادارة ب�انات  ر�جين محمد حماد 7
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 ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة 3

هي فقط احدى العينات التي �مكن سحبها من  2018إن عينة المستجيبين التي تم اخت�ارها في المسح العنقودي متعدد المؤشرات في العراق 
نفس المجتمع، وذلك باستخدام نفس التصم�م ونفس حجم العينة. ان كل من هذە العينات �مكن ان �عطي نتائج مختلفة الى حد ما عن نتائج 

لممكنة. االعينة الفعل�ة التي تم اخت�ارها.اخطاء المعاينة عبارة عن مق�اس للتغيرات ما بين التقديرات (او المؤشرات) المحس��ة من كل العينات 
 التغيرات غير معلوم بالضبط، ل�ن �مكن تقديرە احصائ�ا من بينات المسح.  ان حجم

 في هذا الملحق سوف نعرض مقاي�س خطا المعاينة التال�ة، ل�ل من المؤشرات التي تم اخت�ارها: 

اء المعاينة خطي لتقدير اخط: الخطا المع�اري هو الجذر التر��عي لتباين التقدير. سوف �ستخدم مفكوك تا�لور ال)seالخطا المع�اري ( •
لمؤشرات المسح مثل، المعدالت والنسب والنسبة بين مؤشر�ن. في حالة االحصاءات اال�ثر تعق�دا مثل الخص��ة ومعدالت الوف�ات، يتم 

 استخدام ط��قة جا�ن�ف المتكررة لتقدير الخطا المع�اري،. 
 
 ، و�ق�س خطا المعاينة النسبي. rؤشر وق�مة المؤشر هو النسبة ما بين الخطا المع�اري للم (se/r)معامل التغير  •
 
هو النسبة ما بين ق�مة التباين الحق�ق�ة للمؤشر في حالة تصم�م المعاينة المستخدم في المسح، و ق�مة التباين  (deff)تاثير التصم�م  •

ر التصم�م  ان الجذر التر��عي لتاثيالمحسوب على فرض ان تصم�م المعاينة هو العينة العشوائ�ة البس�طة باالعتماد على نفس حجم العينة. 
(deft) مة اذا كان ق�،  بالنسبة لمؤشر المسح المحدد، معدل العينة مثال. ال�ة تصم�م العينة المتعلق بالدقةكدل�ل على فع  �ستخدمdeft=1فهذا، 

، فهذا �شير الى ز�ادة في الخطا 1ا�بر من  deftتصم�م عينة المسح مكافئا لتصم�م العينة العشوائ�ة البس�طة. اما اذا كان ق�مة  �شير الى ان
 المع�اري العائد الى استخدام تصم�م المعاينة المركب، مثل العينة العنقود�ة، والمعاينة المتناسبة مع الحجم، الخ. 

 
في  الحق�ق�ة في المجتمع المدروس، وذلك عند مستوى ثقة محدد.  الظهار الفترة التي تحتوي ق�مة المؤشر تحسب حدود الثقة •

. وهذا هو المع�ار لهذا الن�ع من المس�ح. ان فترة او حدود الثقة %95) ، �ستخدم مستوى الثقة MICSالمسح العنقودي متعدد المؤشرات (
مرة، وفي كل مرة تم حساب فترة  100�مكن تفسيرها كما �لي: اذا تم تنف�ذ تصم�م المعاينة عند نفس حجم العينة  %95عند مستوى الثقة 

 .95، فان الق�مة المتوقعة لعدد فترات الثقة التي تحتوي الق�مة الحق�ق�ة للمؤشر هي %95ند مستوى الثقة الثقة ع

 SPSS version 23 Complex samples moduleلحساب اخطاء معاينة من ب�انات  المسح العنقودي المتعدد المؤشرات �ستخدم البرمج�ة: 
  CSPro Version 5و

التي �مكن حساب الخطا المع�اري بها ،  SDGالالحقة. يتم حساب أخطاء العينة لمؤشرات أهداف التنم�ة المستدامة  النتائج تظهر في الجداول
األخرى. �حتوي الفصل الثالث على تعار�ف و�سط وقواسم ل�ل من هذە المؤشرات. وتعرض النتائج على المستوى  MICSوالعد�د من مؤشرات 

لجميع ) و SE5و  SE4) وكردستان ووسط وجنوب العراق (الجداول SE.3و  SE.2لحضر�ة وال��ف�ة (الجداول ) ، للمناطق اSE.1الوطني (الجدول 
 ).SE.25إلى  SE.6المحافظات (الجداول 

مقام  لباالضافة الى مقاي�س خطا المعاينة التي تم وصفها في االعلى، ا�ضا تحتوي الجداول على االعداد او التعدادات الموزونة وغير الموزونة 
ادة او نقصان �كل مؤشر. باستخدام االوزان المع�ار�ة، و�مقارنة االعداد الموزونة وغير الموزونة، فانه �مكننا تحد�د ف�ما اذا كان مجال معين لد�ة ز 

�حقق  نفي المعاينة، وذلك بالمقارنة مع متوسط معدل المعاينة. اذا كان العدد الموزون اقل من العدد غير الموزون، فهذا �عني ان المجال المعي
 ال��ادة في المعاينة. 

 .ع ال�ليفي بعض الحاالت �مثل العدد الموزون حجم عينة االسر، بينما تمثل االعداد الموزونة حجم المجتم

 الوصول إلى ال�ه��اء •

 االعتماد األساسي على الوقود النظ�ف وتقن�ات الطهي وتدفئة األما�ن واإلضاءة •

 استخدام خدمات م�اە الشرب األساس�ة •

 استخدام خدمات م�اە الشرب المدارة بأمان •

 مرفق غسل ال�دين بالماء والصابون •

 استخدام خدمات الصرف الصحي األساس�ة •

 قعولمالصحي في رف الصق افرامن مت لمخلفان اقع مولما فين آلمص التخلا •

  السكان التي تغطيها التح��الت االجتماع�ة •
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 : اخطاء المعاينة: العراق SE.1جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            تغطیة العینة وخصائص المستجیبین

 SR.1 0.9989 0.0003 0.000 1.510 1.229 128,284 20,214 0.998 0.999 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.6722 0.0094 0.014 12.349 3.514 30,660 30,660 0.653 0.691 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.4123 0.0114 0.028 16.457 4.057 30,660 30,660 0.390 0.435 أشھر الماضیة) (للنساء) 3استخدام اإلنترنت (خالل الـ 
 SR.13 0.0560 0.0027 0.049 4.335 2.082 30,660 30,660 0.051 0.061 المعلومات (للنساء)مھارات االتصاالت وتكنولوجیا 

 SR.14 0.0127 0.0025 0.196 15.178 3.896 30,660 30,660 0.008 0.018 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 14.4437 1.4091 0.098 na na na na 11.625 17.262 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 22.5399 1.7133 0.076 na na na na 19.113 15.966 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 25.7458 1.8219 0.071 na na na na 22.102 29.390 معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na na 3.471 3.794 0.022 0.0809 3.6324 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 69.9884 3.7398 0.053 na na na na 62.509 77.468 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.5280 0.0070 0.013 3.891 1.973 19,710 19,597 0.514 0.542 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.5461 0.0084 0.015 3.614 1.901 13,030 12,655 0.529 0.563 باستخدام وسائل تنظیم األسرة الحدیثةتم تلبیة احتیاج تنظیم األسرة 

تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه 
 TM.5b 0.6792 0.0101 0.015 2.906 1.705 6,218 6,250 0.659 0.699 الرعایة)

 TM.9 0.9561 0.0037 0.004 2.024 1.423 6,218 6,250 0.949 0.963 مرافقة ماھرة أثناء الوالدةوجود 
 TM.21 104 13.6840 0.132 na na na na 77 131 وفیات االمھات

           صحة الطفل وتغذیتھ ونمائھ -النمو 

 DTP( TC.3 0.6883 0.0159 0.023 3.793 1.947 3,167 3,205 0.656 0.720تغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (
 TC.6 0.2863 0.0156 0.054 3.810 1.952 3,167 3,205 0.255 0.318 تغطیة تطعیم المكورة الرئویة المتعدد السكارید

 TC.10 0.7104 0.0145 0.020 3.285 1.812 3,167 3,205 0.681 0.739 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.4268 0.0151 0.035 18.958 4.354 128,284 20,214 0.397 0.457 االعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة واإلضاءة

 TC.19 0.5216 0.0113 0.022 0.299 0.547 562 586 0.499 0.544 السعي إلى الحصول على الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ 
 TC.32 0.2582 0.0100 0.039 0.878 0.937 1,509 1,681 0.238 0.278 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون سّن 

 TC.45a 0.0989 0.0053 0.054 5.255 2.292 16,385 16,366 0.088 0.110 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)
 TC.46a 0.0245 0.0019 0.079 2.581 1.606 16,343 16,312 0.021 0.028 الُھزال (المعتدل والحاّد)نسبة انتشار 
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 : اخطاء المعاينة: العراق SE.1جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.0664 0.0037 0.056 3.596 1.896 16,343 16,312 0.059 0.074 نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشدید)
 TC.53 0.7926 0.0110 0.014 5.200 2.280 7,191 7,014 0.771 0.815 مؤشر النماء المبكر للطفل

           التعلّم

 LN.2 0.3198 0.0164 0.051 4.759 2.181 3,823 3,830 0.287 0.353 نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم (معّدلة)

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 0.9881 0.0025 0.003 8.909 2.985 16,623 16,623 0.983 0.993 تسجیل الموالید
 PR.2 0.8093 0.0064 0.008 6.783 2.604 48,683 25,757 0.797 0.822 التأدیب العنیف
 PR.3 0.0728 0.0043 0.059 4.257 2.063 43,867 15,595 0.064 0.081 عمالة األطفال

 PR.4a 0.0718 0.0058 0.080 2.746 1.657 5,475 5,508 0.060 0.083 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.2790 0.0109 0.039 3.245 1.801 5,475 5,508 0.257 0.301 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.0741 0.0103 0.139 47.232 6.873 30,660 30,660 0.053 0.095 انتشار ممارسة ختان اإلناث بین النساء
 PR.13 0.0606 0.0079 0.130 0.545 0.738 447 501 0.045 0.076 الجرائم (للنساء)التبلیغ عن 

 PR.14 0.4889 0.0081 0.017 8.031 2.834 30,660 30,660 0.473 0.505 السالمة (للنساء)

           العیش في بیئة آمنة ونظیفة

 WS.2 0.8568 0.0144 0.017 34.325 5.859 128,284 20,214 0.828 0.886 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.3923 0.0184 0.047 11.225 3.350 42,501 6,650 0.355 0.429 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9700 0.0029 0.003 5.978 2.445 128,039 20,163 0.964 0.976 مرافق غسل األیدي بالماء والصابون
 WS.8 0.9482 0.0046 0.005 8.668 2.944 128,284 20,214 0.939 0.957 الصرف الصحي المحسناستخدام مرافق 

 WS.9 0.9181 0.0048 0.005 6.250 2.500 128,284 20,214 0.908 0.928 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة
 WS.11 0.4228 0.0150 0.035 18.580 4.310 128,284 20,214 0.393 0.453 التخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.1846 0.0066 0.036 7.412 2.723 54,167 25,774 0.171 0.198 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.3492 0.0074 0.021 4.883 2.210 128,284 20,214 0.334 0.364 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة

 EQ.7 0.1176 0.0069 0.059 14.038 3.747 30,660 30,660 0.104 0.131 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 6.3739 0.0730 0.011 11.765 3.430 11,916 11,949 6.228 1.000 سنة) 24-15مؤشر الرضا العام عن الحیاة (للنساء في الفئة العمریة 

)na (غیر منطبق 
 



 378صفحة |  المعاينة ملحق "ج"، تقديرات اخطاء

 : اخطاء المعاينة: الحضر SE.2جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            تغطیة العینة وخصائص المستجیبین

 SR.1 0.9994 0.0002 0.000 1.019 1.009 88,990 13,876 0.999 1.000 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.7238 0.0095 0.013 9.159 3.026 21,436 20,449 0.705 0.743 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.4766 0.0130 0.027 13.757 3.709 21,436 20,449 0.451 0.503 أشھر الماضیة) (للنساء) 3استخدام اإلنترنت (خالل الـ 
 SR.13 0.0679 0.0035 0.051 3.900 1.975 21,436 20,449 0.061 0.075 (للنساء)مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 

 SR.14 0.0114 0.0012 0.101 2.402 1.550 21,436 20,449 0.009 0.014 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 14.7233 1.6682 0.113 na na na na 11.387 18.060 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 22.8923 2.0163 0.088 na na na na 18.860 26.925 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 25.7245 2.1402 0.083 na na na na 21.444 30.005 معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na na 3.372 3.730 0.025 0.0894 3.5510 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 67.8015 4.7130 0.070 na na na na 58.376 77.227 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.5411 0.0084 0.016 3.688 1.920 13,812 12,929 0.524 0.558 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.5356 0.0078 0.015 2.090 1.446 9,354 8,533 0.520 0.551 تنظیم األسرة الحدیثةتم تلبیة احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل 

تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه 
 TM.5b 0.7234 0.0125 0.017 3.096 1.760 4,287 3,940 0.698 0.749 الرعایة)

 TM.9 0.9681 0.0042 0.004 2.253 1.501 4,287 3,940 0.960 0.977 الوالدةوجود مرافقة ماھرة أثناء 
          TM.21 وفیات االمھات

           صحة الطفل وتغذیتھ ونمائھ -النمو 

 DTP( TC.3 0.7294 0.0192 0.026 3.754 1.938 2,174 2,009 0.691 0.768تغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (
 TC.6 0.3219 0.0191 0.059 3.352 1.831 2,174 2,009 0.284 0.360 تغطیة تطعیم المكورة الرئویة المتعدد السكارید

 TC.10 0.7429 0.0169 0.023 3.013 1.736 2,174 2,009 0.709 0.777 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.4493 0.0174 0.039 17.037 4.128 88,990 13,876 0.414 0.484 والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة واإلضاءةاالعتماد األساسي على الوقود النظیف 

 TC.19 0.4460 0.0146 0.033 0.324 0.570 355 376 0.417 0.475 السعي إلى الحصول على الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ 
 TC.32 0.2476 0.0120 0.049 0.819 0.905 1,012 1,055 0.224 0.272 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون سّن 

 TC.45a 0.0993 0.0063 0.063 4.514 2.125 11,123 10,215 0.087 0.112 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)
 TC.46a 0.0239 0.0021 0.088 1.942 1.394 11,091 10,177 0.020 0.028 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)



 379صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 : اخطاء المعاينة: الحضر SE.2جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.0698 0.0049 0.070 3.739 1.934 11,091 10,177 0.060 0.080 نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشدید)
 TC.53 0.7918 0.0107 0.014 3.066 1.751 4,853 4,402 0.770 0.813 مؤشر النماء المبكر للطفل

           التعلّم

 LN.2 0.3676 0.0239 0.065 5.890 2.427 2,635 2,394 0.320 0.415 نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم (معّدلة)

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 0.9864 0.0036 0.004 9.801 3.131 11,305 10,393 0.979 0.993 تسجیل الموالید
 PR.2 0.7986 0.0082 0.010 7.020 2.650 33,055 16,612 0.782 0.815 العنیف التأدیب

 PR.3 0.0412 0.0037 0.090 3.666 1.915 29,681 10,433 0.034 0.049 عمالة األطفال
 PR.4a 0.0738 0.0075 0.101 2.995 1.730 3,707 3,672 0.059 0.089 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.4b 0.2805 0.0141 0.050 3.595 1.896 3,707 3,672 0.252 0.309 سنة) (للنساء) 18األطفال (قبل سّن  زواج
 PR.9 0.0704 0.0050 0.071 7.743 2.783 21,436 20,449 0.060 0.080 انتشار ممارسة ختان اإلناث بین النساء

 PR.13 0.0470 0.0096 0.205 0.713 0.844 331 344 0.028 0.066 التبلیغ عن الجرائم (للنساء)
 PR.14 0.4838 0.0093 0.019 7.095 2.664 21,436 20,449 0.465 0.502 السالمة (للنساء)

           العیش في بیئة آمنة ونظیفة

 WS.2 0.8686 0.0201 0.023 49.283 7.020 88,990 13,876 0.828 0.909 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.4274 0.0191 0.045 8.069 2.841 29,444 4,555 0.389 0.466 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9789 0.0033 0.003 7.508 2.740 88,785 13,836 0.972 0.986 مرافق غسل األیدي بالماء والصابون
 WS.8 0.9730 0.0031 0.003 5.024 2.242 88,990 13,876 0.967 0.979 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.9429 0.0039 0.004 3.940 1.985 88,990 13,876 0.935 0.951 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة
 WS.11 0.3181 0.0125 0.039 9.940 3.153 88,990 13,876 0.293 0.343 التخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.1933 0.0077 0.040 6.439 2.537 36,630 16,779 0.178 0.209 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.3538 0.0091 0.026 5.047 2.247 88,990 13,876 0.336 0.372 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة

 EQ.7 0.1089 0.0055 0.050 6.330 2.516 21,436 20,449 0.098 0.120 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 6.3124 0.0559 0.009 4.584 2.141 8,092 7,809 6.201 1.000 سنة) 24-15مؤشر الرضا العام عن الحیاة (للنساء في الفئة العمریة 

)na (غیر منطبق 



 380صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 : اخطاء المعاينة: ال��ف SE.3المعاینة جدول أخطاء 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            تغطیة العینة وخصائص المستجیبین

 SR.1 0.9976 0.0008 0.001 1.841 1.357 39,293 6,338 0.996 0.999 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.5522 0.0325 0.059 43.638 6.606 9,224 10,211 0.487 0.617 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.2629 0.0367 0.139 70.849 8.417 9,224 10,211 0.190 0.336 أشھر الماضیة) (للنساء) 3استخدام اإلنترنت (خالل الـ 
 SR.13 0.0285 0.0066 0.230 15.837 3.980 9,224 10,211 0.015 0.042 مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات (للنساء)

 SR.14 0.0159 0.0076 0.479 37.829 6.151 9,224 10,211 0.001 0.031 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 13.8451 2.6383 0.191 na na na na 8.568 19.122 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 21.7817 3.2596 0.150 na na na na 15.263 28.301 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 25.7867 3.5276 0.137 na na na na 18.731 32.842 األطفال دون سّن الخامسةمعدل وفیات 

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na na 3.454 4.213 0.050 0.1899 3.8334 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 74.5017 6.2364 0.084 na na na na 62.029 86.974 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.4973 0.0148 0.030 5.863 2.421 5,898 6,668 0.468 0.527 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.5728 0.0238 0.042 9.538 3.088 3,676 4,122 0.525 0.620 تم تلبیة احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل تنظیم األسرة الحدیثة

الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه  تغطیة رعایة ما قبل
 TM.5b 0.5810 0.0150 0.026 2.130 1.459 1,931 2,310 0.551 0.611 الرعایة)

 TM.9 0.9294 0.0088 0.009 2.717 1.648 1,931 2,310 0.912 0.947 وجود مرافقة ماھرة أثناء الوالدة
          TM.21 وفیات االمھات

           صحة الطفل وتغذیتھ ونمائھ -النمو 

 DTP( TC.3 0.5981 0.0345 0.058 5.917 2.433 992 1,196 0.529 0.667تغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (
 TC.6 0.2083 0.0215 0.103 3.355 1.832 992 1,196 0.165 0.251 تغطیة تطعیم المكورة الرئویة المتعدد السكارید

 TC.10 0.6391 0.0312 0.049 5.031 2.243 992 1,196 0.577 0.701 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.3759 0.0264 0.070 18.828 4.339 39,293 6,338 0.323 0.429 االعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة واإلضاءة

 TC.19 0.6518 0.0199 0.031 0.366 0.605 206 210 0.612 0.692 الحصول على الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ  السعي إلى
 TC.32 0.2798 0.0179 0.064 0.989 0.994 498 626 0.244 0.316 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون سّن 

 TC.45a 0.0979 0.0100 0.102 6.905 2.628 5,263 6,151 0.078 0.118 (المعتدل والحاّد)نسبة انتشار التقّزم 
 TC.46a 0.0258 0.0041 0.160 4.136 2.034 5,252 6,135 0.018 0.034 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)



 381صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 : اخطاء المعاينة: ال��ف SE.3المعاینة جدول أخطاء 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.0591 0.0052 0.088 3.009 1.735 5,252 6,135 0.049 0.070 نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشدید)
 TC.53 0.7943 0.0255 0.032 10.365 3.220 2,337 2,612 0.743 0.845 مؤشر النماء المبكر للطفل

           التعلّم

 LN.2 0.2140 0.0168 0.078 2.401 1.550 1,188 1,436 0.180 0.248 نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم (معّدلة)

           على حمایة من العنف واالستغاللحصلوا 

 PR.1 0.9918 0.0019 0.002 2.727 1.651 5,318 6,230 0.988 0.996 تسجیل الموالید
 PR.2 0.8319 0.0095 0.011 5.846 2.418 15,627 9,145 0.813 0.851 التأدیب العنیف
 PR.3 0.1388 0.0087 0.062 3.231 1.798 14,185 5,162 0.121 0.156 عمالة األطفال

 PR.4a 0.0678 0.0085 0.126 2.113 1.454 1,767 1,836 0.051 0.085 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.2760 0.0163 0.059 2.435 1.561 1,767 1,836 0.243 0.309 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.0826 0.0315 0.381 133.711 11.563 9,224 10,211 0.020 0.146 النساءانتشار ممارسة ختان اإلناث بین 
 PR.13 0.0994 0.0069 0.070 0.084 0.289 116 157 0.086 0.113 التبلیغ عن الجرائم (للنساء)

 PR.14 0.5008 0.0162 0.032 10.666 3.266 9,224 10,211 0.468 0.533 السالمة (للنساء)

           آمنة ونظیفةالعیش في بیئة 

 WS.2 0.8300 0.0151 0.018 10.263 3.204 39,293 6,338 0.800 0.860 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.3132 0.0463 0.148 24.909 4.991 13,056 2,095 0.221 0.406 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9498 0.0061 0.006 4.899 2.213 39,254 6,327 0.938 0.962 مرافق غسل األیدي بالماء والصابون
 WS.8 0.8920 0.0139 0.016 12.618 3.552 39,293 6,338 0.864 0.920 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.8620 0.0127 0.015 8.637 2.939 39,293 6,338 0.837 0.887 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة
 WS.11 0.6598 0.0270 0.041 20.657 4.545 39,293 6,338 0.606 0.714 التخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.1662 0.0114 0.069 8.484 2.913 17,536 8,995 0.143 0.189 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.3386 0.0124 0.037 4.328 2.080 39,293 6,338 0.314 0.363 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة

 EQ.7 0.1376 0.0195 0.141 32.548 5.705 9,224 10,211 0.099 0.177 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 6.5041 0.1831 0.028 24.788 4.979 3,824 4,140 6.138 1.000 سنة) 24-15العمریة  مؤشر الرضا العام عن الحیاة (للنساء في الفئة

)na (غیر منطبق 



 382صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 : اخطاء المعاينة: كردستان SE.4جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deftالعینة ()، والجذر التربیعي آلثار تصمیم deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            تغطیة العینة وخصائص المستجیبین

 SR.1 0.9996 0.0004 0.000 1.201 1.096 21,783 3,014 0.999 1.000 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.8182 0.0184 0.022 9.373 3.062 5,778 4,140 0.782 0.855 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.5070 0.0283 0.056 13.297 3.646 5,778 4,140 0.450 0.564 أشھر الماضیة) (للنساء) 3استخدام اإلنترنت (خالل الـ 
 SR.13 0.1002 0.0069 0.068 2.156 1.468 5,778 4,140 0.086 0.114 المعلومات (للنساء)مھارات االتصاالت وتكنولوجیا 

 SR.14 0.0358 0.0099 0.278 11.847 3.442 5,778 4,140 0.016 0.056 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 10.3823 2.9313 0.282 na na na na 4.520 16.245 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 14.8189 3.7031 0.250 na na na na 7.413 22.225 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 16.8506 4.1834 0.248 na na na na 8.484 25.217 معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na na 2.808 3.384 0.047 0.1440 3.0962 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 40.3468 8.9086 0.221 na na na na 22.530 58.164 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.6657 0.0117 0.018 1.488 1.220 3,492 2,435 0.642 0.689 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.3463 0.0117 0.034 1.095 1.046 2,577 1,803 0.323 0.370 تنظیم األسرة الحدیثةتم تلبیة احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل 

تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه 
 TM.5b 0.7458 0.0205 0.028 1.526 1.235 990 687 0.705 0.787 الرعایة)

 TM.9 0.9795 0.0081 0.008 2.266 1.505 990 687 0.963 0.996 الوالدةوجود مرافقة ماھرة أثناء 
          TM.21 وفیات االمھات

           صحة الطفل وتغذیتھ ونمائھ -النمو 

 DTP( TC.3 0.8387 0.0291 0.035 2.219 1.490 508 355 0.780 0.897تغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (
 TC.6 0.2307 0.0394 0.171 3.089 1.758 508 355 0.152 0.309 تغطیة تطعیم المكورة الرئویة المتعدد السكارید

 TC.10 0.8272 0.0317 0.038 2.491 1.578 508 355 0.764 0.891 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.0706 0.0082 0.116 3.083 1.756 21,783 3,014 0.054 0.087 والتدفئة واإلضاءةاالعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات ألغراض الطھي 

 TC.19 0.7208 0.0359 0.050 0.365 0.604 103 58 0.649 0.793 السعي إلى الحصول على الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ 
 TC.32 0.2787 0.0183 0.066 0.296 0.544 208 178 0.242 0.315 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون سّن 

 TC.45a 0.0487 0.0102 0.209 4.137 2.034 2,692 1,858 0.028 0.069 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)
 TC.46a 0.0185 0.0048 0.259 2.326 1.525 2,674 1,849 0.009 0.028 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)



 383صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 : اخطاء المعاينة: كردستان SE.4جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deftالعینة ()، والجذر التربیعي آلثار تصمیم deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.0512 0.0083 0.162 2.620 1.619 2,674 1,849 0.035 0.068 نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشدید)
 TC.53 0.8940 0.0263 0.029 5.966 2.443 1,262 816 0.841 0.947 مؤشر النماء المبكر للطفل

           التعلّم

 LN.2 0.4409 0.0419 0.095 2.701 1.643 481 381 0.357 0.525 المنّظم (معّدلة)نسبة المشاركة في التعلیم 

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 0.9983 0.0009 0.001 0.917 0.958 2,762 1,928 0.997 1.000 تسجیل الموالید
 PR.2 0.7106 0.0137 0.019 2.877 1.696 7,562 3,140 0.683 0.738 التأدیب العنیف
 PR.3 0.1033 0.0137 0.133 4.108 2.027 6,851 2,020 0.076 0.131 عمالة األطفال

 PR.4a 0.0264 0.0092 0.347 2.198 1.483 1,003 674 0.008 0.045 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.1811 0.0177 0.098 1.422 1.192 1,003 674 0.146 0.216 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.3749 0.0205 0.055 7.387 2.718 5,778 4,140 0.334 0.416 انتشار ممارسة ختان اإلناث بین النساء
 PR.13 (0.0952) (0.0055) (0.057) (0.013) (0.116) 42 40 (0.000) (-0.106) التبلیغ عن الجرائم (للنساء)

 PR.14 0.7716 0.0394 0.051 36.543 6.045 5,778 4,140 0.693 0.850 السالمة (للنساء)

           العیش في بیئة آمنة ونظیفة

 WS.2 0.9945 0.0030 0.003 4.841 2.200 21,783 3,014 0.989 1.000 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.8446 0.0270 0.032 6.369 2.524 6,995 985 0.791 0.899 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9945 0.0014 0.001 1.043 1.021 21,754 3,008 0.992 0.997 مرافق غسل األیدي بالماء والصابون
 WS.8 0.9826 0.0052 0.005 4.731 2.175 21,783 3,014 0.972 0.993 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.9695 0.0073 0.008 5.435 2.331 21,783 3,014 0.955 0.984 الصحي األساسیةاستخدام خدمات الصرف 
 WS.11 0.5492 0.0539 0.098 35.355 5.946 21,783 3,014 0.441 0.657 التخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.1165 0.0190 0.163 11.424 3.380 8,635 3,247 0.078 0.155 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.2407 0.0105 0.044 1.830 1.353 21,783 3,014 0.220 0.262 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة

 EQ.7 0.0906 0.0141 0.155 9.947 3.154 5,778 4,140 0.062 0.119 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 7.6145 0.1210 0.016 5.614 2.369 2,177 1,524 7.372 1.000 سنة) 24-15مؤشر الرضا العام عن الحیاة (للنساء في الفئة العمریة 

 حالة غیر مرجحة 49 - 25( ) األرقام التي تستند إلى 
)na (غیر منطبق 



 384صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 : اخطاء المعاينة: وسط وجنوب العراق SE.5جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            تغطیة العینة وخصائص المستجیبین

 SR.1 0.9987 0.0003 0.000 1.553 1.246 106,500 17,200 0.998 0.999 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.6383 0.0078 0.012 6.987 2.643 24,882 26,520 0.623 0.654 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.3903 0.0103 0.026 11.801 3.435 24,882 26,520 0.370 0.411 أشھر الماضیة) (للنساء) 3استخدام اإلنترنت (خالل الـ 
 SR.13 0.0458 0.0024 0.051 3.370 1.836 24,882 26,520 0.041 0.050 مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات (للنساء)

 SR.14 0.0074 0.0009 0.120 2.859 1.691 24,882 26,520 0.006 0.009 التبغ (للنساء) تعاطي

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 15.2585 1.5676 0.103 na na na na 12.123 18.394 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 24.0788 1.8677 0.078 na na na na 20.343 27.814 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 27.5037 1.9584 0.071 na na na na 23.587 31.421 معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na na 3.576 3.927 0.023 0.0876 3.7516 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 76.7320 4.3203 0.056 na na na na 68.091 85.373 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.4983 0.0072 0.014 3.580 1.892 16,219 17,162 0.484 0.513 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.5954 0.0071 0.012 2.241 1.497 10,453 10,852 0.581 0.610 تم تلبیة احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل تنظیم األسرة الحدیثة

تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه 
 TM.5b 0.6666 0.0116 0.017 3.367 1.835 5,229 5,563 0.643 0.690 الرعایة)

 TM.9 0.9517 0.0039 0.004 1.844 1.358 5,229 5,563 0.944 0.959 وجود مرافقة ماھرة أثناء الوالدة
          TM.21 االمھاتوفیات 

           صحة الطفل وتغذیتھ ونمائھ -النمو 

 DTP( TC.3 0.6595 0.0166 0.025 3.494 1.869 2,658 2,850 0.626 0.693تغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (
 TC.6 0.2970 0.0164 0.055 3.651 1.911 2,658 2,850 0.264 0.330 تغطیة تطعیم المكورة الرئویة المتعدد السكارید

 TC.10 0.6880 0.0150 0.022 2.967 1.722 2,658 2,850 0.658 0.718 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.4997 0.0145 0.029 14.529 3.812 106,500 17,200 0.471 0.529 االعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة واإلضاءة

 TC.19 0.4769 0.0118 0.025 0.296 0.544 459 528 0.453 0.501 السعي إلى الحصول على الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ 
 TC.32 0.2550 0.0112 0.044 1.000 1.000 1,301 1,503 0.232 0.277 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون سّن 

 TC.45a 0.1088 0.0054 0.050 4.357 2.087 13,693 14,508 0.098 0.120 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)
 TC.46a 0.0257 0.0021 0.081 2.510 1.584 13,670 14,463 0.022 0.030 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)



 385صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 : اخطاء المعاينة: وسط وجنوب العراق SE.5جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.0693 0.0042 0.060 3.925 1.981 13,670 14,463 0.061 0.078 (المعتدل والشدید)نسبة انتشار الوزن الزائد 
 TC.53 0.7710 0.0092 0.012 2.947 1.717 5,928 6,198 0.753 0.789 مؤشر النماء المبكر للطفل

           التعلّم

 LN.2 0.3024 0.0172 0.057 4.842 2.200 3,342 3,449 0.268 0.337 نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم (معّدلة)

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 0.9861 0.0030 0.003 9.478 3.079 13,861 14,695 0.980 0.992 تسجیل الموالید
 PR.2 0.8275 0.0070 0.008 7.747 2.783 41,121 22,617 0.813 0.841 التأدیب العنیف

 PR.3 0.0671 0.0040 0.060 3.502 1.871 37,015 13,575 0.059 0.075 األطفالعمالة 
 PR.4a 0.0820 0.0067 0.082 2.897 1.702 4,472 4,834 0.069 0.095 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.3010 0.0126 0.042 3.661 1.913 4,472 4,834 0.276 0.326 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.0042 0.0011 0.258 7.396 2.720 24,882 26,520 0.002 0.006 انتشار ممارسة ختان اإلناث بین النساء
 PR.13 0.0570 0.0085 0.149 0.618 0.786 406 461 0.040 0.074 التبلیغ عن الجرائم (للنساء)

 PR.14 0.4233 0.0085 0.020 7.841 2.800 24,882 26,520 0.406 0.440 السالمة (للنساء)

           العیش في بیئة آمنة ونظیفة

 WS.2 0.8286 0.0166 0.020 33.224 5.764 106,500 17,200 0.795 0.862 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.3032 0.0158 0.052 8.003 2.829 35,505 5,665 0.272 0.335 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9650 0.0034 0.004 6.018 2.453 106,285 17,155 0.958 0.972 مرافق غسل األیدي بالماء والصابون
 WS.8 0.9411 0.0053 0.006 8.798 2.966 106,500 17,200 0.930 0.952 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.9076 0.0057 0.006 6.778 2.604 106,500 17,200 0.896 0.919 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة
 WS.11 0.3969 0.0115 0.029 9.553 3.091 106,500 17,200 0.374 0.420 التخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.1975 0.0063 0.032 5.618 2.370 45,532 22,527 0.185 0.210 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.3714 0.0081 0.022 4.891 2.211 106,500 17,200 0.355 0.388 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة

 EQ.7 0.1238 0.0075 0.061 13.777 3.712 24,882 26,520 0.109 0.139 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 6.0966 0.0508 0.008 5.056 2.249 9,739 10,425 5.995 1.000 سنة) 24-15مؤشر الرضا العام عن الحیاة (للنساء في الفئة العمریة 

)na (غیر منطبق 



 386صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 دهوك : اخطاء المعاينة: SE.6جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            وخصائص المستجیبینتغطیة العینة 

 SR.1 1.0000 0.0000 0.000 na na 4,513 1,031 1.000 1.000 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.7822 0.0159 0.020 2.520 1.588 1,163 1,689 0.750 0.814 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.5194 0.0236 0.045 3.772 1.942 1,163 1,689 0.472 0.567 أشھر الماضیة) (للنساء) 3استخدام اإلنترنت (خالل الـ 
 SR.13 0.0764 0.0095 0.124 2.157 1.469 1,163 1,689 0.057 0.095 مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات (للنساء)

 SR.14 0.0275 0.0045 0.165 1.304 1.142 1,163 1,689 0.018 0.037 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 12.4912 3.9901 0.319 na na na na 4.511 20.471 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 21.8475 5.5074 0.252 na na na na 10.833 32.862 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 26.4242 5.9802 0.226 na na na na 14.464 38.384 معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na na 3.287 4.090 0.054 0.2007 3.6883 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 31.7177 6.7434 0.213 na na na na 18.231 45.205 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.5693 0.0149 0.026 0.855 0.924 670 939 0.539 0.599 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.4213 0.0241 0.057 1.493 1.222 439 627 0.373 0.470 تم تلبیة احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل تنظیم األسرة الحدیثة

تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه 
 TM.5b 0.7421 0.0252 0.034 0.999 1.000 221 301 0.692 0.793 الرعایة)

 TM.9 0.9829 0.0091 0.009 1.490 1.221 221 301 0.965 1.000 وجود مرافقة ماھرة أثناء الوالدة
          TM.21 وفیات االمھات

           صحة الطفل وتغذیتھ ونمائھ -النمو 

 DTP( TC.3 0.8338 0.0349 0.042 1.397 1.182 119 160 0.764 0.904الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (تغطیة التطعیم الثالثي ضد 
 TC.6 0.2276 0.0285 0.125 0.734 0.857 119 160 0.171 0.285 تغطیة تطعیم المكورة الرئویة المتعدد السكارید

 TC.10 0.8828 0.0299 0.034 1.379 1.174 119 160 0.823 0.943 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.0435 0.0079 0.182 1.559 1.248 4,513 1,031 0.028 0.059 االعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة واإلضاءة

 TC.19 (0.5369) (0.0564) (0.105) (0.461) (0.679) 26 37 (0.000) (-0.650) السعي إلى الحصول على الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ 
 TC.32 0.1812 0.0361 0.199 0.695 0.834 54 80 0.109 0.253 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون سّن 

 TC.45a 0.0609 0.0122 0.200 2.069 1.438 551 798 0.037 0.085 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)
 TC.46a 0.0183 0.0047 0.255 0.962 0.981 550 796 0.009 0.028 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)
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 دهوك : اخطاء المعاينة: SE.6جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.0512 0.0092 0.179 1.372 1.171 550 796 0.033 0.070 نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشدید)
 TC.53 0.8677 0.0255 0.029 1.915 1.384 229 339 0.817 0.919 مؤشر النماء المبكر للطفل

           التعلّم

 LN.2 0.3964 0.0431 0.109 1.220 1.105 105 158 0.310 0.483 نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم (معّدلة)

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 0.9944 0.0034 0.003 1.703 1.305 580 841 0.988 1.000 تسجیل الموالید
 PR.2 0.7189 0.0218 0.030 2.972 1.724 1,633 1,269 0.675 0.762 التأدیب العنیف
 PR.3 0.0864 0.0146 0.169 2.021 1.422 1,470 747 0.057 0.116 عمالة األطفال

 PR.4a 0.0182 0.0098 0.536 1.555 1.247 195 293 0.000 0.038 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.0814 0.0167 0.205 1.090 1.044 195 293 0.048 0.115 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.0147 0.0066 0.452 5.138 2.267 1,163 1,689 0.001 0.028 انتشار ممارسة ختان اإلناث بین النساء
 (*) (*) PR.13 (*) (*) (*) (*) (*) 18 23 التبلیغ عن الجرائم (للنساء)

 PR.14 0.7562 0.0274 0.036 6.857 2.619 1,163 1,689 0.701 0.811 السالمة (للنساء)

           العیش في بیئة آمنة ونظیفة

 WS.2 0.9957 0.0026 0.003 1.614 1.270 4,513 1,031 0.991 1.000 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.7520 0.0324 0.043 2.518 1.587 1,472 343 0.687 0.817 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9850 0.0041 0.004 1.179 1.086 4,513 1,031 0.977 0.993 مرافق غسل األیدي بالماء والصابون
 WS.8 0.9921 0.0036 0.004 1.711 1.308 4,513 1,031 0.985 0.999 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.9860 0.0049 0.005 1.783 1.335 4,513 1,031 0.976 0.996 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة
 WS.11 0.7675 0.0219 0.028 2.760 1.661 4,513 1,031 0.724 0.811 التخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.0859 0.0111 0.129 2.007 1.417 1,828 1,277 0.064 0.108 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.2994 0.0178 0.059 1.554 1.247 4,513 1,031 0.264 0.335 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة

 EQ.7 0.0453 0.0069 0.152 1.848 1.359 1,163 1,689 0.032 0.059 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 7.5628 0.1189 0.016 2.409 1.552 441 663 7.325 1.000 سنة) 24-15مؤشر الرضا العام عن الحیاة (للنساء في الفئة العمریة 

 حالة غیر مرجحة 49 - 25( ) األرقام التي تستند إلى 
 حالة غیر مرجحة 25األرقام التي تستند إلى أقل من (*) 

)na (غیر منطبق 
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 نينوى : اخطاء المعاينة: SE.7جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            تغطیة العینة وخصائص المستجیبین

 SR.1 0.9985 0.0011 0.001 0.900 0.949 12,092 1,077 0.996 1.000 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.5956 0.0263 0.044 4.824 2.196 2,851 1,684 0.543 0.648 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.3187 0.0272 0.085 5.751 2.398 2,851 1,684 0.264 0.373 أشھر الماضیة) (للنساء) 3استخدام اإلنترنت (خالل الـ 
 SR.13 0.0537 0.0063 0.117 1.301 1.141 2,851 1,684 0.041 0.066 (للنساء)مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 

 SR.14 0.0063 0.0035 0.562 3.369 1.835 2,851 1,684 0.000 0.013 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 13.5922 3.6681 0.270 na na na na 20.928 0.000 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 23.1938 5.2839 0.228 na na na na 33.762 0.000 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 26.0496 5.6522 0.217 na na na na 37.354 0.000 معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na na 3.269 4.072 0.055 0.2008 3.6705 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 87.8357 10.5957 0.121 na na na na 66.644 109.027 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.4441 0.0184 0.041 1.456 1.207 1,805 1,059 0.407 0.481 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.5640 0.0223 0.039 1.332 1.154 1,122 661 0.519 0.609 األسرة الحدیثةتم تلبیة احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل تنظیم 

تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه 
 TM.5b 0.5779 0.0318 0.055 1.473 1.213 610 357 0.514 0.641 الرعایة)

 TM.9 0.9158 0.0149 0.016 1.025 1.012 610 357 0.886 0.946 وجود مرافقة ماھرة أثناء الوالدة
          TM.21 وفیات االمھات

           صحة الطفل وتغذیتھ ونمائھ -النمو 

 DTP( TC.3 0.4668 0.0567 0.121 2.450 1.565 336 191 0.354 0.580تغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (
 TC.6 0.0145 0.0080 0.549 0.845 0.919 336 191 0.000 0.031 تطعیم المكورة الرئویة المتعدد السكارید تغطیة

 TC.10 0.6698 0.0404 0.060 1.405 1.185 336 191 0.589 0.751 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.0477 0.0079 0.166 1.489 1.220 12,092 1,077 0.032 0.064 ةواإلضاءاالعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة 

 (*) (*) TC.19 (*) (*) (*) (*) (*) 18 14 السعي إلى الحصول على الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ 
 TC.32 0.3044 0.0392 0.129 0.719 0.848 163 100 0.226 0.383 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون سّن 

 TC.45a 0.1268 0.0227 0.179 4.439 2.107 1,628 959 0.082 0.172 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)
 TC.46a 0.0156 0.0046 0.294 1.307 1.143 1,626 958 0.006 0.025 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)
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 نينوى : اخطاء المعاينة: SE.7جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.0406 0.0052 0.128 0.664 0.815 1,626 958 0.030 0.051 الزائد (المعتدل والشدید) نسبة انتشار الوزن
 TC.53 0.7126 0.0350 0.049 2.550 1.597 728 428 0.643 0.783 مؤشر النماء المبكر للطفل

           التعلّم

 LN.2 0.2739 0.0403 0.147 1.883 1.372 399 232 0.193 0.354 نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم (معّدلة)

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 0.9256 0.0202 0.022 5.725 2.393 1,639 967 0.885 0.966 تسجیل الموالید
 PR.2 0.9410 0.0088 0.009 2.034 1.426 4,863 1,464 0.923 0.959 التأدیب العنیف
 PR.3 0.0550 0.0103 0.188 1.740 1.319 4,321 851 0.034 0.076 عمالة األطفال

 PR.4a 0.0711 0.0146 0.206 0.974 0.987 489 302 0.042 0.100 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.3149 0.0420 0.133 2.462 1.569 489 302 0.231 0.399 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 2,851 1,684 0.000 0.000 انتشار ممارسة ختان اإلناث بین النساء
 (*) (*) PR.13 (*) (*) (*) (*) (*) 40 20 التبلیغ عن الجرائم (للنساء)

 PR.14 0.4387 0.0160 0.037 1.755 1.325 2,851 1,684 0.407 0.471 السالمة (للنساء)

           بیئة آمنة ونظیفة العیش في

 WS.2 0.9992 0.0008 0.001 0.826 0.909 12,092 1,077 0.998 1.000 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.4672 0.0486 0.104 3.725 1.930 4,046 359 0.370 0.564 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9661 0.0107 0.011 3.747 1.936 12,089 1,076 0.945 0.987 مرافق غسل األیدي بالماء والصابون
 WS.8 0.9894 0.0058 0.006 3.407 1.846 12,092 1,077 0.978 1.000 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.9308 0.0105 0.011 1.854 1.362 12,092 1,077 0.910 0.952 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة
 WS.11 0.6239 0.0238 0.038 2.607 1.615 12,092 1,077 0.576 0.672 التخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.2731 0.0151 0.055 1.649 1.284 5,333 1,445 0.243 0.303 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.4450 0.0249 0.056 2.711 1.646 12,092 1,077 0.395 0.495 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة

 EQ.7 0.1492 0.0125 0.084 2.083 1.443 2,851 1,684 0.124 0.174 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 5.4023 0.1267 0.023 2.395 1.548 1,100 659 5.149 1.000 سنة) 24-15مؤشر الرضا العام عن الحیاة (للنساء في الفئة العمریة 

  حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
)na (غیر منطبق 
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 السل�مان�ة : اخطاء المعاينة: SE.8جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deff(األخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة 

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
تصمیم أثر 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            تغطیة العینة وخصائص المستجیبین

 SR.1 0.9988 0.0012 0.001 1.281 1.132 6,915 1,036 0.996 1.000 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.8171 0.0195 0.024 3.094 1.759 1,833 1,216 0.778 0.856 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.4915 0.0265 0.054 3.423 1.850 1,833 1,216 0.438 0.545 أشھر الماضیة) (للنساء) 3استخدام اإلنترنت (خالل الـ 
 SR.13 0.1065 0.0109 0.103 1.523 1.234 1,833 1,216 0.085 0.128 مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات (للنساء)

 SR.14 0.0131 0.0033 0.251 1.012 1.006 1,833 1,216 0.007 0.020 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 5.0934 2.9849 0.586 na na na na -0.877 11.063 الوالدةمعدل وفیات حدیثي 
 CS.3 8.0246 3.6242 0.452 na na na na 0.776 15.273 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 8.0246 3.6242 0.452 na na na na 0.776 15.273 معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na na 2.398 3.145 0.067 0.1868 2.7714 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 21.6457 6.8839 0.318 na na na na 7.878 35.413 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.7336 0.0181 0.025 1.223 1.106 1,084 732 0.697 0.770 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.3148 0.0174 0.055 0.831 0.912 871 591 0.280 0.350 احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل تنظیم األسرة الحدیثةتم تلبیة 

تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه 
 TM.5b 0.7876 0.0308 0.039 0.964 0.982 260 171 0.726 0.849 الرعایة)

 TM.9 0.9817 0.0137 0.014 1.766 1.329 260 171 0.954 1.000 وجود مرافقة ماھرة أثناء الوالدة
          TM.21 وفیات االمھات

 صحة الطفل وتغذیتھ ونمائھ -النمو 
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 السل�مان�ة : اخطاء المعاينة: SE.8جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deff(األخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة 

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
تصمیم أثر 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 DTP( TC.3 0.8857 0.0279 0.031 0.653 0.808 129 86 0.830 0.941تغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (
 TC.6 0.4606 0.0623 0.135 1.329 1.153 129 86 0.336 0.585 تغطیة تطعیم المكورة الرئویة المتعدد السكارید

 TC.10 0.8195 0.0353 0.043 0.715 0.845 129 86 0.749 0.890 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.0514 0.0120 0.233 3.046 1.745 6,915 1,036 0.027 0.075 والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة واإلضاءةاالعتماد األساسي على الوقود النظیف 

 (*) (*) TC.19 (*) (*) (*) (*) (*) 9 6 السعي إلى الحصول على الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ 
 TC.32 0.4890 0.0282 0.058 0.179 0.423 87 57 0.433 0.545 أشھر 6دون سّن الرضاعة الطبیعیة الخالصة 

 TC.45a 0.0495 0.0099 0.201 1.006 1.003 713 481 0.030 0.069 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)
 TC.46a 0.0339 0.0122 0.360 2.163 1.471 705 477 0.009 0.058 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)

 TC.47a 0.0401 0.0106 0.264 1.390 1.179 705 477 0.019 0.061 نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشدید)
 TC.53 0.9421 0.0148 0.016 0.857 0.926 314 214 0.912 0.972 مؤشر النماء المبكر للطفل

           التعلّم

 LN.2 0.5065 0.0539 0.106 1.302 1.141 161 113 0.399 0.614 (معّدلة)نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم 

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 0.9981 0.0019 0.002 0.977 0.989 737 496 0.994 1.000 تسجیل الموالید
 PR.2 0.6416 0.0252 0.039 2.532 1.591 2,200 915 0.591 0.692 التأدیب العنیف
 PR.3 0.0715 0.0255 0.356 6.446 2.539 2,087 660 0.021 0.122 عمالة األطفال

 PR.4a 0.0168 0.0093 0.557 0.905 0.951 265 172 0.000 0.035 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.1349 0.0283 0.210 1.173 1.083 265 172 0.078 0.192 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.4648 0.0352 0.076 6.037 2.457 1,833 1,216 0.394 0.535 انتشار ممارسة ختان اإلناث بین النساء
 (*) (*) PR.13 (*) (*) (*) (*) (*) 12 10 التبلیغ عن الجرائم (للنساء)

 PR.14 0.9098 0.0096 0.011 1.377 1.173 1,833 1,216 0.891 0.929 السالمة (للنساء)

           العیش في بیئة آمنة ونظیفة

 WS.2 0.9873 0.0088 0.009 6.445 2.539 6,915 1,036 0.970 1.000 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.8330 0.0343 0.041 3.445 1.856 2,288 346 0.764 0.902 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9990 0.0008 0.001 0.755 0.869 6,906 1,035 0.997 1.000 األیدي بالماء والصابونمرافق غسل 
 WS.8 0.9688 0.0098 0.010 3.310 1.819 6,915 1,036 0.949 0.988 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.9665 0.0106 0.011 3.572 1.890 6,915 1,036 0.945 0.988 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة
 WS.11 0.1119 0.0251 0.225 6.576 2.564 6,915 1,036 0.062 0.162 التخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع

 فرصة منصفة في الحیاة
 

         
 EQ.1 0.0696 0.0117 0.168 2.067 1.438 2,559 979 0.046 0.093 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 



 392صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 السل�مان�ة : اخطاء المعاينة: SE.8جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deff(األخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة 

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
تصمیم أثر 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 EQ.3 0.2245 0.0112 0.050 0.748 0.865 6,915 1,036 0.202 0.247 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة
 EQ.7 0.0748 0.0110 0.147 2.130 1.459 1,833 1,216 0.053 0.097 التمییز (للنساء)

 EQ.9a 7.2780 0.1135 0.016 1.383 1.176 621 403 7.051 1.000 سنة) 24-15(للنساء في الفئة العمریة مؤشر الرضا العام عن الحیاة 
  حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

)na (غیر منطبق 



 393صفحة |  تقديرات اخطاء المعاينةملحق "ج"، 

 كركوك : اخطاء المعاينة:  SE.9جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاالختالف وآثار تصمیم العینة (األخطاء المعیاریة ومعامالت 

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            تغطیة العینة وخصائص المستجیبین

 SR.1 0.9993 0.0007 0.001 0.738 0.859 5,266 1,080 0.998 1.000 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.7614 0.0339 0.045 8.599 2.932 1,234 1,359 0.694 0.829 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.3989 0.0202 0.051 2.314 1.521 1,234 1,359 0.359 0.439 أشھر الماضیة) (للنساء) 3استخدام اإلنترنت (خالل الـ 
 SR.13 0.0313 0.0083 0.265 3.079 1.755 1,234 1,359 0.015 0.048 مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات (للنساء)

 SR.14 0.0055 0.0026 0.471 1.657 1.287 1,234 1,359 0.000 0.011 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 27.9780 21.4803 0.768 na na na na -14.983 70.939 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 32.3653 21.4850 0.664 na na na na -10.605 75.335 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 40.0934 21.4700 0.535 na na na na -2.847 83.033 معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة - النمو

 na na na na 1.667 2.559 0.105 0.2228 2.1131 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 26.7324 6.7789 0.254 na na na na 13.175 40.290 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.5134 0.0353 0.069 4.156 2.039 795 836 0.443 0.584 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.5965 0.0311 0.052 2.005 1.416 487 499 0.534 0.659 تم تلبیة احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل تنظیم األسرة الحدیثة

تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه 
 TM.5b 0.6160 0.0505 0.082 1.874 1.369 145 175 0.515 0.717 الرعایة)

 TM.9 0.9476 0.0199 0.021 1.388 1.178 145 175 0.908 0.987 وجود مرافقة ماھرة أثناء الوالدة
          TM.21 وفیات االمھات

           صحة الطفل وتغذیتھ ونمائھ -النمو 

 DTP( TC.3 0.5712 0.0456 0.080 0.720 0.849 66 86 0.480 0.662والكزاز (تغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  
 TC.6 0.5076 0.0627 0.123 1.335 1.155 66 86 0.382 0.633 تغطیة تطعیم المكورة الرئویة المتعدد السكارید

 TC.10 0.7692 0.0451 0.059 0.972 0.986 66 86 0.679 0.859 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.2176 0.0357 0.164 8.073 2.841 5,266 1,080 0.146 0.289 االعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة واإلضاءة

 (*) (*) TC.19 (*) (*) (*) (*) (*) 14 19 السعي إلى الحصول على الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ 
 TC.32 (0.3305) (0.0632) (0.191) (0.867) (0.931) 32 49 (0.204) (0.457) أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون سّن 

 TC.45a 0.1456 0.0230 0.158 2.136 1.461 397 502 0.100 0.192 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)
 TC.46a 0.0322 0.0066 0.205 0.702 0.838 397 502 0.019 0.045 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)



 394صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 كركوك : اخطاء المعاينة:  SE.9جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاالختالف وآثار تصمیم العینة (األخطاء المعیاریة ومعامالت 

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.0737 0.0120 0.163 1.058 1.029 397 502 0.050 0.098 نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشدید)
 TC.53 0.7854 0.0372 0.047 2.051 1.432 199 251 0.711 0.860 مؤشر النماء المبكر للطفل

           التعلّم

 LN.2 0.2780 0.0320 0.115 0.879 0.938 174 173 0.214 0.342 نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم (معّدلة)

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 0.9888 0.0054 0.005 1.380 1.175 406 517 0.978 1.000 تسجیل الموالید
 PR.2 0.5538 0.0453 0.082 8.388 2.896 1,869 1,009 0.463 0.645 التأدیب العنیف
 PR.3 0.0997 0.0261 0.262 5.628 2.372 1,863 740 0.047 0.152 عمالة األطفال

 PR.4a 0.0557 0.0176 0.316 1.220 1.105 145 208 0.020 0.091 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.1805 0.0271 0.150 1.025 1.013 145 208 0.126 0.235 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.0564 0.0150 0.266 5.762 2.400 1,234 1,359 0.026 0.086 انتشار ممارسة ختان اإلناث بین النساء
 (*) (*) PR.13 (*) (*) (*) (*) (*) 3 4 التبلیغ عن الجرائم (للنساء)

 PR.14 0.7432 0.0198 0.027 2.794 1.672 1,234 1,359 0.704 0.783 السالمة (للنساء)

           العیش في بیئة آمنة ونظیفة

 WS.2 0.9958 0.0024 0.002 1.481 1.217 5,266 1,080 0.991 1.000 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.7392 0.0776 0.105 13.328 3.651 1,654 340 0.584 0.894 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9765 0.0082 0.008 3.175 1.782 5,264 1,079 0.960 0.993 مرافق غسل األیدي بالماء والصابون
 WS.8 0.9948 0.0036 0.004 2.744 1.657 5,266 1,080 0.988 1.000 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.9671 0.0096 0.010 3.135 1.770 5,266 1,080 0.948 0.986 األساسیةاستخدام خدمات الصرف الصحي 
 WS.11 0.3137 0.0278 0.089 3.883 1.971 5,266 1,080 0.258 0.369 التخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.0606 0.0155 0.255 4.491 2.119 2,120 1,069 0.030 0.092 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.2201 0.0257 0.117 4.146 2.036 5,266 1,080 0.169 0.271 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة

 EQ.7 0.0371 0.0106 0.286 4.296 2.073 1,234 1,359 0.016 0.058 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 4.8358 0.2060 0.043 6.525 2.554 373 458 4.424 1.000 سنة) 24-15مؤشر الرضا العام عن الحیاة (للنساء في الفئة العمریة 

 حالة غیر مرجحة 49 - 25( ) األرقام التي تستند إلى 
  حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

)na (غیر منطبق 



 395صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 ار��ل : اخطاء المعاينة: SE10جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            تغطیة العینة وخصائص المستجیبین

 SR.1 1.0000 0.0000 0.000 na na 10,355 947 1.000 1.000 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.8340 0.0314 0.038 8.812 2.969 2,783 1,235 0.771 0.897 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.5121 0.0540 0.106 14.425 3.798 2,783 1,235 0.404 0.620 أشھر الماضیة) (للنساء) 3استخدام اإلنترنت (خالل الـ 
 SR.13 0.1059 0.0114 0.108 1.704 1.305 2,783 1,235 0.083 0.129 مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات (للنساء)

 SR.14 0.0543 0.0160 0.295 6.153 2.480 2,783 1,235 0.022 0.086 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 12.2380 6.2643 0.512 na na na na -0.290 24.767 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 15.4476 7.5060 0.486 na na na na 0.436 30.460 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 17.5930 8.5995 0.489 na na na na 0.394 34.792 معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na na 2.618 3.617 0.080 0.2497 3.1174 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 55.0597 13.8697 0.252 na na na na 27.320 82.799 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.6606 0.0197 0.030 1.316 1.147 1,737 764 0.621 0.700 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.3420 0.0181 0.053 0.850 0.922 1,267 585 0.306 0.378 تم تلبیة احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل تنظیم األسرة الحدیثة

تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه 
 TM.5b 0.7260 0.0317 0.044 1.084 1.041 508 215 0.663 0.789 الرعایة)

 TM.9 0.9769 0.0142 0.015 1.920 1.386 508 215 0.948 1.000 وجود مرافقة ماھرة أثناء الوالدة
          TM.21 وفیات االمھات

           صحة الطفل وتغذیتھ ونمائھ -النمو 

 DTP( TC.3 0.8177 0.0583 0.071 2.463 1.570 260 109 0.701 0.934تغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (
 TC.6 0.1181 0.0444 0.376 2.043 1.429 260 109 0.029 0.207 الرئویة المتعدد السكارید تغطیة تطعیم المكورة

 TC.10 0.8056 0.0626 0.078 2.703 1.644 260 109 0.680 0.931 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.0951 0.0191 0.200 3.997 1.999 10,355 947 0.057 0.133 االعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة واإلضاءة

 (*) (*) TC.19 (*) (*) (*) (*) (*) 68 15 السعي إلى الحصول على الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ 
 TC.32 (0.0870) (0.0402) (0.462) (0.814) (0.902) 68 41 (0.007) (0.167) أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون سّن 

 TC.45a 0.0435 0.0169 0.388 3.958 1.990 1,428 579 0.010 0.077 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)
 TC.46a 0.0109 0.0045 0.417 1.099 1.048 1,419 576 0.002 0.020 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)



 396صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 ار��ل : اخطاء المعاينة: SE10جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.0567 0.0128 0.227 1.773 1.332 1,419 576 0.031 0.082 الزائد (المعتدل والشدید) نسبة انتشار الوزن
 TC.53 0.8814 0.0486 0.055 5.929 2.435 720 263 0.784 0.979 مؤشر النماء المبكر للطفل

           التعلّم

 LN.2 0.4134 0.0808 0.195 2.936 1.714 215 110 0.252 0.575 نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم (معّدلة)

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 1.0000 0.0000 0.000 na na 1,445 591 1.000 1.000 تسجیل الموالید
 PR.2 0.7476 0.0219 0.029 2.436 1.561 3,729 956 0.704 0.791 التأدیب العنیف
 PR.3 0.1310 0.0186 0.142 1.866 1.366 3,294 613 0.094 0.168 عمالة األطفال

 PR.4a 0.0340 0.0157 0.462 1.559 1.249 542 209 0.003 0.065 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.2396 0.0265 0.111 0.802 0.896 542 209 0.187 0.293 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.4663 0.0234 0.050 2.710 1.646 2,783 1,235 0.420 0.513 ممارسة ختان اإلناث بین النساءانتشار 
 (*) (*) PR.13 (*) (*) (*) (*) (*) 11 7 التبلیغ عن الجرائم (للنساء)

 PR.14 0.6870 0.0599 0.087 20.609 4.540 2,783 1,235 0.567 0.807 السالمة (للنساء)

           آمنة ونظیفةالعیش في بیئة 

 WS.2 0.9988 0.0010 0.001 0.782 0.884 10,355 947 0.997 1.000 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.8949 0.0410 0.046 5.804 2.409 3,235 296 0.813 0.977 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9955 0.0021 0.002 0.891 0.944 10,335 942 0.991 1.000 مرافق غسل األیدي بالماء والصابون
 WS.8 0.9877 0.0079 0.008 4.875 2.208 10,355 947 0.972 1.000 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.9643 0.0126 0.013 4.360 2.088 10,355 947 0.939 0.990 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة
 WS.11 0.7461 0.0657 0.088 21.541 4.641 10,355 947 0.615 0.877 اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقعالتخلص 

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.1579 0.0450 0.285 15.105 3.887 4,247 991 0.068 0.248 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.2259 0.0175 0.078 1.663 1.290 10,355 947 0.191 0.261 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة

 EQ.7 0.1199 0.0353 0.294 14.559 3.816 2,783 1,235 0.049 0.190 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 7.8224 0.1539 0.020 2.683 1.638 1,115 458 7.515 1.000 سنة) 24-15مؤشر الرضا العام عن الحیاة (للنساء في الفئة العمریة 

 حالة غیر مرجحة 49 - 25( ) األرقام التي تستند إلى 
  حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

)na (غیر منطبق 
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 398صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 د�الى : اخطاء المعاينة: SE11جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffالمعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (األخطاء 

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            المستجیبینتغطیة العینة وخصائص 

 SR.1 1.0000 0.0000 0.000 na na 7,227 1,080 1.000 1.000 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.6576 0.0212 0.032 3.254 1.804 1,698 1,637 0.615 0.700 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.4248 0.0284 0.067 5.396 2.323 1,698 1,637 0.368 0.482 أشھر الماضیة) (للنساء) 3استخدام اإلنترنت (خالل الـ 
 SR.13 0.0444 0.0111 0.249 4.720 2.173 1,698 1,637 0.022 0.067 مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات (للنساء)

 SR.14 0.0037 0.0018 0.485 1.432 1.197 1,698 1,637 0.000 0.007 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 21.6712 10.3757 0.479 na na na na 0.920 42.423 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 34.6906 9.9326 0.286 na na na na 14.825 54.556 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 44.1018 7.5572 0.171 na na na na 28.987 59.216 معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na na 3.484 5.466 0.111 0.4953 4.4750 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 78.6117 29.0426 0.369 na na na na 20.526 136.697 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.5172 0.0212 0.041 1.812 1.346 1,120 1,011 0.475 0.560 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.5727 0.0286 0.050 2.164 1.471 704 647 0.515 0.630 تم تلبیة احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل تنظیم األسرة الحدیثة

تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه 
 TM.5b 0.6965 0.0303 0.043 1.524 1.234 431 352 0.636 0.757 الرعایة)

 TM.9 0.9825 0.0076 0.008 1.197 1.094 431 352 0.967 0.998 وجود مرافقة ماھرة أثناء الوالدة
          TM.21 وفیات االمھات

           صحة الطفل وتغذیتھ ونمائھ -النمو 

 DTP( TC.3 0.7426 0.0658 0.089 4.445 2.108 250 197 0.611 0.874الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (تغطیة التطعیم الثالثي ضد 
 TC.6 0.1331 0.0301 0.226 1.541 1.241 250 197 0.073 0.193 تغطیة تطعیم المكورة الرئویة المتعدد السكارید

 TC.10 0.7526 0.0688 0.091 4.988 2.233 250 197 0.615 0.890 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.2079 0.0251 0.121 4.142 2.035 7,227 1,080 0.158 0.258 االعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة واإلضاءة

 TC.19 0.5033 0.0260 0.052 0.151 0.388 52 57 0.451 0.555 السعي إلى الحصول على الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ 
 TC.32 0.1788 0.0253 0.142 0.354 0.595 85 82 0.128 0.229 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون سّن 

 TC.45a 0.0523 0.0100 0.192 1.833 1.354 1,029 905 0.032 0.072 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)
 TC.46a 0.0138 0.0045 0.324 1.331 1.154 1,029 905 0.005 0.023 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)
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 د�الى : اخطاء المعاينة: SE11جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffالمعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (األخطاء 

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.1072 0.0122 0.113 1.395 1.181 1,029 905 0.083 0.131 نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشدید)
 TC.53 0.8456 0.0345 0.041 3.376 1.837 387 372 0.777 0.915 مؤشر النماء المبكر للطفل

           التعلّم

 LN.2 0.4132 0.0364 0.088 1.004 1.002 192 185 0.340 0.486 نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم (معّدلة)

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 1.0000 0.0000 0.000 na na 1,035 911 1.000 1.000 تسجیل الموالید
 PR.2 0.8250 0.0312 0.038 9.349 3.058 2,694 1,387 0.763 0.887 التأدیب العنیف
 PR.3 0.0597 0.0145 0.243 3.083 1.756 2,362 825 0.031 0.089 عمالة األطفال

 PR.4a 0.0589 0.0253 0.429 3.280 1.811 293 285 0.008 0.110 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.3205 0.0683 0.213 6.090 2.468 293 285 0.184 0.457 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.0028 0.0028 0.995 4.561 2.136 1,698 1,637 0.000 0.008 انتشار ممارسة ختان اإلناث بین النساء
 PR.13 (0.0603) (0.0001) (0.002) (0.000) (0.003) 31 25 (0.060) (0.061) التبلیغ عن الجرائم (للنساء)

 PR.14 0.3382 0.0148 0.044 1.592 1.262 1,698 1,637 0.309 0.368 السالمة (للنساء)

           العیش في بیئة آمنة ونظیفة

 WS.2 0.9226 0.0236 0.026 8.377 2.894 7,227 1,080 0.875 0.970 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.4856 0.0767 0.158 9.989 3.161 2,356 360 0.332 0.639 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9494 0.0185 0.020 7.710 2.777 7,212 1,078 0.912 0.987 مرافق غسل األیدي بالماء والصابون
 WS.8 0.9874 0.0073 0.007 4.565 2.137 7,227 1,080 0.973 1.000 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.9585 0.0091 0.009 2.230 1.493 7,227 1,080 0.940 0.977 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة
 WS.11 0.5780 0.0329 0.057 4.802 2.191 7,227 1,080 0.512 0.644 التخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.2338 0.0315 0.135 7.596 2.756 2,945 1,369 0.171 0.297 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.4181 0.0310 0.074 4.254 2.063 7,227 1,080 0.356 0.480 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة

 EQ.7 0.2045 0.0446 0.218 19.990 4.471 1,698 1,637 0.115 0.294 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 6.5087 0.2473 0.038 8.880 2.980 681 625 6.014 1.000 سنة) 24-15مؤشر الرضا العام عن الحیاة (للنساء في الفئة العمریة 

 حالة غیر مرجحة 49 - 25( ) األرقام التي تستند إلى 
)na (غیر منطبق 
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 االنبار : اخطاء المعاينة: SE12جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            تغطیة العینة وخصائص المستجیبین

 SR.1 0.9897 0.0034 0.003 1.255 1.120 5,155 1,078 0.983 0.997 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.5427 0.0194 0.036 2.767 1.664 1,299 1,817 0.504 0.582 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.2376 0.0232 0.098 5.382 2.320 1,299 1,817 0.191 0.284 أشھر الماضیة) (للنساء) 3استخدام اإلنترنت (خالل الـ 
 SR.13 0.0164 0.0041 0.248 1.866 1.366 1,299 1,817 0.008 0.025 مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات (للنساء)

 SR.14 0.0039 0.0016 0.395 1.124 1.060 1,299 1,817 0.001 0.007 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 12.2909 3.7630 0.306 na na na na 4.765 19.817 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 25.3712 5.4625 0.215 na na na na 14.446 36.296 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 31.0854 6.1720 0.199 na na na na 18.741 43.429 معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na na 1.629 3.285 0.168 0.4140 2.4574 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 42.2014 11.2547 0.267 na na na na 19.692 64.711 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.5772 0.0309 0.054 4.111 2.028 704 1,051 0.515 0.639 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.6338 0.0201 0.032 1.172 1.083 468 677 0.594 0.674 الحدیثةتم تلبیة احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل تنظیم األسرة 

تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه 
 TM.5b 0.6152 0.0304 0.049 1.062 1.031 163 273 0.554 0.676 الرعایة)

 TM.9 0.9131 0.0144 0.016 0.711 0.843 163 273 0.884 0.942 وجود مرافقة ماھرة أثناء الوالدة
          TM.21 وفیات االمھات

           صحة الطفل وتغذیتھ ونمائھ -النمو 

 DTP( TC.3 0.4025 0.0381 0.095 0.779 0.883 78 130 0.326 0.479تغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (
 TC.6 0.2443 0.0451 0.185 1.424 1.193 78 130 0.154 0.335 المكورة الرئویة المتعدد السكاریدتغطیة تطعیم 

 TC.10 0.6089 0.0360 0.059 0.702 0.838 78 130 0.537 0.681 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.3026 0.0173 0.057 1.521 1.233 5,155 1,078 0.268 0.337 االعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة واإلضاءة

 TC.19 (0.3198) (0.0340) (0.106) (0.207) (0.455) 21 40 (0.252) (0.388) السعي إلى الحصول على الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ 
 TC.32 0.2046 0.0332 0.162 0.550 0.741 49 82 0.138 0.271 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون سّن 

 TC.45a 0.0995 0.0161 0.161 2.282 1.511 511 794 0.067 0.132 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)
 TC.46a 0.0397 0.0177 0.446 6.499 2.549 509 790 0.004 0.075 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)
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 االنبار : اخطاء المعاينة: SE12جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.0572 0.0097 0.170 1.378 1.174 509 790 0.038 0.077 انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشدید)نسبة 
 TC.53 0.8157 0.0268 0.033 1.799 1.341 255 378 0.762 0.869 مؤشر النماء المبكر للطفل

           التعلّم

 LN.2 0.2787 0.0604 0.217 4.449 2.109 173 246 0.158 0.400 نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم (معّدلة)

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 0.9909 0.0032 0.003 0.929 0.964 518 804 0.984 0.997 تسجیل الموالید
 PR.2 0.8447 0.0182 0.022 3.455 1.859 1,883 1,375 0.808 0.881 التأدیب العنیف
 PR.3 0.0600 0.0145 0.242 3.360 1.833 1,825 897 0.031 0.089 عمالة األطفال

 PR.4a 0.0282 0.0109 0.386 1.380 1.175 239 321 0.006 0.050 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.1733 0.0446 0.258 4.447 2.109 239 321 0.084 0.262 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 1,299 1,817 0.000 0.000 انتشار ممارسة ختان اإلناث بین النساء
 (*) (*) PR.13 (*) (*) (*) (*) (*) 11 18 التبلیغ عن الجرائم (للنساء)

 PR.14 0.1641 0.0320 0.195 13.542 3.680 1,299 1,817 0.100 0.228 السالمة (للنساء)

           في بیئة آمنة ونظیفةالعیش 

 WS.2 0.9946 0.0038 0.004 2.929 1.711 5,155 1,078 0.987 1.000 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.1895 0.0342 0.181 3.471 1.863 1,685 359 0.121 0.258 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9399 0.0088 0.009 1.480 1.217 5,155 1,078 0.922 0.957 مرافق غسل األیدي بالماء والصابون
 WS.8 0.9986 0.0011 0.001 1.034 1.017 5,155 1,078 0.996 1.000 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.9616 0.0074 0.008 1.584 1.259 5,155 1,078 0.947 0.976 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة
 WS.11 0.7745 0.0151 0.020 1.408 1.187 5,155 1,078 0.744 0.805 التخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.1962 0.0125 0.064 1.405 1.185 2,180 1,425 0.171 0.221 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.3801 0.0213 0.056 2.073 1.440 5,155 1,078 0.338 0.423 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة

 EQ.7 0.5199 0.0349 0.067 8.875 2.979 1,299 1,817 0.450 0.590 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 5.9663 0.1322 0.022 2.679 1.637 526 724 5.702 1.000 سنة) 24-15مؤشر الرضا العام عن الحیاة (للنساء في الفئة العمریة 

 حالة غیر مرجحة 49 - 25( ) األرقام التي تستند إلى 
  حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

)na (غیر منطبق 



 402صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 بغداد : اخطاء المعاينة: SE13جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )r(القیمة  المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            المستجیبینتغطیة العینة وخصائص 

 SR.1 0.9995 0.0004 0.000 0.598 0.773 21,569 2,153 0.999 1.000 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.6876 0.0176 0.026 4.726 2.174 5,047 3,261 0.652 0.723 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.5260 0.0204 0.039 5.463 2.337 5,047 3,261 0.485 0.567 أشھر الماضیة) (للنساء) 3استخدام اإلنترنت (خالل الـ 
 SR.13 0.0639 0.0064 0.101 2.266 1.505 5,047 3,261 0.051 0.077 مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات (للنساء)

 SR.14 0.0076 0.0019 0.252 1.598 1.264 5,047 3,261 0.004 0.012 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 12.2795 3.4476 0.281 na na na na 5.384 19.175 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 21.8904 4.2079 0.192 na na na na 13.475 30.306 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 23.2433 4.4603 0.192 na na na na 14.323 32.164 معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na na 3.409 4.069 0.044 0.1650 3.7387 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 85.4141 10.3117 0.121 na na na na 64.791 106.038 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.5491 0.0146 0.027 1.846 1.359 3,307 2,143 0.520 0.578 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.6069 0.0176 0.029 1.819 1.349 2,244 1,395 0.572 0.642 تم تلبیة احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل تنظیم األسرة الحدیثة

تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه 
 TM.5b 0.7509 0.0235 0.031 2.003 1.415 1,071 680 0.704 0.798 الرعایة)

 TM.9 0.9717 0.0088 0.009 1.908 1.381 1,071 680 0.954 0.989 وجود مرافقة ماھرة أثناء الوالدة
          TM.21 وفیات االمھات

           صحة الطفل وتغذیتھ ونمائھ -النمو 

 DTP( TC.3 0.7903 0.0235 0.030 1.179 1.086 537 356 0.743 0.837الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (تغطیة التطعیم 
 TC.6 0.4331 0.0436 0.101 2.744 1.656 537 356 0.346 0.520 تغطیة تطعیم المكورة الرئویة المتعدد السكارید

 TC.10 0.6934 0.0421 0.061 2.953 1.718 537 356 0.609 0.777 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.4346 0.0168 0.039 2.487 1.577 21,569 2,153 0.401 0.468 االعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة واإلضاءة

 TC.19 (0.5240) (0.0124) (0.024) (0.027) (0.165) 87 45 (0.499) (0.549) دّ الرئوي الحاالسعي إلى الحصول على الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب 
 TC.32 0.1833 0.0263 0.144 0.864 0.930 265 188 0.131 0.236 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون سّن 

 TC.45a 0.1391 0.0104 0.075 1.600 1.265 2,675 1,772 0.118 0.160 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)
 TC.46a 0.0274 0.0052 0.189 1.767 1.329 2,668 1,758 0.017 0.038 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)



 403صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 بغداد : اخطاء المعاينة: SE13جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )r(القیمة  المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.0972 0.0147 0.152 4.348 2.085 2,668 1,758 0.068 0.127 نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشدید)
 TC.53 0.8413 0.0171 0.020 1.623 1.274 1,127 743 0.807 0.875 المبكر للطفلمؤشر النماء 

           التعلّم

 LN.2 0.3556 0.0332 0.093 2.030 1.425 643 424 0.289 0.422 نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم (معّدلة)

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 0.9961 0.0017 0.002 1.398 1.182 2,728 1,804 0.993 1.000 تسجیل الموالید
 PR.2 0.8254 0.0114 0.014 2.462 1.569 7,911 2,751 0.803 0.848 التأدیب العنیف
 PR.3 0.0482 0.0071 0.148 1.835 1.355 7,076 1,666 0.034 0.062 عمالة األطفال

 PR.4a 0.0735 0.0124 0.168 1.309 1.144 847 583 0.049 0.098 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.2790 0.0229 0.082 1.520 1.233 847 583 0.233 0.325 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 5,047 3,261 0.000 0.000 انتشار ممارسة ختان اإلناث بین النساء
 PR.13 (0.0801) (0.0340) (0.425) (0.612) (0.783) 74 40 (0.012) (0.148) التبلیغ عن الجرائم (للنساء)

 PR.14 0.4145 0.0133 0.032 2.360 1.536 5,047 3,261 0.388 0.441 السالمة (للنساء)

           العیش في بیئة آمنة ونظیفة

 WS.2 0.8421 0.0175 0.021 4.969 2.229 21,569 2,153 0.807 0.877 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.3924 0.0369 0.094 4.325 2.080 7,109 684 0.319 0.466 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9805 0.0083 0.008 7.609 2.758 21,457 2,139 0.964 0.997 مرافق غسل األیدي بالماء والصابون
 WS.8 0.9623 0.0058 0.006 1.988 1.410 21,569 2,153 0.951 0.974 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.9219 0.0070 0.008 1.468 1.212 21,569 2,153 0.908 0.936 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة
 WS.11 0.1108 0.0100 0.090 2.164 1.471 21,569 2,153 0.091 0.131 الموقعالتخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في 

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.1519 0.0115 0.076 2.804 1.674 8,708 2,742 0.129 0.175 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.3639 0.0163 0.045 2.465 1.570 21,569 2,153 0.331 0.396 االجتماعیةعدد السكان المشمولین بالتحویالت 

 EQ.7 0.0544 0.0052 0.096 1.745 1.321 5,047 3,261 0.044 0.065 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 6.1138 0.0925 0.015 1.890 1.375 1,856 1,244 5.929 1.000 سنة) 24-15مؤشر الرضا العام عن الحیاة (للنساء في الفئة العمریة 

 حالة غیر مرجحة 49 - 25( ) األرقام التي تستند إلى 
)na (غیر منطبق 



 404صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 مركز بغداد : اخطاء المعاينة: SE14جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft()، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

 التصمیم
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            تغطیة العینة وخصائص المستجیبین

 SR.1 1.0000 0.0000 0.000 na na 15,559 1,073 1.000 1.000 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.7380 0.0230 0.031 4.338 2.083 3,691 1,589 0.692 0.784 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.5918 0.0260 0.044 4.428 2.104 3,691 1,589 0.540 0.644 أشھر الماضیة) (للنساء) 3استخدام اإلنترنت (خالل الـ 
 SR.13 0.0789 0.0081 0.102 1.427 1.194 3,691 1,589 0.063 0.095 (للنساء)مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 

 SR.14 0.0102 0.0026 0.253 1.050 1.025 3,691 1,589 0.005 0.015 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 13.3003 4.6166 0.347 na na na na 4.067 22.533 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 24.5944 5.5041 0.224 na na na na 13.586 35.603 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 25.8798 5.8570 0.226 na na na na 14.166 37.594 معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na na 3.170 4.010 0.059 0.2101 3.5901 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 86.1108 13.7833 0.160 na na na na 58.544 113.677 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.5571 0.0183 0.033 1.385 1.177 2,376 1,020 0.520 0.594 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.6125 0.0210 0.034 1.306 1.143 1,644 705 0.571 0.654 تنظیم األسرة الحدیثةتم تلبیة احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل 

تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه 
 TM.5b 0.7360 0.0239 0.033 0.917 0.958 739 312 0.688 0.784 الرعایة)

 TM.9 0.9971 0.0002 0.000 0.004 0.063 739 312 0.997 0.997 وجود مرافقة ماھرة أثناء الوالدة
          TM.21 وفیات االمھات

           صحة الطفل وتغذیتھ ونمائھ -النمو 

 DTP( TC.3 0.8136 0.0261 0.032 0.710 0.843 374 159 0.761 0.866تغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (
 TC.6 0.4209 0.0427 0.101 1.182 1.087 374 159 0.336 0.506 تغطیة تطعیم المكورة الرئویة المتعدد السكارید

 TC.10 0.7095 0.0527 0.074 2.125 1.458 374 159 0.604 0.815 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.5059 0.0182 0.036 1.428 1.195 15,559 1,073 0.469 0.542 ةواإلضاءاالعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة 

 TC.19 (0.5329) (0.0130) (0.024) (0.021) (0.145) 79 32 (0.507) (0.559) السعي إلى الحصول على الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ 
 TC.32 0.1827 0.0339 0.185 0.623 0.789 183 82 0.115 0.250 أشھر 6سّن الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون 

 TC.45a 0.1239 0.0129 0.104 1.240 1.114 1,899 805 0.098 0.150 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)
 TC.46a 0.0273 0.0066 0.243 1.335 1.155 1,900 805 0.014 0.041 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)



 405صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 مركز بغداد : اخطاء المعاينة: SE14جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft()، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

 التصمیم
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.1013 0.0203 0.200 3.632 1.906 1,900 805 0.061 0.142 نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشدید)
 TC.53 0.8312 0.0212 0.026 1.098 1.048 833 343 0.789 0.874 مؤشر النماء المبكر للطفل

           التعلّم

 LN.2 0.4340 0.0343 0.079 0.923 0.961 449 194 0.365 0.503 (معّدلة)نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم 

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 0.9961 0.0023 0.002 1.078 1.038 1,940 821 0.992 1.000 تسجیل الموالید
 PR.2 0.8018 0.0148 0.019 1.773 1.332 5,525 1,280 0.772 0.832 التأدیب العنیف
 PR.3 0.0324 0.0073 0.226 1.350 1.162 4,919 792 0.018 0.047 عمالة األطفال

 PR.4a 0.0774 0.0156 0.201 0.871 0.933 597 258 0.046 0.109 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.2970 0.0281 0.095 0.970 0.985 597 258 0.241 0.353 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 3,691 1,589 0.000 0.000 انتشار ممارسة ختان اإلناث بین النساء
 (*) (*) PR.13 (*) (*) (*) (*) (*) 42 17 التبلیغ عن الجرائم (للنساء)

 PR.14 0.4096 0.0167 0.041 1.826 1.351 3,691 1,589 0.376 0.443 السالمة (للنساء)

           العیش في بیئة آمنة ونظیفة

 WS.2 0.8321 0.0214 0.026 3.508 1.873 15,559 1,073 0.789 0.875 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.4616 0.0451 0.098 3.034 1.742 5,050 347 0.371 0.552 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9779 0.0112 0.011 6.200 2.490 15,453 1,062 0.955 1.000 غسل األیدي بالماء والصابونمرافق 
 WS.8 0.9885 0.0060 0.006 3.361 1.833 15,559 1,073 0.977 1.000 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.9378 0.0083 0.009 1.279 1.131 15,559 1,073 0.921 0.954 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة
 WS.11 0.0451 0.0099 0.219 2.420 1.556 15,559 1,073 0.025 0.065 التخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.1511 0.0149 0.099 2.224 1.491 6,099 1,285 0.121 0.181 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.3861 0.0200 0.052 1.818 1.348 15,559 1,073 0.346 0.426 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة

 EQ.7 0.0353 0.0056 0.159 1.462 1.209 3,691 1,589 0.024 0.047 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 6.0576 0.1131 0.019 1.329 1.153 1,324 567 5.831 1.000 سنة) 24-15الحیاة (للنساء في الفئة العمریة مؤشر الرضا العام عن 

 حالة غیر مرجحة 49 - 25( ) األرقام التي تستند إلى 
  حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

)na (غیر منطبق 



 406صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 أطراف بغداد : اخطاء المعاينة: SE15جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
المسح مؤشر 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            تغطیة العینة وخصائص المستجیبین

 SR.1 0.9982 0.0014 0.001 1.112 1.054 6,010 1,080 0.995 1.000 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.5504 0.0385 0.070 10.022 3.166 1,356 1,672 0.473 0.627 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.3469 0.0221 0.064 3.589 1.895 1,356 1,672 0.303 0.391 أشھر الماضیة) (للنساء) 3(خالل الـ استخدام اإلنترنت 
 SR.13 0.0228 0.0074 0.324 4.098 2.024 1,356 1,672 0.008 0.038 مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات (للنساء)

 SR.14 0.0007 0.0002 0.281 0.090 0.300 1,356 1,672 0.000 0.001 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 9.7966 3.6408 0.372 na na na na 2.515 17.078 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 15.2019 4.8677 0.320 na na na na 5.467 24.937 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 16.6637 5.0612 0.304 na na na na 6.541 26.786 معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na na 3.747 4.517 0.047 0.1924 4.1321 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 83.7231 11.9301 0.142 na na na na 59.863 107.583 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.5286 0.0219 0.041 2.159 1.469 931 1,123 0.485 0.572 وسائل تنظیم األسرة معدل انتشار
 TM.4 0.5914 0.0294 0.050 2.457 1.568 600 690 0.533 0.650 تم تلبیة احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل تنظیم األسرة الحدیثة

قبل إحدى جھات تزوید ھذه تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع مرات على األقل من 
 TM.5b 0.7840 0.0457 0.058 4.522 2.126 332 368 0.693 0.875 الرعایة)

 TM.9 0.9153 0.0203 0.022 1.941 1.393 332 368 0.875 0.956 وجود مرافقة ماھرة أثناء الوالدة
          TM.21 وفیات االمھات

           صحة الطفل وتغذیتھ ونمائھ -النمو 

 DTP( TC.3 0.7365 0.0577 0.078 3.357 1.832 162 197 0.621 0.852تغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (
 TC.6 0.4612 0.0993 0.215 7.774 2.788 162 197 0.263 0.660 تغطیة تطعیم المكورة الرئویة المتعدد السكارید

 TC.10 0.6563 0.0753 0.115 4.925 2.219 162 197 0.506 0.807 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.2500 0.0290 0.116 4.852 2.203 6,010 1,080 0.192 0.308 االعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة واإلضاءة

 (*) (*) TC.19 (*) (*) (*) (*) (*) 8 13 االلتھاب الرئوي الحادّ السعي إلى الحصول على الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض 
 TC.32 0.1846 0.0378 0.205 0.994 0.997 82 106 0.109 0.260 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون سّن 

 TC.45a 0.1763 0.0194 0.110 2.511 1.585 776 967 0.137 0.215 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)
 TC.46a 0.0275 0.0071 0.259 1.799 1.341 769 953 0.013 0.042 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)



 407صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 أطراف بغداد : اخطاء المعاينة: SE15جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
المسح مؤشر 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.0871 0.0094 0.108 1.061 1.030 769 953 0.068 0.106 نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشدید)
 TC.53 0.8698 0.0275 0.032 2.660 1.631 295 400 0.815 0.925 مؤشر النماء المبكر للطفل

           التعلّم

 LN.2 0.1732 0.0480 0.277 3.688 1.920 193 230 0.077 0.269 نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم (معّدلة)

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 0.9960 0.0022 0.002 1.242 1.115 788 983 0.992 1.000 تسجیل الموالید
 PR.2 0.8799 0.0122 0.014 2.087 1.444 2,386 1,471 0.855 0.904 التأدیب العنیف
 PR.3 0.0841 0.0187 0.222 3.959 1.990 2,158 874 0.047 0.122 عمالة األطفال

 PR.4a 0.0641 0.0143 0.223 1.108 1.053 249 325 0.035 0.093 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.2360 0.0326 0.138 1.908 1.381 249 325 0.171 0.301 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.0000 0.0000 0.000 na na 1,356 1,672 0.000 0.000 انتشار ممارسة ختان اإلناث بین النساء
 (*) (*) PR.13 (*) (*) (*) (*) (*) 33 23 التبلیغ عن الجرائم (للنساء)

 PR.14 0.4278 0.0172 0.040 2.020 1.421 1,356 1,672 0.393 0.462 السالمة (للنساء)

           العیش في بیئة آمنة ونظیفة

 WS.2 0.8681 0.0269 0.031 6.836 2.615 6,010 1,080 0.814 0.922 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.2227 0.0498 0.224 5.763 2.401 2,059 337 0.123 0.322 المدارة بشكل آمناستخدام میاه الشرب 

 WS.7 0.9871 0.0050 0.005 2.076 1.441 6,004 1,077 0.977 0.997 مرافق غسل األیدي بالماء والصابون
 WS.8 0.8945 0.0143 0.016 2.354 1.534 6,010 1,080 0.866 0.923 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.8807 0.0143 0.016 2.096 1.448 6,010 1,080 0.852 0.909 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة
 WS.11 0.2810 0.0360 0.128 6.938 2.634 6,010 1,080 0.209 0.353 التخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع

           الحیاةفرصة منصفة في 

 EQ.1 0.1538 0.0151 0.098 2.536 1.592 2,609 1,457 0.124 0.184 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.3063 0.0212 0.069 2.292 1.514 6,010 1,080 0.264 0.349 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة

 EQ.7 0.1062 0.0141 0.132 3.476 1.864 1,356 1,672 0.078 0.134 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 6.2537 0.1537 0.025 2.629 1.621 532 677 5.946 1.000 سنة) 24-15مؤشر الرضا العام عن الحیاة (للنساء في الفئة العمریة 

  حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
)na (غیر منطبق 



 408صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 بابل  : اخطاء المعاينة: SE16جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            تغطیة العینة وخصائص المستجیبین

 SR.1 1.0000 0.0000 0.000 na na 6,011 1,080 1.000 1.000 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.6178 0.0227 0.037 3.380 1.838 1,389 1,554 0.572 0.663 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.3213 0.0196 0.061 2.747 1.658 1,389 1,554 0.282 0.361 أشھر الماضیة) (للنساء) 3استخدام اإلنترنت (خالل الـ 
 SR.13 0.0453 0.0065 0.143 1.497 1.224 1,389 1,554 0.032 0.058 مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات (للنساء)

 SR.14 0.0012 0.0008 0.712 0.936 0.967 1,389 1,554 0.000 0.003 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 9.7569 3.1823 0.326 na na na na 3.392 16.121 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 11.5720 3.4760 0.300 na na na na 4.620 18.524 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 16.7833 4.0330 0.240 na na na na 8.717 24.849 األطفال دون سّن الخامسةمعدل وفیات 

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na na 3.316 4.004 0.047 0.1719 3.6598 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 77.0794 10.6836 0.139 na na na na 55.712 98.447 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.4748 0.0178 0.037 1.321 1.149 939 1,046 0.439 0.510 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.5995 0.0204 0.034 1.138 1.067 592 659 0.559 0.640 تم تلبیة احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل تنظیم األسرة الحدیثة

الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه تغطیة رعایة ما قبل 
 TM.5b 0.6142 0.0324 0.053 1.444 1.202 296 327 0.549 0.679 الرعایة)

 TM.9 0.9393 0.0148 0.016 1.254 1.120 296 327 0.910 0.969 وجود مرافقة ماھرة أثناء الوالدة
          TM.21 وفیات االمھات

           الطفل وتغذیتھ ونمائھصحة  -النمو 

 DTP( TC.3 0.6937 0.0357 0.051 1.041 1.020 160 175 0.622 0.765تغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (
 TC.6 0.4481 0.0383 0.085 1.030 1.015 160 175 0.372 0.525 تغطیة تطعیم المكورة الرئویة المتعدد السكارید

 TC.10 0.6631 0.0354 0.053 0.975 0.987 160 175 0.592 0.734 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.3132 0.0183 0.058 1.681 1.297 6,011 1,080 0.277 0.350 االعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة واإلضاءة

 (*) (*) TC.19 (*) (*) (*) (*) (*) 8 10 الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ السعي إلى الحصول على 
 TC.32 0.3420 0.0407 0.119 0.620 0.787 75 85 0.261 0.423 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون سّن 

 TC.45a 0.0636 0.0092 0.144 1.187 1.090 756 844 0.045 0.082 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)
 TC.46a 0.0189 0.0044 0.231 0.872 0.934 758 846 0.010 0.028 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)



 409صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 بابل  : اخطاء المعاينة: SE16جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.0491 0.0089 0.181 1.430 1.196 758 846 0.031 0.067 نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشدید)
 TC.53 0.7460 0.0228 0.031 0.958 0.979 313 350 0.700 0.792 المبكر للطفلمؤشر النماء 

           التعلّم

 LN.2 0.3048 0.0301 0.099 0.849 0.922 179 199 0.244 0.365 نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم (معّدلة)

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 0.9950 0.0026 0.003 1.138 1.067 769 859 0.990 1.000 تسجیل الموالید
 PR.2 0.8221 0.0167 0.020 2.559 1.600 2,337 1,343 0.789 0.856 التأدیب العنیف
 PR.3 0.1319 0.0246 0.187 4.319 2.078 2,140 816 0.083 0.181 عمالة األطفال

 PR.4a 0.0816 0.0203 0.249 1.443 1.201 230 264 0.041 0.122 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.3062 0.0348 0.114 1.502 1.226 230 264 0.237 0.376 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.0008 0.0008 0.993 1.245 1.116 1,389 1,554 0.000 0.002 انتشار ممارسة ختان اإلناث بین النساء
 (*) (*) PR.13 (*) (*) (*) (*) (*) 12 14 التبلیغ عن الجرائم (للنساء)

 PR.14 0.8138 0.0173 0.021 3.075 1.754 1,389 1,554 0.779 0.848 السالمة (للنساء)

           العیش في بیئة آمنة ونظیفة

 WS.2 0.9579 0.0122 0.013 3.981 1.995 6,011 1,080 0.934 0.982 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.1486 0.0224 0.151 1.750 1.323 1,960 360 0.104 0.193 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9411 0.0154 0.016 4.617 2.149 6,011 1,080 0.910 0.972 مرافق غسل األیدي بالماء والصابون
 WS.8 0.8516 0.0186 0.022 2.945 1.716 6,011 1,080 0.815 0.889 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.8384 0.0187 0.022 2.777 1.666 6,011 1,080 0.801 0.876 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة
 WS.11 0.3395 0.0172 0.051 1.428 1.195 6,011 1,080 0.305 0.374 التخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.1284 0.0109 0.085 1.411 1.188 2,606 1,339 0.107 0.150 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.2927 0.0205 0.070 2.200 1.483 6,011 1,080 0.252 0.334 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة

 EQ.7 0.1190 0.0102 0.086 1.539 1.241 1,389 1,554 0.099 0.139 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 5.8155 0.1068 0.018 1.624 1.274 526 594 5.602 1.000 سنة) 24-15مؤشر الرضا العام عن الحیاة (للنساء في الفئة العمریة 

  حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
)na (غیر منطبق 



 410صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 ك��الء : اخطاء المعاينة:  SE17جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            تغطیة العینة وخصائص المستجیبین

 SR.1 1.0000 0.0000 0.000 na na 3,734 1,080 1.000 1.000 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.6770 0.0210 0.031 3.099 1.760 864 1,543 0.635 0.719 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.4345 0.0233 0.054 3.416 1.848 864 1,543 0.388 0.481 أشھر الماضیة) (للنساء) 3استخدام اإلنترنت (خالل الـ 
 SR.13 0.0624 0.0082 0.131 1.760 1.327 864 1,543 0.046 0.079 مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات (للنساء)

 SR.14 0.0077 0.0023 0.296 1.053 1.026 864 1,543 0.003 0.012 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 17.8723 5.0541 0.283 na na na na 7.764 27.980 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 25.8138 5.6786 0.220 na na na na 14.457 37.171 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 32.1607 6.8755 0.214 na na na na 18.410 45.912 معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na na 3.642 4.391 0.047 0.1873 4.0162 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 95.3899 11.3169 0.119 na na na na 72.756 118.024 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.5618 0.0174 0.031 1.280 1.131 588 1,045 0.527 0.597 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.6230 0.0208 0.033 1.304 1.142 402 709 0.581 0.665 تم تلبیة احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل تنظیم األسرة الحدیثة

تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه 
 TM.5b 0.7835 0.0275 0.035 1.578 1.256 202 356 0.729 0.838 الرعایة)

 TM.9 0.9461 0.0145 0.015 1.461 1.209 202 356 0.917 0.975 وجود مرافقة ماھرة أثناء الوالدة
          TM.21 وفیات االمھات

           صحة الطفل وتغذیتھ ونمائھ -النمو 

 DTP( TC.3 0.8457 0.0247 0.029 0.862 0.929 107 185 0.796 0.895تغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (
 TC.6 0.2346 0.0406 0.173 1.686 1.298 107 185 0.153 0.316 الرئویة المتعدد السكارید تغطیة تطعیم المكورة

 TC.10 0.7589 0.0278 0.037 0.779 0.883 107 185 0.703 0.815 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.4314 0.0224 0.052 2.207 1.486 3,734 1,080 0.387 0.476 االعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة واإلضاءة

 (*) (*) TC.19 (*) (*) (*) (*) (*) 12 20 السعي إلى الحصول على الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ 
 TC.32 0.4924 0.0423 0.086 0.629 0.793 50 89 0.408 0.577 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون سّن 

 TC.45a 0.0806 0.0085 0.106 0.872 0.934 502 893 0.064 0.098 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)
 TC.46a 0.0335 0.0065 0.194 1.158 1.076 500 890 0.020 0.046 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)



 411صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 ك��الء : اخطاء المعاينة:  SE17جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.0321 0.0073 0.226 1.511 1.229 500 890 0.018 0.047 والشدید)نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل 
 TC.53 0.9214 0.0172 0.019 1.512 1.230 209 373 0.887 0.956 مؤشر النماء المبكر للطفل

           التعلّم

 LN.2 0.3124 0.0277 0.089 0.716 0.846 112 201 0.257 0.368 نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم (معّدلة)

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 1.0000 0.0000 na na 0.000 505 899 1.000 1.000 تسجیل الموالید
 PR.2 0.7303 0.0164 0.023 1.900 1.378 1,461 1,386 0.697 0.763 التأدیب العنیف
 PR.3 0.0531 0.0113 0.212 2.078 1.441 1,283 822 0.031 0.076 عمالة األطفال

 PR.4a 0.1257 0.0186 0.148 0.884 0.940 159 283 0.089 0.163 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.3677 0.0340 0.092 1.403 1.184 159 283 0.300 0.436 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.0000 0.0000 0.000 na na 864 1,543 0.000 0.000 النساءانتشار ممارسة ختان اإلناث بین 
 (*) (*) PR.13 (*) (*) (*) (*) (*) 2 5 التبلیغ عن الجرائم (للنساء)

 PR.14 0.4390 0.0175 0.040 1.910 1.382 864 1,543 0.404 0.474 السالمة (للنساء)

           العیش في بیئة آمنة ونظیفة

 WS.2 0.7235 0.0239 0.033 3.079 1.755 3,734 1,080 0.676 0.771 میاه الشرب األساسیة استخدام خدمات
 WS.6 0.3708 0.0403 0.109 3.479 1.865 1,262 359 0.290 0.451 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9918 0.0032 0.003 1.341 1.158 3,727 1,077 0.985 0.998 مرافق غسل األیدي بالماء والصابون
 WS.8 0.9679 0.0102 0.011 3.593 1.895 3,734 1,080 0.948 0.988 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.9246 0.0118 0.013 2.151 1.467 3,734 1,080 0.901 0.948 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة
 WS.11 0.3228 0.0229 0.071 2.598 1.612 3,734 1,080 0.277 0.369 الموجودة في الموقعالتخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي 

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.1540 0.0158 0.103 2.605 1.614 1,584 1,361 0.122 0.186 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.4026 0.0173 0.043 1.335 1.155 3,734 1,080 0.368 0.437 بالتحویالت االجتماعیةعدد السكان المشمولین 

 EQ.7 0.0157 0.0036 0.228 1.279 1.131 864 1,543 0.009 0.023 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 7.3163 0.0917 0.013 1.141 1.068 341 607 7.133 1.000 سنة) 24-15مؤشر الرضا العام عن الحیاة (للنساء في الفئة العمریة 

  حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
)na (غیر منطبق 



 412صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 واسط : اخطاء المعاينة: SE18جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft()، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

 التصمیم
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            تغطیة العینة وخصائص المستجیبین

 SR.1 1.0000 0.0000 0.000 na na 4,411 1,059 1.000 1.000 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.6107 0.0335 0.055 7.437 2.727 1,015 1,581 0.544 0.678 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.2672 0.0306 0.115 7.577 2.753 1,015 1,581 0.206 0.328 أشھر الماضیة) (للنساء) 3استخدام اإلنترنت (خالل الـ 
 SR.13 0.0421 0.0095 0.226 3.554 1.885 1,015 1,581 0.023 0.061 (للنساء)مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 

 SR.14 0.0076 0.0037 0.478 2.785 1.669 1,015 1,581 0.000 0.015 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 20.1437 5.5599 0.276 na na na na 9.024 31.264 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 27.2208 6.4784 0.238 na na na na 14.264 40.178 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 28.3300 6.5215 0.230 na na na na 15.287 41.373 معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na na 3.640 4.446 0.050 0.2013 4.0431 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 75.8226 12.0080 0.158 na na na na 51.807 99.838 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.5285 0.0320 0.060 4.274 2.067 687 1,043 0.465 0.592 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.6350 0.0373 0.059 3.998 1.999 445 666 0.560 0.710 تنظیم األسرة الحدیثةتم تلبیة احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل 

تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه 
 TM.5b 0.6372 0.0333 0.052 1.655 1.287 228 346 0.571 0.704 الرعایة)

 TM.9 0.8928 0.0273 0.031 2.684 1.638 228 346 0.838 0.947 وجود مرافقة ماھرة أثناء الوالدة
          TM.21 وفیات االمھات

           صحة الطفل وتغذیتھ ونمائھ -النمو 

 DTP( TC.3 0.7025 0.0811 0.115 4.842 2.200 120 155 0.540 0.865تغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (
 TC.6 0.6534 0.0858 0.131 5.009 2.238 120 155 0.482 0.825 تغطیة تطعیم المكورة الرئویة المتعدد السكارید

 TC.10 0.7349 0.0867 0.118 5.942 2.438 120 155 0.562 0.908 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.7725 0.0255 0.033 3.918 1.979 4,411 1,059 0.721 0.823 ةواإلضاءاالعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة 

 (*) (*) TC.19 (*) (*) (*) (*) (*) 3 7 السعي إلى الحصول على الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ 
 TC.32 0.3405 0.0439 0.129 0.908 0.953 61 107 0.253 0.428 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون سّن 

 TC.45a 0.0863 0.0150 0.174 2.594 1.611 562 913 0.056 0.116 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)
 TC.46a 0.0192 0.0047 0.246 1.081 1.040 563 914 0.010 0.029 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)



 413صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 واسط : اخطاء المعاينة: SE18جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft()، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

 التصمیم
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.0551 0.0188 0.342 6.219 2.494 563 914 0.017 0.093 الزائد (المعتدل والشدید)نسبة انتشار الوزن 
 TC.53 0.7101 0.0427 0.060 3.462 1.861 226 392 0.625 0.795 مؤشر النماء المبكر للطفل

           التعلّم

 LN.2 0.3313 0.0369 0.111 1.331 1.154 135 218 0.258 0.405 نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم (معّدلة)

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 0.9828 0.0064 0.007 2.237 1.496 566 919 0.970 0.996 تسجیل الموالید
 PR.2 0.8579 0.0128 0.015 1.869 1.367 1,673 1,387 0.832 0.884 التأدیب العنیف
 PR.3 0.0703 0.0153 0.218 2.975 1.725 1,490 829 0.040 0.101 عمالة األطفال

 PR.4a 0.0793 0.0293 0.369 3.184 1.784 199 272 0.021 0.138 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.2870 0.0216 0.075 0.616 0.785 199 272 0.244 0.330 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.0000 0.0000 0.000 na na 1,015 1,581 0.000 0.000 ممارسة ختان اإلناث بین النساءانتشار 
 (*) (*) PR.13 (*) (*) (*) (*) (*) 20 19 التبلیغ عن الجرائم (للنساء)

 PR.14 0.5677 0.0264 0.046 4.475 2.115 1,015 1,581 0.515 0.620 السالمة (للنساء)

           ونظیفةالعیش في بیئة آمنة 

 WS.2 0.9459 0.0121 0.013 3.037 1.743 4,411 1,059 0.922 0.970 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.1149 0.0453 0.394 9.048 3.008 1,547 349 0.024 0.205 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9729 0.0077 0.008 2.375 1.541 4,384 1,052 0.957 0.988 مرافق غسل األیدي بالماء والصابون
 WS.8 0.9351 0.0140 0.015 3.398 1.843 4,411 1,059 0.907 0.963 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.9212 0.0152 0.017 3.384 1.840 4,411 1,059 0.891 0.952 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة
 WS.11 0.4926 0.0571 0.116 13.781 3.712 4,411 1,059 0.379 0.607 من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقعالتخلص اآلمن 

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.1519 0.0270 0.178 7.874 2.806 1,816 1,389 0.098 0.206 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.3418 0.0183 0.054 1.576 1.256 4,411 1,059 0.305 0.378 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة

 EQ.7 0.0845 0.0115 0.136 2.707 1.645 1,015 1,581 0.061 0.108 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 5.4569 0.1609 0.029 3.248 1.802 410 616 5.135 1.000 سنة) 24-15مؤشر الرضا العام عن الحیاة (للنساء في الفئة العمریة 

  حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
)na (غیر منطبق 



 414صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 صالح الدين : اخطاء المعاينة: SE19جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            تغطیة العینة وخصائص المستجیبین

 SR.1 0.9992 0.0008 0.001 0.810 0.900 3,861 1,073 0.998 1.000 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.5999 0.0219 0.036 3.427 1.851 954 1,720 0.556 0.644 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.3740 0.0304 0.081 6.793 2.606 954 1,720 0.313 0.435 أشھر الماضیة) (للنساء) 3استخدام اإلنترنت (خالل الـ 
 SR.13 0.0427 0.0078 0.182 2.530 1.591 954 1,720 0.027 0.058 مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات (للنساء)

 SR.14 0.0209 0.0046 0.219 1.762 1.328 954 1,720 0.012 0.030 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 20.7956 5.5444 0.267 na na na na 9.707 31.885 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 32.5104 7.3616 0.226 na na na na 17.787 47.234 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 34.8041 7.5076 0.216 na na na na 19.789 49.819 معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na na 2.216 3.051 0.079 0.2086 2.6337 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 50.9689 7.7861 0.153 na na na na 35.397 66.541 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.5147 0.0160 0.031 1.069 1.034 584 1,046 0.483 0.547 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.5298 0.0206 0.039 1.080 1.039 357 637 0.489 0.571 تنظیم األسرة باستخدام وسائل تنظیم األسرة الحدیثةتم تلبیة احتیاج 

تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه 
 TM.5b 0.5296 0.0320 0.060 1.073 1.036 144 262 0.466 0.594 الرعایة)

 TM.9 0.8751 0.0305 0.035 2.218 1.489 144 262 0.814 0.936 مرافقة ماھرة أثناء الوالدةوجود 
          TM.21 وفیات االمھات

           صحة الطفل وتغذیتھ ونمائھ -النمو 

 DTP( TC.3 0.4477 0.0452 0.101 1.073 1.036 69 131 0.357 0.538تغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (
 TC.6 0.3878 0.0482 0.124 1.272 1.128 69 131 0.291 0.484 تغطیة تطعیم المكورة الرئویة المتعدد السكارید

 TC.10 0.5371 0.0386 0.072 0.778 0.882 69 131 0.460 0.614 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.1978 0.0196 0.099 2.583 1.607 3,861 1,073 0.159 0.237 ألغراض الطھي والتدفئة واإلضاءة االعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات

 (*) (*) TC.19 (*) (*) (*) (*) (*) 12 22 السعي إلى الحصول على الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ 
 TC.32 0.2408 0.0387 0.161 0.623 0.790 45 77 0.163 0.318 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون سّن 

 TC.45a 0.0689 0.0097 0.141 1.041 1.020 388 712 0.049 0.088 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)
 TC.46a 0.0187 0.0074 0.396 2.128 1.459 388 712 0.004 0.034 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)



 415صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 صالح الدين : اخطاء المعاينة: SE19جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.0601 0.0121 0.202 1.848 1.359 388 712 0.036 0.084 نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشدید)
 TC.53 0.6838 0.0225 0.033 0.737 0.858 175 316 0.639 0.729 مؤشر النماء المبكر للطفل

           التعلّم

 LN.2 0.3419 0.0349 0.102 1.149 1.072 119 213 0.272 0.412 نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم (معّدلة)

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 0.9902 0.0050 0.005 1.860 1.364 393 721 0.980 1.000 تسجیل الموالید
 PR.2 0.8448 0.0186 0.022 3.264 1.807 1,402 1,244 0.808 0.882 التأدیب العنیف

 PR.3 0.0630 0.0111 0.177 1.768 1.330 1,344 842 0.041 0.085 األطفالعمالة 
 PR.4a 0.0806 0.0227 0.281 2.155 1.468 172 312 0.035 0.126 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.2268 0.0273 0.120 1.325 1.151 172 312 0.172 0.281 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.0007 0.0007 1.002 1.270 1.127 954 1,720 0.000 0.002 انتشار ممارسة ختان اإلناث بین النساء
 PR.13 (0.0000) (0.0000) (0.000) na na 15 27 (0.000) (0.000) التبلیغ عن الجرائم (للنساء)

 PR.14 0.5068 0.0218 0.043 3.266 1.807 954 1,720 0.463 0.550 السالمة (للنساء)

           العیش في بیئة آمنة ونظیفة

 WS.2 0.9725 0.0125 0.013 6.285 2.507 3,861 1,073 0.947 0.998 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.2481 0.0312 0.126 2.597 1.611 1,246 356 0.186 0.311 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9790 0.0088 0.009 4.002 2.000 3,840 1,067 0.961 0.997 غسل األیدي بالماء والصابونمرافق 
 WS.8 0.9915 0.0034 0.003 1.517 1.232 3,861 1,073 0.985 0.998 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.9745 0.0076 0.008 2.485 1.576 3,861 1,073 0.959 0.990 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة
 WS.11 0.6413 0.0365 0.057 6.215 2.493 3,861 1,073 0.568 0.714 التخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.2793 0.0154 0.055 1.517 1.232 1,592 1,295 0.249 0.310 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.4154 0.0224 0.054 2.213 1.488 3,861 1,073 0.371 0.460 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة

 EQ.7 0.1141 0.0148 0.130 3.739 1.934 954 1,720 0.084 0.144 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 7.3991 0.0945 0.013 1.556 1.247 377 687 7.210 1.000 سنة) 24-15(للنساء في الفئة العمریة مؤشر الرضا العام عن الحیاة 

 حالة غیر مرجحة 49 - 25( ) األرقام التي تستند إلى 
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

)na (غیر منطبق 



 416صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 نجف : اخطاء المعاينة: SE20جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            تغطیة العینة وخصائص المستجیبین

 SR.1 0.9936 0.0053 0.005 4.681 2.164  4,961   1,077  0.983 1.000 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.6886 0.0275 0.040 5.860 2.421  1,145   1,663  0.634 0.744 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.3948 0.0340 0.086 8.019 2.832  1,145   1,663  0.327 0.463 أشھر الماضیة) (للنساء) 3(خالل الـ استخدام اإلنترنت 
 SR.13 0.0485 0.0076 0.157 2.097 1.448  1,145   1,663  0.033 0.064 مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات (للنساء)

 SR.14 0.0158 0.0054 0.345 3.161 1.778  1,145   1,663  0.005 0.027 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 10.5295 3.8301 0.364 na na na  na  2.869 18.190 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 16.9377 4.6950 0.277 na na na  na  7.548 26.328 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 18.9340 5.0431 0.266 na na na  na  8.848 29.020 دون سّن الخامسة معدل وفیات األطفال

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na  na  3.358 4.396 0.067 0.2594 3.8771 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 112.2003 11.1549 0.099 na na na  na  89.890 134.510 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.4808 0.0151 0.031 1.041 1.020  798   1,141  0.451 0.511 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.5730 0.0256 0.045 1.884 1.373  503   705  0.522 0.624 تم تلبیة احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل تنظیم األسرة الحدیثة

ما قبل الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه تغطیة رعایة 
 TM.5b 0.7170 0.0294 0.041 1.534 1.239  263   360  0.658 0.776 الرعایة)

 TM.9 0.9851 0.0060 0.006 0.892 0.944  263   360  0.973 0.997 وجود مرافقة ماھرة أثناء الوالدة
          TM.21 وفیات االمھات

           صحة الطفل وتغذیتھ ونمائھ -النمو 

 DTP( TC.3 0.4781 0.0567 0.119 2.293 1.514  146   179  0.365 0.592تغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (
 TC.6 0.1839 0.0313 0.170 1.162 1.078  146   179  0.121 0.247 تغطیة تطعیم المكورة الرئویة المتعدد السكارید

 TC.10 0.5788 0.0377 0.065 1.039 1.019  146   179  0.503 0.654 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.7133 0.0321 0.045 5.412 2.326  4,961   1,077  0.649 0.777 االعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة واإلضاءة

 TC.19 0.3275 0.0553 0.169 0.693 0.833  31   51  0.217 0.438 السعي إلى الحصول على الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ 
 TC.32 0.3408 0.0765 0.224 2.682 1.638  71   104  0.188 0.494 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون سّن 

 TC.45a 0.0910 0.0117 0.129 1.531 1.237  677   921  0.068 0.114 انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)نسبة 
 TC.46a 0.0505 0.0085 0.169 1.401 1.184  683   920  0.033 0.068 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)



 417صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 نجف : اخطاء المعاينة: SE20جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.0640 0.0127 0.198 2.464 1.570  683   920  0.039 0.089 نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشدید)
 TC.53 0.7635 0.0334 0.044 2.391 1.546  301   388  0.697 0.830 مؤشر النماء المبكر للطفل

           التعلّم

 LN.2 0.2608 0.0439 0.168 2.046 1.431  145   206  0.173 0.349 نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم (معّدلة)

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 0.9992 0.0008 0.001 0.757 0.870  695   942  0.998 1.000 تسجیل الموالید
 PR.2 0.8989 0.0144 0.016 3.331 1.825  1,953   1,452  0.870 0.928 التأدیب العنیف
 PR.3 0.0759 0.0116 0.153 1.680 1.296  1,732   873  0.053 0.099 عمالة األطفال

 PR.4a 0.1165 0.0213 0.183 1.559 1.248  235   355  0.074 0.159 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.3725 0.0311 0.084 1.466 1.211  235   355  0.310 0.435 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.0005 0.0005 1.004 0.856 0.925  1,145   1,663  0.000 0.002 اإلناث بین النساء انتشار ممارسة ختان
 PR.13 (0.0620) (0.0039) (0.063) (0.008) (0.089)  21   31  (0.054) (0.070) التبلیغ عن الجرائم (للنساء)

 PR.14 0.3705 0.0343 0.092 8.362 2.892  1,145   1,663  0.302 0.439 السالمة (للنساء)

           العیش في بیئة آمنة ونظیفة

 WS.2 0.9174 0.0368 0.040 19.220 4.384  4,961   1,077  0.844 0.991 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.1172 0.0199 0.170 1.765 1.329 1,621  359  0.077 0.157 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9400 0.0265 0.028 13.414 3.662  4,953   1,075  0.887 0.993 مرافق غسل األیدي بالماء والصابون
 WS.8 0.9455 0.0250 0.026 13.044 3.612  4,961   1,077  0.895 0.995 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.9303 0.0256 0.028 10.917 3.304  4,961   1,077  0.879 0.982 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة
 WS.11 0.3203 0.0247 0.077 3.024 1.739  4,961   1,077  0.271 0.370 التخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.2245 0.0171 0.076 2.438 1.561  2,163   1,452  0.190 0.259 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.3698 0.0182 0.049 1.528 1.236  4,961   1,077  0.333 0.406 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة

 EQ.7 0.1521 0.0110 0.072 1.567 1.252  1,145   1,663  0.130 0.174 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 6.3110 0.2390 0.038 7.890 2.809  453   668  5.833 1.000 سنة) 24-15مؤشر الرضا العام عن الحیاة (للنساء في الفئة العمریة 

 حالة غیر مرجحة 49 - 25( ) األرقام التي تستند إلى 
)na (غیر منطبق 



 418صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 القادس�ة  : اخطاء المعاينة: SE21جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            تغطیة العینة وخصائص المستجیبین

 SR.1 1.0000 0.0000 0.000 na na 3,803 1,074 1.000 1.000 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.5895 0.0207 0.035 3.107 1.763 899 1,754 0.548 0.631 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.3174 0.0155 0.049 1.938 1.392 899 1,754 0.286 0.348 أشھر الماضیة) (للنساء) 3استخدام اإلنترنت (خالل الـ 
 SR.13 0.0495 0.0093 0.188 3.235 1.798 899 1,754 0.031 0.068 مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات (للنساء)

 SR.14 0.0070 0.0017 0.250 0.768 0.876 899 1,754 0.004 0.010 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 15.1693 4.4659 0.294 na na na na 6.237 24.101 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 18.8171 4.7163 0.251 na na na na 9.385 28.250 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 20.3094 4.9799 0.245 na na na na 10.350 30.269 دون سّن الخامسةمعدل وفیات األطفال 

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na na 3.485 4.201 0.047 0.1791 3.8429 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 69.2931 9.3523 0.135 na na na na 50.588 87.998 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.4545 0.0165 0.036 1.267 1.125 580 1,148 0.421 0.488 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.5395 0.0193 0.036 1.107 1.052 371 742 0.501 0.578 تم تلبیة احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل تنظیم األسرة الحدیثة

مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع 
 TM.5b 0.5157 0.0371 0.072 2.074 1.440 192 378 0.442 0.590 الرعایة)

 TM.9 0.9693 0.0097 0.010 1.188 1.090 192 378 0.950 0.989 وجود مرافقة ماھرة أثناء الوالدة
          TM.21 وفیات االمھات

           ونمائھصحة الطفل وتغذیتھ  -النمو 

 DTP( TC.3 0.4936 0.0409 0.083 1.221 1.105 88 183 0.412 0.575تغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (
 TC.6 0.3855 0.0384 0.100 1.133 1.064 88 183 0.309 0.462 تغطیة تطعیم المكورة الرئویة المتعدد السكارید

 TC.10 0.6441 0.0461 0.072 1.685 1.298 88 183 0.552 0.736 بتطعیم الحصبةالتغطیة 
 TC.18 0.8757 0.0162 0.018 2.585 1.608 3,803 1,074 0.843 0.908 االعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة واإلضاءة

 TC.19 0.4263 0.0496 0.116 0.603 0.776 28 61 0.327 0.525 تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ  السعي إلى الحصول على الرعایة لألطفال التي
 TC.32 0.2908 0.0315 0.108 0.521 0.722 55 109 0.228 0.354 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون سّن 

 TC.45a 0.1042 0.0121 0.116 1.478 1.216 479 946 0.080 0.128 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)
 TC.46a 0.0499 0.0096 0.192 1.809 1.345 478 939 0.031 0.069 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)



 419صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 القادس�ة  : اخطاء المعاينة: SE21جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.0814 0.0166 0.204 3.453 1.858 478 939 0.048 0.115 نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشدید)
 TC.53 0.7182 0.0242 0.034 1.130 1.063 201 390 0.670 0.767 المبكر للطفلمؤشر النماء 

           التعلّم

 LN.2 0.2715 0.0354 0.130 1.226 1.107 95 195 0.201 0.342 نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم (معّدلة)

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 0.9931 0.0037 0.004 1.963 1.401 487 960 0.986 1.000 تسجیل الموالید
 PR.2 0.8837 0.0130 0.015 2.367 1.539 1,423 1,433 0.858 0.910 التأدیب العنیف
 PR.3 0.0786 0.0126 0.160 1.867 1.366 1,294 859 0.054 0.104 عمالة األطفال

 PR.4a 0.0651 0.0121 0.186 0.818 0.904 173 342 0.041 0.089 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.2528 0.0204 0.081 0.754 0.868 173 342 0.212 0.294 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.0035 0.0017 0.481 1.406 1.186 899 1,754 0.000 0.007 انتشار ممارسة ختان اإلناث بین النساء
 PR.13 0.0126 0.0127 1.007 0.907 0.952 39 71 0.000 0.038 الجرائم (للنساء)التبلیغ عن 

 PR.14 0.5765 0.0374 0.065 10.033 3.168 899 1,754 0.502 0.651 السالمة (للنساء)

           العیش في بیئة آمنة ونظیفة

 WS.2 0.7388 0.0239 0.032 3.166 1.779 3,803 1,074 0.691 0.787 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.3655 0.0410 0.112 3.589 1.895 1,244 355 0.283 0.447 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9454 0.0116 0.012 2.801 1.674 3,802 1,073 0.922 0.969 مرافق غسل األیدي بالماء والصابون
 WS.8 0.8783 0.0174 0.020 3.053 1.747 3,803 1,074 0.843 0.913 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.7964 0.0204 0.026 2.756 1.660 3,803 1,074 0.756 0.837 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة
 WS.11 0.3716 0.0303 0.081 4.215 2.053 3,803 1,074 0.311 0.432 التخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.2822 0.0160 0.057 1.809 1.345 1,591 1,438 0.250 0.314 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.4294 0.0217 0.050 2.058 1.435 3,803 1,074 0.386 0.473 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة

 EQ.7 0.0916 0.0133 0.146 3.752 1.937 899 1,754 0.065 0.118 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 5.9720 0.1159 0.019 2.625 1.620 374 722 5.740 1.000 سنة) 24-15مؤشر الرضا العام عن الحیاة (للنساء في الفئة العمریة 

)na (غیر منطبق 



 420صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 المثنى : اخطاء المعاينة: SE22جدول أخطاء المعاينة 

 2018 المؤشرات، العراق،ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            تغطیة العینة وخصائص المستجیبین

 SR.1 0.9981 0.0016 0.002 1.452 1.205 4,216 1,071 0.995 1.000 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.6010 0.0278 0.046 5.792 2.407 967 1,800 0.545 0.657 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.2091 0.0404 0.193 17.793 4.218 967 1,800 0.128 0.290 أشھر الماضیة) (للنساء) 3اإلنترنت (خالل الـ استخدام 
 SR.13 0.0330 0.0110 0.334 6.868 2.621 967 1,800 0.011 0.055 مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات (للنساء)

 SR.14 0.0007 0.0006 0.774 0.772 0.879 967 1,800 0.000 0.002 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 6.3333 3.6211 0.572 na na na na -0.909 13.576 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 13.2850 6.9189 0.521 na na na na -0.553 27.123 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 18.0924 8.7686 0.485 na na na na 0.555 35.630 معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة

 13.576 0.909-         الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na na 3.713 6.441 0.134 0.6818 5.0772 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 118.7376 46.2311 0.389 na na na na 26.275 211.200 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.4502 0.0514 0.114 13.266 3.642 707 1,245 0.347 0.553 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.6179 0.0342 0.055 3.612 1.901 487 731 0.550 0.686 تم تلبیة احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل تنظیم األسرة الحدیثة

مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه  تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع
 TM.5b 0.7717 0.0808 0.105 18.170 4.263 267 491 0.610 0.933 الرعایة)

 TM.9 0.9669 0.0162 0.017 4.033 2.008 267 491 0.934 0.999 وجود مرافقة ماھرة أثناء الوالدة
          TM.21 وفیات االمھات

           وتغذیتھ ونمائھصحة الطفل  -النمو 

 DTP( TC.3 0.5167 0.0277 0.054 0.720 0.848 113 236 0.461 0.572تغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (
 TC.6 0.0537 0.0206 0.385 1.972 1.404 113 236 0.012 0.095 تغطیة تطعیم المكورة الرئویة المتعدد السكارید

 TC.10 0.5662 0.0341 0.060 1.114 1.056 113 236 0.498 0.634 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.8670 0.0399 0.046 14.786 3.845 4,216 1,071 0.787 0.947 االعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة واإلضاءة

 (*) (*) TC.19 (*) (*) (*) (*) (*) 19 11 لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ السعي إلى الحصول على الرعایة 
 TC.32 0.1885 0.0258 0.137 0.531 0.729 45 123 0.137 0.240 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون سّن 

 TC.45a 0.1393 0.0116 0.083 1.313 1.146 660 1,179 0.116 0.162 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)
 TC.46a 0.0195 0.0073 0.374 3.277 1.810 659 1,177 0.005 0.034 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)



 421صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 المثنى : اخطاء المعاينة: SE22جدول أخطاء المعاينة 

 2018 المؤشرات، العراق،ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.0675 0.0091 0.135 1.542 1.242 659 1,177 0.049 0.086 نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشدید)
 TC.53 0.9051 0.0292 0.032 4.487 2.118 237 452 0.847 0.964 المبكر للطفلمؤشر النماء 

           التعلّم

 LN.2 0.1860 0.0399 0.214 2.822 1.680 140 270 0.106 0.266 نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم (معّدلة)

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 0.9947 0.0029 0.003 1.901 1.379 663 1,190 0.989 1.000 تسجیل الموالید
 PR.2 0.6269 0.0134 0.021 1.281 1.132 1,769 1,669 0.600 0.654 التأدیب العنیف
 PR.3 0.0362 0.0128 0.354 4.257 2.063 1,496 908 0.011 0.062 عمالة األطفال

 PR.4a 0.0487 0.0226 0.463 3.775 1.943 223 345 0.004 0.094 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.2321 0.0347 0.150 2.326 1.525 223 345 0.163 0.302 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.0004 0.0003 0.790 0.426 0.652 967 1,800 0.000 0.001 انتشار ممارسة ختان اإلناث بین النساء
 (*) (*) PR.13 (*) (*) (*) (*) (*) 5 12 عن الجرائم (للنساء)التبلیغ 

 PR.14 0.2741 0.0544 0.198 26.740 5.171 967 1,800 0.165 0.383 السالمة (للنساء)

           العیش في بیئة آمنة ونظیفة

 WS.2 0.2574 0.0437 0.170 10.694 3.270 4,216 1,071 0.170 0.345 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.4021 0.1354 0.337 35.430 5.952 1,568 359 0.131 0.673 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9756 0.0086 0.009 3.322 1.823 4,206 1,067 0.958 0.993 مرافق غسل األیدي بالماء والصابون
 WS.8 0.9782 0.0079 0.008 3.164 1.779 4,216 1,071 0.962 0.994 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.9644 0.0119 0.012 4.420 2.102 4,216 1,071 0.941 0.988 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة
 WS.11 0.7957 0.0423 0.053 11.749 3.428 4,216 1,071 0.711 0.880 التخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.1781 0.0679 0.381 50.235 7.088 1,894 1,597 0.042 0.314 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.3436 0.0276 0.080 3.602 1.898 4,216 1,071 0.289 0.399 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة

 EQ.7 0.0148 0.0055 0.376 3.808 1.951 967 1,800 0.004 0.026 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 7.0525 0.1429 0.020 2.499 1.581 439 734 6.767 1.000 سنة) 24-15مؤشر الرضا العام عن الحیاة (للنساء في الفئة العمریة 

  غیر مرجحةحالة  25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 
)na (غیر منطبق 



 422صفحة |  قديرات اخطاء المعاينةملحق "ج"، ت

 ذي قار : اخطاء المعاينة: SE23جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            تغطیة العینة وخصائص المستجیبین

 SR.1 0.9989 0.0008 0.001 0.630 0.794 8,516 1,074 0.997 1.000 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.5868 0.0399 0.068 11.848 3.442 1,968 1,802 0.507 0.667 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.2668 0.0412 0.154 15.615 3.952 1,968 1,802 0.184 0.349 أشھر الماضیة) (للنساء) 3استخدام اإلنترنت (خالل الـ 
 SR.13 0.0218 0.0064 0.294 3.469 1.863 1,968 1,802 0.009 0.035 مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات (للنساء)

 SR.14 0.0051 0.0019 0.367 1.248 1.117 1,968 1,802 0.001 0.009 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 13.1239 5.9052 0.450 na na na na 1.314 24.934 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 19.7333 7.8909 0.400 na na na na 3.952 35.515 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 20.9719 8.3725 0.399 na na na na 4.227 37.717 معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na na 3.116 4.404 0.086 0.3220 3.7600 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 47.4102 14.9363 0.315 na na na na 17.538 77.283 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.4241 0.0326 0.077 4.979 2.231 1,270 1,148 0.359 0.489 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.5528 0.0235 0.043 1.632 1.278 791 729 0.506 0.600 الحدیثةتم تلبیة احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل تنظیم األسرة 

تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه 
 TM.5b 0.5701 0.0463 0.081 3.386 1.840 356 388 0.477 0.663 الرعایة)

 TM.9 0.9449 0.0090 0.009 0.599 0.774 356 388 0.927 0.963 وجود مرافقة ماھرة أثناء الوالدة
          TM.21 وفیات االمھات

           صحة الطفل وتغذیتھ ونمائھ -النمو 

 DTP( TC.3 0.4624 0.0421 0.091 1.398 1.183 159 197 0.378 0.547تغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (
 TC.6 0.1242 0.0187 0.151 0.632 0.795 159 197 0.087 0.162 المكورة الرئویة المتعدد السكاریدتغطیة تطعیم 

 TC.10 0.4846 0.0348 0.072 0.953 0.976 159 197 0.415 0.554 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.8470 0.0374 0.044 11.587 3.404 8,516 1,074 0.772 0.922 االعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة واإلضاءة

 (*) (*) TC.19 (*) (*) (*) (*) (*) 19 21 السعي إلى الحصول على الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ 
 TC.32 0.4229 0.0436 0.103 0.772 0.878 85 100 0.336 0.510 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون سّن 

 TC.45a 0.1451 0.0272 0.187 6.225 2.495 1,164 1,044 0.091 0.200 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)
 TC.46a 0.0167 0.0055 0.329 1.896 1.377 1,154 1,035 0.006 0.028 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)



 423صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 ذي قار : اخطاء المعاينة: SE23جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffاألخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.0813 0.0201 0.247 5.596 2.366 1,154 1,035 0.041 0.122 الزائد (المعتدل والشدید)نسبة انتشار الوزن 
 TC.53 0.6262 0.0241 0.039 1.175 1.084 608 473 0.578 0.674 مؤشر النماء المبكر للطفل

           التعلّم

 LN.2 0.1860 0.0821 0.441 9.872 3.142 324 223 0.022 0.350 نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم (معّدلة)

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 0.9939 0.0030 0.003 1.522 1.234 1,170 1,052 0.988 1.000 تسجیل الموالید
 PR.2 0.8606 0.0188 0.022 4.614 2.148 3,488 1,567 0.823 0.898 التأدیب العنیف
 PR.3 0.0834 0.0221 0.265 5.646 2.376 3,131 885 0.039 0.128 عمالة األطفال

 PR.4a 0.1210 0.0431 0.356 6.227 2.495 374 357 0.035 0.207 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.3483 0.0639 0.183 6.399 2.530 374 357 0.221 0.476 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.0120 0.0094 0.783 13.345 3.653 1,968 1,802 0.000 0.031 انتشار ممارسة ختان اإلناث بین النساء
 (*) (*) PR.13 (*) (*) (*) (*) (*) 9 13 التبلیغ عن الجرائم (للنساء)

 PR.14 0.3854 0.0171 0.044 2.235 1.495 1,968 1,802 0.351 0.420 السالمة (للنساء)

           بیئة آمنة ونظیفة العیش في

 WS.2 0.1710 0.0166 0.097 2.098 1.448 8,516 1,074 0.138 0.204 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.1265 0.0341 0.269 4.303 2.074 2,834 359 0.058 0.195 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9797 0.0080 0.008 3.423 1.850 8,511 1,072 0.964 0.996 مرافق غسل األیدي بالماء والصابون
 WS.8 0.9873 0.0044 0.004 1.687 1.299 8,516 1,074 0.978 0.996 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.9708 0.0079 0.008 2.387 1.545 8,516 1,074 0.955 0.987 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة
 WS.11 0.4343 0.0647 0.149 18.304 4.278 8,516 1,074 0.305 0.564 التخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.1698 0.0235 0.138 6.041 2.458 3,950 1,548 0.123 0.217 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.3385 0.0505 0.149 12.234 3.498 8,516 1,074 0.237 0.440 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة

 EQ.7 0.0449 0.0114 0.253 5.427 2.329 1,968 1,802 0.022 0.068 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 6.0589 0.2070 0.034 4.964 2.228 836 762 5.645 1.000 سنة) 24-15مؤشر الرضا العام عن الحیاة (للنساء في الفئة العمریة 

)na (غیر منطبق 
  حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 



 424صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 م�سان : اخطاء المعاينة: SE24جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deff( األخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
تصمیم أثر 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            تغطیة العینة وخصائص المستجیبین

 SR.1 1.0000 0.0000 0.000 na na 5,374 1,062 1.000 1.000 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.5515 0.0197 0.036 2.530 1.591 1,188 1,618 0.512 0.591 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.2166 0.0448 0.207 19.168 4.378 1,188 1,618 0.127 0.306 أشھر الماضیة) (للنساء) 3استخدام اإلنترنت (خالل الـ 
 SR.13 0.0254 0.0077 0.305 3.914 1.978 1,188 1,618 0.010 0.041 مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات (للنساء)

 SR.14 0.0185 0.0077 0.418 5.302 2.303 1,188 1,618 0.003 0.034 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 21.8583 7.9032 0.362 na na na na 6.052 37.665 معدل وفیات حدیثي الوالدة
 CS.3 34.0563 8.5310 0.250 na na na na 16.994 51.118 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 37.6436 8.6861 0.231 na na na na 20.271 55.016 معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na na na 4.308 5.418 0.057 0.2775 4.8629 - معدل الخصوبة اإلجمالي
 TM.1 92.7541 15.1847 0.164 na na na na 62.385 123.124 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.4588 0.0381 0.083 6.315 2.513 786 1,082 0.383 0.535 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.6959 0.0232 0.033 1.684 1.298 470 661 0.649 0.742 احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل تنظیم األسرة الحدیثةتم تلبیة 

تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه 
 TM.5b 0.6519 0.0531 0.081 5.201 2.281 313 420 0.546 0.758 الرعایة)

 TM.9 0.9455 0.0165 0.017 2.203 1.484 313 420 0.913 0.978 وجود مرافقة ماھرة أثناء الوالدة
          TM.21 وفیات االمھات

           صحة الطفل وتغذیتھ ونمائھ -النمو 

 DTP( TC.3 0.7788 0.0544 0.070 4.070 2.017 150 238 0.670 0.888تغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و السعال الدیكي  والكزاز (
 TC.6 0.7084 0.1068 0.151 13.094 3.619 150 238 0.495 0.922 تغطیة تطعیم المكورة الرئویة المتعدد السكارید

 TC.10 0.7650 0.0655 0.086 5.661 2.379 150 238 0.634 0.896 التغطیة بتطعیم الحصبة
 TC.18 0.7265 0.0360 0.050 6.926 2.632 5,374 1,062 0.655 0.799 والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة واإلضاءةاالعتماد األساسي على الوقود النظیف 

 TC.19 0.4435 0.0521 0.117 0.802 0.896 39 74 0.339 0.548 السعي إلى الحصول على الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ 
 TC.32 0.0902 0.0418 0.463 2.106 1.451 57 100 0.007 0.174 أشھر 6الطبیعیة الخالصة دون سّن الرضاعة 

 TC.45a 0.1125 0.0233 0.207 5.771 2.402 801 1,065 0.066 0.159 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)
 TC.46a 0.0185 0.0068 0.369 2.722 1.650 798 1,062 0.005 0.032 نسبة انتشار الُھزال (المعتدل والحاّد)



 425صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 م�سان : اخطاء المعاينة: SE24جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deff( األخطاء المعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
تصمیم أثر 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.47a 0.0518 0.0071 0.137 1.085 1.041 798 1,062 0.038 0.066 نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشدید)
 TC.53 0.7919 0.0421 0.053 4.646 2.155 319 433 0.708 0.876 مؤشر النماء المبكر للطفل

           التعلّم

 LN.2 0.2410 0.0917 0.381 10.215 3.196 192 223 0.057 0.424 في التعلیم المنّظم (معّدلة) نسبة المشاركة

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 0.9927 0.0029 0.003 1.280 1.131 813 1,084 0.987 0.999 تسجیل الموالید
 PR.2 0.8518 0.0212 0.025 5.597 2.366 2,245 1,579 0.810 0.894 التأدیب العنیف
 PR.3 0.1019 0.0251 0.247 5.994 2.448 1,989 869 0.052 0.152 عمالة األطفال

 PR.4a 0.1475 0.0289 0.196 1.913 1.383 234 288 0.090 0.205 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.4354 0.0568 0.131 3.770 1.942 234 288 0.322 0.549 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 1,188 1,618 0.000 0.000 انتشار ممارسة ختان اإلناث بین النساء
 PR.13 0.0111 0.0073 0.656 0.762 0.873 112 158 0.000 0.026 التبلیغ عن الجرائم (للنساء)

 PR.14 0.4112 0.0385 0.094 9.882 3.144 1,188 1,618 0.334 0.488 السالمة (للنساء)

           العیش في بیئة آمنة ونظیفة

 WS.2 0.9303 0.0299 0.032 14.608 3.822 5,374 1,062 0.871 0.990 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.0770 0.0223 0.289 2.954 1.719 1,862  346 0.033 0.122 استخدام میاه الشرب المدارة بشكل آمن

 WS.7 0.9569 0.0096 0.010 2.379 1.542 5,372 1,061 0.938 0.976 مرافق غسل األیدي بالماء والصابون
 WS.8 0.8590 0.0608 0.071 32.376 5.690 5,374 1,062 0.737 0.981 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.8105 0.0525 0.065 19.007 4.360 5,374 1,062 0.706 0.915 األساسیةاستخدام خدمات الصرف الصحي 
 WS.11 0.2207 0.0343 0.156 7.277 2.698 5,374 1,062 0.152 0.289 التخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.2148 0.0289 0.135 7.498 2.738 2,483 1,516 0.157 0.273 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 
 EQ.3 0.4551 0.0344 0.076 5.076 2.253 5,374 1,062 0.386 0.524 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة

 EQ.7 0.0774 0.0072 0.093 1.182 1.087 1,188 1,618 0.063 0.092 التمییز (للنساء)
 EQ.9a 6.4315 0.1896 0.029 3.189 1.786 472 616 6.052 1.000 سنة) 24-15مؤشر الرضا العام عن الحیاة (للنساء في الفئة العمریة 

)na (غیر منطبق 
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 البصرة : اخطاء المعاينة: SE25جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffالمعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (األخطاء 

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

                      

            المستجیبینتغطیة العینة وخصائص 

 SR.1 1.0000 0.0000 0.000 na na 10,304 1,082 1.000 1.000 الحصول على خدمات الكھرباء
 SR.10 0.6800 0.0229 0.034 4.150 2.037 2,363 1,727 0.634 0.726 امتالك ھاتف نقّال (للنساء)

 SR.12a 0.6156 0.0260 0.042 4.931 2.221 2,363 1,727 0.564 0.668 أشھر الماضیة) (للنساء) 3استخدام اإلنترنت (خالل الـ 
 SR.13 0.0518 0.0067 0.128 1.556 1.247 2,363 1,727 0.038 0.065 مھارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات (للنساء)

 SR.14 0.0067 0.0023 0.339 1.333 1.155 2,363 1,727 0.002 0.011 تعاطي التبغ (للنساء)

           البقاء على قید الحیاة

 CS.1 18.3980 4.2418 0.231 na na  na 9.914 26.882 معدل وفیات حدیثي الوالدة

 CS.3 29.2096 5.7346 0.196 na na  na 17.740 40.679 معدل وفیات الرضع 

 CS.5 32.3759 6.1457 0.190 na na  na 20.085 44.667 معدل وفیات األطفال دون سّن الخامسة

           الصحة اإلنجابیة وصحة األمومة -النمو 

 na na  na 3.794 4.525 0.044 0.1827 4.1593 - معدل الخصوبة اإلجمالي

 TM.1 78.0826 10.3984 0.133 na na  na 57.286 98.879 معدل الوالدة عند الیافعات

 TM.3 0.4948 0.0220 0.045 2.171 1.474 1,551 1,118 0.451 0.539 معدل انتشار وسائل تنظیم األسرة
 TM.4 0.6021 0.0219 0.036 1.464 1.210 1,011 734 0.558 0.646 تم تلبیة احتیاج تنظیم األسرة باستخدام وسائل تنظیم األسرة الحدیثة

تغطیة رعایة ما قبل الوالدة (أربع مرات على األقل من قبل إحدى جھات تزوید ھذه 
 TM.5b 0.6875 0.0338 0.049 2.111 1.453 549 398 0.620 0.755 الرعایة)

 TM.9 0.9724 0.0083 0.009 1.023 1.012 549 398 0.956 0.989 وجود مرافقة ماھرة أثناء الوالدة
          TM.21 وفیات االمھات

           صحة الطفل وتغذیتھ ونمائھ -النمو 

 DTP( TC.3 0.8535 0.0308 0.036 1.589 1.261 280 211 0.792 0.915السعال الدیكي  والكزاز (تغطیة التطعیم الثالثي ضد الدفتیریا و 
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 البصرة : اخطاء المعاينة: SE25جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffالمعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (األخطاء 

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 TC.6 0.2558 0.0328 0.128 1.190 1.091 280 211 0.190 0.321 تغطیة تطعیم المكورة الرئویة المتعدد السكارید
 TC.10 0.8437 0.0271 0.032 1.166 1.080 280 211 0.790 0.898 التغطیة بتطعیم الحصبة

 TC.18 0.9465 0.0131 0.014 3.687 1.920 10,304 1,082 0.920 0.973 االعتماد األساسي على الوقود النظیف والتكنولوجیات ألغراض الطھي والتدفئة واإلضاءة
 TC.19 0.5747 0.0423 0.074 0.550 0.742 95 76 0.490 0.659 السعي إلى الحصول على الرعایة لألطفال التي تظھر علیھم أعراض االلتھاب الرئوي الحادّ 

 TC.32 0.1602 0.0406 0.253 1.312 1.145 164 108 0.079 0.241 أشھر 6الرضاعة الطبیعیة الخالصة دون سّن 
 TC.45a 0.0833 0.0132 0.159 2.430 1.559 1,464 1,059 0.057 0.110 نسبة انتشار التقّزم (المعتدل والحاّد)

 TC.46a 0.0351 0.0086 0.246 2.313 1.521 1,459 1,055 0.018 0.052 الُھزال (المعتدل والحاّد) نسبة انتشار
 TC.47a 0.0572 0.0078 0.137 1.193 1.092 1,459 1,055 0.042 0.073 نسبة انتشار الوزن الزائد (المعتدل والشدید)

 TC.53 0.7526 0.0279 0.037 1.911 1.382 644 459 0.697 0.808 مؤشر النماء المبكر للطفل

           التعلّم

 LN.2 0.3927 0.0344 0.088 1.194 1.093 320 241 0.324 0.462 نسبة المشاركة في التعلیم المنّظم (معّدلة)

           حصلوا على حمایة من العنف واالستغالل

 PR.1 0.9908 0.0030 0.003 1.081 1.040 1,474 1,066 0.985 0.997 تسجیل الموالید
 PR.2 0.8262 0.0145 0.018 2.290 1.513 4,149 1,571 0.797 0.855 التأدیب العنیف
 PR.3 0.0487 0.0124 0.254 2.942 1.715 3,669 893 0.024 0.073 عمالة األطفال

 PR.4a 0.0870 0.0131 0.151 0.686 0.828 461 317 0.061 0.113 سنة) (للنساء) 15زواج األطفال (قبل سّن 
 PR.4b 0.3350 0.0275 0.082 1.073 1.036 461 317 0.280 0.390 سنة) (للنساء) 18زواج األطفال (قبل سّن 

 PR.9 0.0000 0.0000 0.000 na na 2,363 1,727 0.000 0.000 انتشار ممارسة ختان اإلناث بین النساء
 (*) (*) PR.13 (*) (*) (*) (*) (*) 9 4 التبلیغ عن الجرائم (للنساء)

 PR.14 0.1945 0.0157 0.081 2.706 1.645 2,363 1,727 0.163 0.226 السالمة (للنساء)

           العیش في بیئة آمنة ونظیفة

 WS.2 0.9384 0.0116 0.012 2.530 1.591 10,304 1,082 0.915 0.962 استخدام خدمات میاه الشرب األساسیة
 WS.6 0.1074 0.0244 0.227 2.497 1.580 3,510 361 0.059 0.156 آمناستخدام میاه الشرب المدارة بشكل 

 WS.7 0.9515 0.0112 0.012 2.927 1.711 10,301 1,081 0.929 0.974 مرافق غسل األیدي بالماء والصابون
 WS.8 0.7882 0.0320 0.041 6.627 2.574 10,304 1,082 0.724 0.852 استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

 WS.9 0.7657 0.0327 0.043 6.441 2.538 10,304 1,082 0.700 0.831 استخدام خدمات الصرف الصحي األساسیة
 WS.11 0.3278 0.0358 0.109 6.293 2.509 10,304 1,082 0.256 0.399 التخلص اآلمن من الفضالت من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع

           فرصة منصفة في الحیاة

 EQ.1 0.2610 0.0193 0.074 2.970 1.723 4,567 1,542 0.222 0.300 األطفال الذین یعانون من صعوبة في القدرات الوظیفیة 



 428صفحة |  ملحق "ج"، تقديرات اخطاء المعاينة

 البصرة : اخطاء المعاينة: SE25جدول أخطاء المعاينة 

 2018المؤشرات، العراق، ومجاالت الثقة للمؤشرات المختارة ضمن أھداف التنمیة المستدامة والمسح العنقودي متعدد )، deft)، والجذر التربیعي آلثار تصمیم العینة (deffالمعیاریة ومعامالت االختالف وآثار تصمیم العینة (األخطاء 

  
مؤشر المسح 

العنقودي 
متعدد 

 )rالقیمة ( المؤشرات

الخطأ 
المعیاري 

)se( 

معامل 
االختالف 

)se/r( 
أثر تصمیم 

 )deffالعینة (

الجذر 
التربیعي ألثر 

التصمیم 
)deft( 

العدد 
 الموزون

العدد الكلي 
غیر 

 الموزون

 حدود الثقة

 الحّد األدنى
r- 2se 

 الحّد األعلى
r  +2se 

 EQ.3 0.3457 0.0202 0.059 1.959 1.400 10,304 1,082 0.305 0.386 عدد السكان المشمولین بالتحویالت االجتماعیة
 EQ.7 0.2067 0.0134 0.065 1.902 1.379 2,363 1,727 0.180 0.234 التمییز (للنساء)

 EQ.9a 5.9910 0.1186 0.020 2.052 1.433 975 709 5.754 1.000 سنة) 24-15مؤشر الرضا العام عن الحیاة (للنساء في الفئة العمریة 
 حالة غیر مرجحة 25(*) األرقام التي تستند إلى أقل من 

)na (غیر منطبق 
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 ، جودة الب�انات”د“الملحق  4

ـع العمري 4.1 ـ ـ ـ  التوز�

 : توز�ــــع عمر أفراد األسر المع�ش�ةDQ.1.1الجدول 

 2018، العراق، توزیع عمر السنة المنفردة ألفراد األسرة المعیشیة، حسب الجنس

  

 ذكور
 

 إناث

 

 ذكور
 

 إناث

 النسبة العدد
 

 النسبة العدد   النسبة العدد النسبة العدد

               

       العمر      العمر

0 1,594 2.5  1,538 2.4 45 602 0.9  630 1.0 

1 1,640 2.5  1,525 2.4 46 586 0.9  613 1.0 

2 1,635 2.5  1,468 2.3 47 592 0.9  537 0.8 

3 1,879 2.9  1,841 2.9 48 555 0.9  482 0.8 

4 1,822 2.8  1,623 2.6 49 505 0.8  432 0.7 

5 2,010 3.1  1,882 3.0 50 489 0.8  638 1.0 

6 1,855 2.9  1,953 3.1 51 396 0.6  471 0.7 

7 2,106 3.2  1,871 3.0 52 419 0.6  485 0.8 

8 1,929 3.0  1,690 2.7 53 415 0.6  428 0.7 

9 1,789 2.8  1,713 2.7 54 344 0.5  383 0.6 

10 1,905 2.9  1,741 2.8 55 323 0.5  449 0.7 

11 1,582 2.4  1,708 2.7 56 252 0.4  310 0.5 

12 1,826 2.8  1,595 2.5 57 214 0.3  319 0.5 

13 1,613 2.5  1,606 2.5 58 186 0.3  239 0.4 

14 1,409 2.2  1,481 2.3 59 140 0.2  226 0.4 

15 1,452 2.2  1,308 2.1 60 335 0.5  289 0.5 

16 1,454 2.2  1,248 2.0 61 277 0.4  249 0.4 

17 1,447 2.2  1,318 2.1 62 288 0.4  358 0.6 

18 1,413 2.2  1,418 2.2 63 298 0.5  331 0.5 

19 1,284 2.0  1,135 1.8 64 200 0.3  264 0.4 



 430صفحة |  ، جودة الب�انات”د“الملحق 

20 1,192 1.8  1,120 1.8 65 230 0.4  258 0.4 

21 1,322 2.0  1,212 1.9 66 179 0.3  182 0.3 

22 1,128 1.7  958 1.5 67 204 0.3  243 0.4 

23 1,176 1.8  1,053 1.7 68 165 0.3  141 0.2 

24 1,021 1.6  1,113 1.8 69 148 0.2  93 0.1 

25 1,203 1.8  961 1.5 70 125 0.2  164 0.3 

26 1,038 1.6  852 1.3 71 80 0.1  64 0.1 

27 1,011 1.6  941 1.5 72 114 0.2  142 0.2 

28 955 1.5  1,012 1.6 73 77 0.1  76 0.1 

29 797 1.2  827 1.3 74 83 0.1  75 0.1 

30 822 1.3  861 1.4 75 57 0.1  99 0.2 

31 805 1.2  787 1.2 76 50 0.1  42 0.1 

32 836 1.3  884 1.4 77 67 0.1  104 0.2 

33 759 1.2  781 1.2 78 55 0.1  47 0.1 

34 854 1.3  825 1.3 79 32 0.0  29 0.0 

35 799 1.2  794 1.3 80 62 0.1  89 0.1 

36 666 1.0  818 1.3 81 21 0.0  19 0.0 

37 881 1.4  807 1.3 82 26 0.0  42 0.1 

38 767 1.2  775 1.2 83 25 0.0  24 0.0 

39 669 1.0  693 1.1 84 10 0.0  9 0.0 

40 687 1.1  729 1.2 85+ 138 0.2  192 0.3 

41 771 1.2  586 0.9       

 0.0 0  0.0 0 غیر مبین 1.1 692  0.9 597 42

43 684 1.1  625 1.0       

 100.0 63,251  100.0 65,032 الكلي 1.0 615  0.9 582 44
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 : توز�ــــع العمر للنساء المؤهالت واللواتي تم مقابلتهنDQ.1.2Wالجدول 

سنة، ونسبة النساء المؤھالت اللواتي تم مقابلتھن، حسب  49-15سنة، والنساء التي تم مقابلتھن في الفئة العمریة  54-10الفئة العمریة أفراد األسرة المعیشیة من النساء في 
 2018فئات فرق العمر بخمس سنوات، العراق، 

  

أفراد األسرة المعیشیة من النساء 
 سنة 54-10في الفئة العمریة 

مقابلتھن في الفئة النساء اللواتي تم  
 سنة 49-15العمریة 

نسبة النساء المؤھالت 
اللواتي تم مقابلتھن (نسبة 

 العدد االستكمال)
 

 النسبة العدد

        

       العمر

10-14 
8,131  na na na 

15-19 
6,428  6,326 21.0 98.4 

20-24 
5,457  5,367 17.9 98.3 

25-29 
4,592  4,532 15.1 98.7 

30-34 
4,137  4,085 13.6 98.7 

35-39 
3,887  3,856 12.8 99.2 

40-44 
3,248  3,227 10.7 99.4 

45-49 
2,695  2,667 8.9 99.0 

50-54 
2,404  na na na 

      

 98.7 100.0 30,060  30,445 )49-15الكلي (

      

      النسبة

10-14 to 15-19 1.26  na na na 

50-54 to 45-49 0.89  na na na 

)na (غیر منطبق 
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 : توز�ــــع أعمار صغار األطفال في استب�ان األسرة المع�ش�ة واستب�ان األطفال دون سّن الخامسةDQ.1.3الجدول 

أمھاتھم/مانحات الرعایة لھم، ونسبة األطفال دون سّن سنوات الذین تم مقابلة  4-0سنوات، واألطفال في الفئة العمریة  7-0أفراد األسرة المعیشیة من األطفال في الفئة العمریة 
 2018الخامسة الذین تم مقابلة أمھاتھم/مانحات الرعایة لھم، حسب فارق العمر بسنة واحدة، العراق، 

  

أفراد األسرة المعیشیة من األطفال في 
 سنوات 7-0الفئة العمریة 

األطفال دون سّن الخامسة الذین تم استكمال  
نسبة األطفال دون سّن الخامسة  المقابالت الخاصة بھم

المؤھلین ممن تم استكمال المقابالت 
 الخاصة بھم 

 العدد (معدل االستكمال)
 

 النسبة العدد

        

       العمر

0 3,132  3,120 18.9 99.6 

1 3,164  3,157 19.1 99.8 

2 3,103  3,089 18.7 99.5 

3 3,720  3,703 22.4 99.6 

4 3,445  3,431 20.8 99.6 

5 3,892  na na na 

6 3,808  na na na 

7 3,977  na na na 

       

 99.6 100.0 16,500  16,565 )4-0الكلي (

       

      النسب

Ratio of 2 to 1 0.98  na na na 

Ratio of 5 to 4 1.13  na na na 

)na (غیر منطبق 
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سنة في استب�ان األسر المع�ش�ة واستب�ان األطفال في الفئة العم��ة  20-3: توز�ــــع أعمار األطفال في الفئة العم��ة DQ.1.4الجدول 
 سنة 5-17

بلة وعدد ونسبة األطفال في الفئة العمریة سنة، وتوزیع نسبة األطفال الذین تم اختیارھم إلجراء المقا 20-3عدد األسر المعیشیة التي لدیھا فرد واحد على األقل من الفئة العمریة 
 2018سنة ممن تم إجراء مقابالت مع أمھاتھم/مانحات الرعایة لھم، حسب فئات العمر بفارق سنة واحدة، العراق،  5-17

  

عدد األسر المعیشیة 
التي لدیھا فرد واحد 
على األقل في الفئة 

 سنة 20-3العمریة 

توزیع نسبة األطفال 
اختیارھم  الذین یتم

 أإلجراء المقابلة لھم

سنة  17-5األطفال في الفئة العمریة 
 الذین تم استكمال المقابالت الخاصة بھم

نسبة األطفال في الفئة 
سنة  17-5العمریة 

المؤھلین ممن تم استكمال 
 المقابالت الخاصة بھم 

 النسبة العدد (معدل االستكمال)
            

      العمر

3 3,475 na na na na 
4 3,253 na na na na 
5 3,816 10.3 1587 10.3 99.9 
6 3,798 10.0 1541 10.0 100.0 
7 3,821 9.6 1485 9.6 100.0 
8 3,626 8.3 1288 8.3 99.9 
9 3,597 7.0 1076 7.0 100.0 

10 3,523 7.5 1159 7.5 100.0 
11 3,325 6.6 1022 6.6 99.9 
12 3,333 7.0 1090 7.1 100.0 
13 3,264 6.9 1059 6.9 99.9 
14 3,015 6.1 942 6.1 100.0 
15 2,794 6.5 1004 6.5 99.8 
16 2,766 6.8 1056 6.8 99.7 
17 2,722 7.4 1142 7.4 99.9 
18 2,742 na na na na 
19 2,449 na na na na 
20 2,404 na na na na 

       

Total (5-17) 43,400 100.0 na 100.0 na 

       

Ratios      

Ratio of 4 to 5 0.85 na na na na 
Ratio of 6 to 7 0.99 1.04 na na na 

Ratio of 15 to 14 0.93 0.33 na na na 
Ratio of 18 to 17 1.01 na na na na 

)na (غیر منطبق 
 ”14إلى  15نسبة ”و” 7إلى  6نسبة “یُستخدم عدد الحاالت لحساب  أ
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ـخ الوالدة 4.2 ـ ـ ـ  ذكر تار�

 : تبليغ الوالدة (أفراد األسر المع�ش�ة)DQ.2.1الجدول 

 2018توزیع نسبة أفراد األسر المعیشیة حسب اكتمال معلومات تاریخ المیالد، العراق، 

  

 اكتمال تبلیغ الوالدة والعمر

المجموع 
 اإلجمالي

عدد أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

سنة وشھر 
 الوالدة

سنة 
الوالدة 
 والعمر

سنة 
الوالدة 

 العمر فقط فقط

إجابة 
ناقصة/ال 

أعرف/غیر 
 ذلك

                
 128,284 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 99.8 المجموع اإلجمالي (العراق)

         

        المنطقة

 88,990 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 99.7 منطقة حضریة
 39,293 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 99.8 منطقة ریفیة

        المحافظة

 4,513 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 دھوك
 12,092 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 نینوى

 6,915 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 سلیمانیة
 5,266 100.0 0.0 0.0 0.0 0.7 99.3 كركوك

 10,355 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 99.9 أربیل
 7,227 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 دیالى
 5,155 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 أنبار
 21,569 100.0 0.0 0.1 0.0 0.5 99.4 بغداد

 15,559 100.0 0.0 0.1 0.0 0.6 99.3 مركز   
 6,010 100.0 0.0 0.0 0.0 0.3 99.7 أطراف   

 6,011 100.0 0.0 0.0 0.0 0.3 99.7 بابل
 3,734 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 99.8 كربالء
 4,411 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 99.9 واسط

 3,861 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 99.8 صالح الدین
 4,961 100.0 0.0 0.0 0.0 0.3 99.7 نجف

 3,803 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 قادسیة
 4,216 100.0 0.0 0.0 0.0 1.2 98.8 مثنى

 8,516 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 ذي قار
 5,374 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 99.9 میسان
 10,304 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 99.9 بصرة

        العمر

0-4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 16,565 
5-14 99.9 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0 35,264 

15-24 99.7 0.2 0.0 0.0 0.0 100.0 24,775 
25-49 99.6 0.4 0.0 0.0 0.0 100.0 37,582 
50-64 99.6 0.3 0.0 0.1 0.0 100.0 10,014 
65-84 99.6 0.3 0.0 0.1 0.0 100.0 3,754 

 330 100.0 0.2 0.9 0.0 0.3 98.6 سنة 85أكبر من 
)na (غیر منطبق 
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 : تار�ــــخ الوالدة وتبليغ الوالدة (للنساء)DQ.2.2Wالجدول 

 2018سنة حسب اكتمال معلومات تاریخ المیالد/العمر، العراق،  49-15العمریة توزیع نسبة النساء في الفئة 

  

 اكتمال تبلیغ الوالدة والعمر

المجموع 
 اإلجمالي

عدد 
النساء في 

الفئة 
العمریة 

15-49 
 سنة

سنة 
وشھر 
 الوالدة

سنة 
الوالدة 
 والعمر

سنة 
الوالدة 

 فقط
العمر 

 فقط

إجابة 
ناقصة/ال 

أعرف/غیر 
 ذلك

                
 30,660 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 99.8 المجموع اإلجمالي (العراق)

         

        المنطقة

 21,436 100.0 0.0 0.0 0.0 0.3 99.7 منطقة حضریة
 9,224 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 99.9 منطقة ریفیة

        المحافظة

 1,163 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 دھوك
 2,851 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 نینوى

 1,833 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 سلیمانیة
 1,234 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 99.0 كركوك

 2,783 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 أربیل
 1,698 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 دیالى
 1,299 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 أنبار
 5,047 100.0 0.0 0.0 0.0 0.6 99.4 بغداد

 3,691 100.0 0.0 0.0 0.0 0.8 99.2 مركز   
 1,356 100.0 0.0 0.0 0.0 0.3 99.7 أطراف   

 1,389 100.0 0.0 0.0 0.0 0.3 99.7 بابل
 864 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 99.8 كربالء
 1,015 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 99.9 واسط

 954 100.0 0.0 0.0 0.0 0.3 99.7 صالح الدین
 1,145 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 99.9 نجف

 899 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 قادسیة
 967 100.0 0.0 0.0 0.0 0.7 99.3 مثنى

 1,968 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 99.9 ذي قار
 1,188 100.0 0.0 0.1 0.0 0.1 99.8 میسان
 2,363 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 99.9 بصرة

        العمر

15-19 99.8 0.2 0.0 0.0 0.0 100.0 6,450 
20-24 99.8 0.2 0.0 0.0 0.0 100.0 5,475 
25-29 99.6 0.4 0.0 0.0 0.0 100.0 4,615 
30-34 99.7 0.3 0.0 0.0 0.0 100.0 4,174 
35-39 99.9 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0 3,937 
40-44 99.8 0.2 0.0 0.0 0.0 100.0 3,294 
45-49 99.8 0.2 0.0 0.0 0.0 100.0 2,715 
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 : تبليغ تار�ــــخ الوالدة (الوالدات األولى واألخيرة)DQ.2.3الجدول 

 2018سنة حسب اكتمال معلومات تاریخ المیالد (المفترضة)، العراق،  49-15توزیع نسبة الموالید األولى واألخیرة للنساء في الفئة العمریة 

  

 اكتمال تبلیغ تاریخ الوالدة

 تاریخ أول والدة

المجموع 
 اإلجمالي

عدد 
الموالید 
 األولى

 تاریخ آخر والدة

المجموع 
 اإلجمالي

عدد 
الموالید 
 األخیرة

سنة 
وشھر 
 الوالدة

سنة 
الوالدة 

 فقط

السنوات 
المكتملة 
منذ أول 
والدة 
 فقط

إجابة 
ناقصة/ال 

أعرف/غیر 
 ذلك

سنة 
وشھر 
 الوالدة

 سنة
الوالدة 

 فقط

إجابة 
ناقصة/ال 

أعرف/غیر 
 ذلك

                        
 16,165 100.0 0.0 0.2 99.8 18,821 100.0 0.0 0.0 0.5 99.4 المجموع اإلجمالي (العراق)

             

            المنطقة

 11,395 100.0 0.0 0.1 99.9 13,347 100.0 0.0 0.0 0.5 99.5 منطقة حضریة
 4,770 100.0 0.0 0.4 99.6 5,474 100.0 0.0 0.0 0.6 99.3 منطقة ریفیة

            المحافظة

 531 100.0 0.0 0.4 99.6 631 100.0 0.0 0.0 2.6 97.4 دھوك
 1,558 100.0 0.0 0.0 100.0 1,815 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 نینوى

 896 100.0 0.0 0.0 100.0 1,037 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 سلیمانیة
 648 100.0 0.2 1.5 98.3 725 100.0 0.0 0.0 0.6 99.4 كركوك

 1,313 100.0 0.0 0.0 100.0 1,634 100.0 0.0 0.0 0.2 99.8 أربیل
 895 100.0 0.0 0.0 100.0 1,044 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 دیالى
 609 100.0 0.0 0.0 100.0 676 100.0 0.0 0.0 0.1 99.9 أنبار
 2,710 100.0 0.0 0.3 99.7 3,247 100.0 0.0 0.0 0.2 99.8 بغداد

 1,960 100.0 0.0 0.0 100.0 2,347 100.0 0.0 0.0 0.1 99.9 مركز   
 750 100.0 0.0 0.8 99.2 900 100.0 0.0 0.0 0.4 99.6 أطراف   

 770 100.0 0.0 0.1 99.9 869 100.0 0.0 0.0 0.7 99.3 بابل
 495 100.0 0.0 0.0 100.0 560 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 كربالء
 546 100.0 0.0 1.0 99.0 642 100.0 0.0 0.1 2.5 97.4 واسط

 473 100.0 0.0 0.0 100.0 541 100.0 0.0 0.0 0.4 99.6 صالح الدین
 645 100.0 0.0 0.0 100.0 752 100.0 0.0 0.1 0.1 99.8 نجف

 467 100.0 0.0 0.0 100.0 544 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 قادسیة
 546 100.0 0.0 0.3 99.7 675 100.0 0.0 0.0 3.9 96.1 مثنى

 1,090 100.0 0.0 0.1 99.9 1,198 100.0 0.0 0.0 0.2 99.8 ذي قار
 668 100.0 0.0 0.2 99.8 751 100.0 0.0 0.0 0.1 99.9 میسان
 1,306 100.0 0.0 0.2 99.8 1,479 100.0 0.1 0.2 1.1 98.6 بصرة
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 : التبليغ عن الوالدة والعمر (األطفال دون سّن الخامسة)DQ.2.4الجدول 

 2018توزیع نسبة األطفال دون سّن الخامسة حسب اكتمال معلومات تاریخ المیالد/العمر، العراق، 

  

 اكتمال تبلیغ الوالدة والعمر

المجموع 
 اإلجمالي

عدد 
األطفال 

دون سّن 
 الخامسة

سنة 
وشھر 
 الوالدة

سنة 
الوالدة 
 والعمر

سنة 
الوالدة 

 فقط
العمر 

 فقط
              

 16,623 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 المجموع اإلجمالي (العراق)

        

       المنطقة

 11,305 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 منطقة حضریة
 5,318 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 منطقة ریفیة

       المحافظة

 580 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 دھوك
 1,639 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 نینوى

 737 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 سلیمانیة
 406 100.0 0.0 0.0 0.7 99.3 كركوك

 1,445 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 أربیل
 1,035 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 دیالى
 518 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 أنبار
 2,728 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 بغداد

 1,940 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 مركز   
 788 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 أطراف   

 769 100.0 0.0 0.0 0.1 99.9 بابل
 505 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 كربالء
 566 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 واسط

 393 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 صالح الدین
 695 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 نجف

 487 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 قادسیة
 663 100.0 0.0 0.0 0.2 99.8 مثنى

 1,170 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 ذي قار
 813 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 میسان
 1,474 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 بصرة

       العمر

0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 3,142 
1 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 3,181 
2 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 3,109 
3 99.9 0.1 0.0 0.0 100.0 3,731 
4 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 3,460 
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 سنة) 17-5: التبليغ عن الوالدة والعمر (األطفال في الفئة العم��ة DQ.2.5الجدول 

 2018سنة حسب اكتمال معلومات تاریخ المیالد/العمر، العراق،  17-5ضمن الفئة العمریة  توزیع نسبة األطفال المختارین

  

 اكتمال تبلیغ الوالدة والعمر

المجموع 
 اإلجمالي

عدد 
األطفال 

المختارین 
في الفئة 
العمریة 

5-17 
 سنة

سنة 
وشھر 
 الوالدة

سنة 
الوالدة 
 والعمر

سنة 
الوالدة 

 فقط
العمر 

 فقط

إجابة 
ناقصة/ال 

أعرف/غیر 
 ذلك

                

 15,595 100.0 0.0 0.0 0.1 0.0 99.9 المجموع اإلجمالي (العراق)

         

        المنطقة

 10,989 100.0 0.0 0.0 0.1 0.0 99.9 منطقة حضریة
 4,606 100.0 0.0 0.0 0.1 0.0 99.9 منطقة ریفیة

        المحافظة

 501 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 دھوك
 1,478 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 نینوى

 941 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 سلیمانیة
 701 100.0 0.0 0.0 0.2 0.2 99.6 كركوك

 1,271 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 أربیل
 877 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 دیالى
 623 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 أنبار
 2,554 100.0 0.0 0.0 0.3 0.0 99.7 بغداد

 1,839 100.0 0.0 0.0 0.2 0.0 99.8 مركز   
 715 100.0 0.0 0.0 0.3 0.0 99.7 أطراف   

 726 100.0 0.0 0.0 0.2 0.0 99.8 بابل
 461 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 كربالء
 526 100.0 0.0 0.0 0.3 0.0 99.7 واسط

 468 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 الدینصالح 
 632 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 نجف

 439 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 قادسیة
 490 100.0 0.0 0.0 0.1 0.0 99.9 مثنى

 1,008 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 ذي قار
 660 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 میسان
 1,240 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 بصرة
        العمر

5-9 99.9 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 7,042 
10-14 99.9 0.0 0.1 0.0 0.0 100.0 5,321 
15-17 99.9 0.0 0.1 0.0 0.0 100.0 3,231 
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 اال�تمال والق�اسات 4.3

 : ا�تمال فحص الملح المّدعم باليودDQ.3.1الجدول 

 2018المعیشیة حسب استكمال فحص الملح المّدعم بالیود، العراق، توزیع نسبة األسر 

  

 تم فحص الملح
 

 لم یتم فحص الملح، حسب السبب

 المجموع اإلجمالي
عدد األسر 

 المعیشیة

نتیجة 
الفحص 

األول أكبر 
جزء  0من 

 في الملیون

نتیجة 
الفحص 

الثاني أكبر 
جزء  0من 

 في الملیون

نتیجة 
الفحص 

 0الثاني 
في جزء 

 الملیون
ال یوجد ملح لدى  

 أغیر ذلك األسرة المعیشیة
                  

 20,214 100.0 0.0 0.2  31.5 4.3 63.9 المجموع اإلجمالي (العراق)

          

         المنطقة

 14,484 100.0 0.1 0.3  28.6 4.1 66.9 منطقة حضریة

 5,730 100.0 0.0 0.1  38.7 4.8 56.3 منطقة ریفیة

         المحافظة

 693 100.0 0.0 0.0  1.7 0.3 97.9 دھوك

 1,825 100.0 0.3 0.2  33.9 14.7 50.8 نینوى

 1,454 100.0 0.0 0.1  3.0 0.0 96.9 سلیمانیة

 1,027 100.0 0.0 0.1  16.0 1.9 82.0 كركوك

 1,889 100.0 0.0 0.0  1.3 2.8 95.9 أربیل

 1,116 100.0 0.0 0.0  58.4 0.1 41.5 دیالى

 746 100.0 0.0 0.4  63.5 1.0 35.1 أنبار

 3,352 100.0 0.1 0.9  48.4 2.1 48.5 بغداد

 2,470 100.0 0.1 1.1  40.2 2.5 56.1 مركز   

 882 100.0 0.0 0.2  71.3 1.1 27.4 أطراف   

 951 100.0 0.1 0.0  35.0 14.5 50.5 بابل

 601 100.0 0.0 0.3  19.5 0.6 79.6 كربالء

 672 100.0 0.0 0.0  25.6 0.8 73.6 واسط

 586 100.0 0.0 0.0  38.6 0.3 61.1 صالح الدین

 770 100.0 0.1 0.0  36.2 1.8 61.1 نجف
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 536 100.0 0.1 0.1  68.4 3.0 28.5 قادسیة

 581 100.0 0.0 0.1  47.7 26.9 25.3 مثنى

 1,175 100.0 0.0 0.0  36.1 5.8 58.0 ذي قار

 760 100.0 0.0 0.0  18.9 0.6 79.7 میسان

 1,482 100.0 0.0 0.1  27.7 2.6 69.6 بصرة

         مؤشر الثروة

 3,798 100.0 0.1 0.1  45.0 5.5 49.2 األشد فقراً 

 3,893 100.0 0.0 0.1  39.7 4.6 55.5 فقیر

 3,867 100.0 0.1 0.2  38.6 4.9 56.1 متوسط

 4,196 100.0 0.0 0.3  28.6 4.1 66.9 ثري

 4,460 100.0 0.0 0.4  9.2 2.7 87.7 األكثر ثراءً 

 جزء في الملیون في الفحص األول إذا لم یتم إجراء فحص ثانٍ  0تشمل الفحوص التي تشیر نتیجتھا إلى نسبة  أ
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 : ا�تمال وجودة معلومات فحص جودة الم�اەDQ.3.2الجدول 

 2018 المعیشیة التي اختیارھا إلجراء فحص جودة المیاه وتم إجراء الفحص فیھا ونسبة فحوصات العینة الفارغة اإلیجابیة حسب المنطقة، العراق،نسبة األسر 

  

 نسبة األسر المعیشیة التي:

إجمالي 
عدد األسر 
المعیشیة 
 في العینة

نسبة فحوص 
العینة 

الفارغة 
 اإلیجابیة

عدد 
فحوص 
العینة 

الفارغة 
 المستكملة

عدد األسر 
المعیشیة التي 
تم اختیارھا 

إلجراء فحص 
 أالعینة الفارغة

تم اختیارھا 
 الستیفاء استبیان
فحص جودة 

 المیاه

تم استیفاء 
استبیان 

فحص جودة 
 المیاه

استكمال فحص جودة 
 المیاه لـ:

األسرة 
 المصدر المعیشیة

  
 

        
 1,686 1,670 0.3 20,214 32.9 33.2 33.3 33.4 المجموع اإلجمالي (العراق)

          

         المنطقة

 1,209 1,196 0.3 14,484 32.8 33.2 33.3 33.4 منطقة حضریة
 478 474 0.5 5,730 33.1 33.3 33.3 33.3 منطقة ریفیة

لتي تم إلحدى األسر المعیشیة ا تم تصمیم فحص واحد للعینة الفارغة (فحص لمیاه غیر ملوثة) لیتم إجراؤه في كل عنقود. وألسباب عملیة، تم تحدید اختبار العینة الفارغة أ
 اختیارھا إلجراء فحص جودة المیاه فیھا.

 

 الزواج/عالقة التعا�ش كأزواج والمعاشرة الجنس�ة (للنساء): ا�تمال المعلومات المتعلقة بتوار�ــــخ DQ.3.3Wالجدول 

 2018نسبة النساء اللواتي لدیھن معلومات ناقصة أو غیر مكتملة حول تاریخ أول زواج لھا ، العراق، 

  
نسبة من لدیھن معلومات 

 عدد النساء أناقصة/غیر مكتملة
      

   سنة) 49-15اللواتي سبق لھن الزواج (الفئة العمریة 

 20,890 4.6 تاریخ أول زواج ناقص
 20,890 3.9 الشھر فقط ناقص

 20,890 0.7 الشھر والسنة ناقصان
 20,890 0.0 العمر وقت أول زواج ناقص

 ”ال أعرف“تشمل إجابات  أ

 

 : ا�تمال المعلومات الخاصة بمؤشرات الق�اس الجسماني: نقص الوزنDQ.3.4الجدول 

 2018دون سّن الخامسة حسب اكتمال معلومات تاریخ المیالد والوزن، العراق، توزیع نسبة األطفال 

  

وزن صحیح 
وتاریخ میالد 

 صحیح

 سبب استثنائھم من التحلیل

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة 
األطفال 
ن المستثنیی
من 

 التحلیل

عدد 
األطفال 
دون سّن 
 الخامسة

لم یتم قیاس 
 الوزن

تاریخ میالد 
 غیر مكتمل

قیاس لم یتم 
الوزن وتاریخ 
المیالد غیر 

 مكتمل

حاالت 
شاردة 

 (الشوارد)

           

 16,623 0.7 100.0 0.1 0.0 0.0 0.6 99.3 المجموع اإلجمالي (العراق)

          

         العمر (باألشھر)

 1,509 0.7 100.0 0.3 0.0 0.0 0.4 99.3 أشھر 6أصغر من 
6-11 99.4 0.4 0.0 0.0 0.2 100.0 0.6 1,667 

12-23 99.4 0.5 0.0 0.0 0.0 100.0 0.6 3,167 
24-35 99.2 0.8 0.0 0.0 0.0 100.0 0.8 3,089 
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36-47 99.2 0.5 0.1 0.0 0.2 100.0 0.8 3,731 
48-59 99.3 0.6 0.0 0.0 0.1 100.0 0.7 3,459 

 

 

 الجسماني: التقّزم: ا�تمال المعلومات الخاصة بمؤشرات الق�اس DQ.3.5الجدول 

 2018توزیع نسبة األطفال دون سّن الخامسة حسب اكتمال معلومات تاریخ المیالد والطول، العراق، 

  

قیاس طول/قامة 
صحیح وتاریخ 

 میالد صحیح

 سبب استثنائھم من التحلیل

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة 
األطفال 

المستثنیین 
 من التحلیل

عدد 
األطفال 
دون سّن 
 الخامسة

لم یتم قیاس 
 القامة/الطول

تاریخ میالد 
 غیر مكتمل

لم یتم قیاس 
القامة/الطول، 

وتاریخ میالد غیر 
 مكتمل

حاالت 
شاردة 

 (الشوارد)

           

 16,623 1.4 100.0 0.9 0.0 0.0 0.5 98.6 المجموع اإلجمالي (العراق)

          

         العمر (باألشھر)

 1,509 4.0 100.0 2.9 0.0 0.0 1.2 96.0 أشھر 6أصغر من 
6-11 97.9 0.5 0.0 0.0 1.7 100.0 2.1 1,667 

12-23 98.8 0.4 0.0 0.0 0.7 100.0 1.2 3,167 
24-35 98.7 0.6 0.0 0.0 0.7 100.0 1.3 3,089 
36-47 99.1 0.3 0.1 0.0 0.5 100.0 0.9 3,731 
48-59 99.2 0.4 0.0 0.0 0.4 100.0 0.8 3,459 

 
 : ا�تمال المعلومات الخاصة بمؤشرات الق�اس الجسماني: الُهزال والوزن الزائدDQ.3.6الجدول 

 2018توزیع نسبة األطفال دون سّن الخامسة حسب اكتمال معلومات الوزن والطول، العراق، 

  

وزن صحیح 
وطول/قامة 

 صحیح

 سبب استثنائھم من التحلیل

المجموع 
 اإلجمالي

األطفال نسبة 
المستثنیین من 

 التحلیل
عدد األطفال دون 

 سّن الخامسة
لم یتم قیاس 

 الوزن
لم یتم قیاس 
 القامة/الطول

لم یتم قیاس 
الوزن 

 والقامة/الطول

حاالت 
شاردة 

 (الشوارد)
                  

 16,623 1.7 100.0 1.1 0.2 0.3 0.0 98.3 المجموع اإلجمالي (العراق)

          

         العمر (باألشھر)

 1,509 4.4 100.0 3.3 0.1 1.0 0.0 95.6 أشھر 6أصغر من 
6-11 98.6 0.0 0.2 0.3 0.9 100.0 1.4 1,667 

12-23 98.8 0.0 0.2 0.2 0.8 100.0 1.2 3,167 
24-35 98.4 0.0 0.4 0.3 0.9 100.0 1.6 3,089 
36-47 98.6 0.0 0.1 0.2 1.0 100.0 1.4 3,731 
48-59 98.5 0.0 0.1 0.3 1.0 100.0 1.5 3,459 

 
 : التكدس في ق�اسات الوزن والطولDQ.3.7الجدول 

 2018توزیع قیاسات الوزن والطول/القامة حسب الخانة العشریة المسجلة، العراق، 

  

 الطول أو القامة  الوزن

 النسبة العدد
 

 النسبة العدد
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 : التكدس في ق�اسات الوزن والطولDQ.3.7الجدول 

 2018توزیع قیاسات الوزن والطول/القامة حسب الخانة العشریة المسجلة، العراق، 

  

 الطول أو القامة  الوزن

 النسبة العدد
 

 النسبة العدد

 100.0 16533  100.0 16531 اإلجمالي (العراق)المجموع 

       

      الخانة

0 1273 7.7  1690 10.2 

1 1841 11.1  1992 12.0 

2 1869 11.3  2117 12.8 

3 1612 9.8  1741 10.5 

4 1715 10.4  1790 10.8 

5 1516 9.2  1501 9.1 

6 1586 9.6  1895 11.5 

7 1562 9.5  1198 7.2 

8 1769 10.7  1321 8.0 

9 1787 10.8  1289 7.8 

 المالحظات 4.4

 : مشاهدة مرفق غسل األ�ديDQ.4.2الجدول 

 2018توزیع نسبة مرافق غسل األیدي التي تم مشاھدتھا من قبل الباحثین في جمیع األسر المعیشیة التي تم مقابلتھا، العراق، 

  

 مرفق غسل األیدي

المجموع 
 اإلجمالي

عدد 
األسر 
 المعیشیة

 التي لم یتم مشاھدتھا  التي تم مشاھدتھا

   مكان متنقل مرفق ثابت

لیس في 
المسكن، أو 

الفناء أو أرض 
 المسكن

لم یُسمح لنا 
 بمشاھدتھ

سبب 
 آخر

           

 20,214 100.0 0.0 0.2 0.9  3.5 95.4 المجموع اإلجمالي (العراق)

          

         المنطقة

 1.5 97.6 حضریة منطقة
 

0.6 0.2 0.1 100.0 14,484 
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 : مشاهدة مرفق غسل األ�ديDQ.4.2الجدول 

 2018توزیع نسبة مرافق غسل األیدي التي تم مشاھدتھا من قبل الباحثین في جمیع األسر المعیشیة التي تم مقابلتھا، العراق، 

  

 مرفق غسل األیدي

المجموع 
 اإلجمالي

عدد 
األسر 
 المعیشیة

 التي لم یتم مشاھدتھا  التي تم مشاھدتھا

   مكان متنقل مرفق ثابت

لیس في 
المسكن، أو 

الفناء أو أرض 
 المسكن

لم یُسمح لنا 
 بمشاھدتھ

سبب 
 آخر

 5,730 100.0 0.0 0.1 1.7  8.3 89.9 منطقة ریفیة

         المحافظة

 693 100.0 0.0 0.0 0.2  0.2 99.6 دھوك

 1,825 100.0 0.0 0.0 0.1  0.2 99.7 نینوى

 1,454 100.0 0.1 0.0 0.1  0.3 99.6 سلیمانیة

 1,027 100.0 0.0 0.0 0.9  2.1 97.0 كركوك

 1,889 100.0 0.3 0.0 0.1  0.2 99.4 أربیل

 1,116 100.0 0.0 0.2 1.6  5.0 93.2 دیالى

 746 100.0 0.0 0.0 0.4  9.5 90.1 أنبار

 3,352 100.0 0.0 0.7 0.3  1.6 97.4 بغداد

 2,470 100.0 0.0 0.9 0.4  0.4 98.3 مركز   

 882 100.0 0.0 0.1 0.1  4.9 94.9 أطراف   

 951 100.0 0.0 0.0 0.3  3.6 96.1 بابل

 601 100.0 0.0 0.2 0.2  1.2 98.3 كربالء

 672 100.0 0.3 0.2 0.4  7.0 92.1 واسط

 586 100.0 0.0 0.4 0.5  6.1 92.9 صالح الدین

 770 100.0 0.0 0.2 4.7  13.2 82.0 نجف

 536 100.0 0.0 0.1 3.2  1.8 95.0 قادسیة

 581 100.0 0.0 0.2 0.6  8.2 91.0 مثنى

 1,175 100.0 0.0 0.1 0.4  13.8 85.7 ذي قار

 760 100.0 0.0 0.0 2.6  4.3 93.1 میسان

 1,482 100.0 0.0 0.1 3.3  0.5 96.1 بصرة

   مؤشر الثروة
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 : مشاهدة مرفق غسل األ�ديDQ.4.2الجدول 

 2018توزیع نسبة مرافق غسل األیدي التي تم مشاھدتھا من قبل الباحثین في جمیع األسر المعیشیة التي تم مقابلتھا، العراق، 

  

 مرفق غسل األیدي

المجموع 
 اإلجمالي

عدد 
األسر 
 المعیشیة

 التي لم یتم مشاھدتھا  التي تم مشاھدتھا

   مكان متنقل مرفق ثابت

لیس في 
المسكن، أو 

الفناء أو أرض 
 المسكن

لم یُسمح لنا 
 بمشاھدتھ

سبب 
 آخر

 3,798 100.0 0.1 0.3 4.0  15.1 80.6 األشد فقراً 

 3,893 100.0 0.0 0.2 0.7  2.7 96.4 فقیر

 3,867 100.0 0.0 0.4 0.1  0.5 99.1 متوسط

 4,196 100.0 0.1 0.1 0.0  0.1 99.7 ثري

 4,460 100.0 0.0 0.0 0.0  0.1 99.9 األكثر ثراءً 
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 : مشاهدة شهادات الم�الدDQ.4.3الجدول 

 2018المیالد التي تم مشاھدتھا، العراق،  توزیع نسبة األطفال دون سّن الخامسة حسب وجود شھادات المیالد، ونسبة شھادات

  

لدى الطفل شھادة 
 میالد

لیس 
لدى 

الطفل/ة 
شھادة 
 میالد

ال 
أعرف/إجابة 

 ناقصة
المجموع 
 اإلجمالي

نسبة شھادات 
المیالد التي 

شاھدھا الباحثون 
)1(/)1+2(*100 

عدد 
األطفال 
دون سّن 
 الخامسة

تم 
مشاھدتھا 
من قبل 
الباحث/ة 

)1( 

لم یتم 
مشاھدتھا 
من قبل 
الباحث/ة 

)2( 
                

 16,623 72.3 100.0 0.1 6.6 25.8 67.4 المجموع اإلجمالي (العراق)

         

        المنطقة

 11,305 71.5 100.0 0.1 6.5 26.6 66.7 منطقة حضریة
 5,318 73.9 100.0 0.1 6.9 24.3 68.7 منطقة ریفیة

        المحافظة

 580 73.0 100.0 0.1 1.1 26.7 72.2 دھوك
 1,639 94.8 100.0 0.0 23.4 4.0 72.6 نینوى

 737 94.1 100.0 0.1 1.1 5.8 93.1 سلیمانیة
 406 70.2 100.0 0.5 3.1 28.7 67.7 كركوك

 1,445 73.7 100.0 0.3 3.8 25.2 70.6 أربیل
 1,035 63.0 100.0 0.0 1.6 36.4 62.0 دیالى
 518 78.6 100.0 0.0 3.5 20.7 75.8 أنبار
 2,728 50.1 100.0 0.2 7.8 45.9 46.1 بغداد

 1,940 52.4 100.0 0.0 8.2 43.7 48.2 مركز   
 788 44.3 100.0 0.6 7.1 51.4 40.9 أطراف   

 769 71.8 100.0 0.9 6.6 26.1 66.4 بابل
 505 67.8 100.0 0.0 0.8 32.0 67.2 كربالء
 566 86.2 100.0 0.0 11.7 12.2 76.2 واسط

 393 68.3 100.0 0.0 3.9 30.4 65.7 صالح الدین
 695 75.4 100.0 0.6 3.6 23.6 72.3 نجف

 487 88.9 100.0 0.0 2.2 10.9 87.0 قادسیة
 663 68.3 100.0 0.0 2.5 30.9 66.5 مثنى

 1,170 70.9 100.0 0.1 3.5 28.0 68.3 ذي قار
 813 93.7 100.0 0.0 10.9 5.6 83.5 میسان
 1,474 66.4 100.0 0.0 4.9 32.0 63.1 بصرة

        العمر (باألشھر)

0-5 61.6 21.8 16.5 0.1 100.0 73.9 1,509 
6-11 62.6 27.7 9.5 0.1 100.0 69.3 1,667 

12-23 68.5 23.7 7.7 0.1 100.0 74.3 3,167 
24-35 67.4 27.0 5.4 0.2 100.0 71.4 3,089 
36-47 68.4 26.8 4.6 0.2 100.0 71.9 3,731 
48-59 69.9 26.6 3.3 0.2 100.0 72.5 3,459 
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 : مشاهدة سجالت التطع�مDQ.4.4الجدول 

 2018العراق،  شھراً حسب وجود سجالت التطعیم، ونسبة سجالت التطعیم التي شاھدھا الباحثون، 35-0نسبة توزیع األطفال في الفئة العمریة 

  

لیس لدى الطفل/ة سجالت 
 تطعیم

لدى الطفل/ة سجالت  
 تطعیم

ال 
أعرف/إجابة 

 ناقصة
المجموع 
 اإلجمالي

نسبة سجالت 
التطعیم التي 

شاھدتھا الباحثة 
)1(/)1+2(*100 

عدد 
األطفال في 

الفئة 
العمریة 

0-35 
 شھراً 

كان لدیھ/ھا 
سجالت 

تطعیم في 
 السابق

 لم یسبق أن
كان لدیھ/ھا 

سجالت 
   تطعیم أبداً:

تم 
مشاھدتھا 
من قبل 
الباحث/ة 

)1( 

لم یتم 
مشاھدتھا 
من قبل 
الباحث/ة 

)2( 
                    

 9,432 87.1 100.0 0.1 11.1 75.0  7.6 6.2 المجموع اإلجمالي (العراق)

            

           المنطقة

 6,452 87.4 100.0 0.1 11.0 76.2  6.5 6.2 منطقة حضریة

 2,981 86.3 100.0 0.1 11.4 72.3  10.1 6.1 منطقة ریفیة

          المحافظة

 351 94.0 100.0 0.0 5.8 90.5  2.6 1.1 دھوك

 911 81.3 100.0 0.0 13.8 59.9  11.8 14.5 نینوى

 423 92.7 100.0 0.4 7.1 89.6  2.0 0.9 سلیمانیة

 207 80.2 100.0 0.0 14.3 57.8  20.9 7.1 كركوك

 726 91.3 100.0 0.5 7.8 81.7  4.2 5.8 أربیل

 648 96.3 100.0 0.0 3.5 90.5  4.8 1.3 دیالى

 264 88.2 100.0 0.3 8.8 66.0  17.1 7.8 أنبار

 1,600 87.6 100.0 0.0 10.8 75.9  8.9 4.5 بغداد

 1,107 87.4 100.0 0.0 11.1 77.5  7.0 4.4 مركز   

 493 87.9 100.0 0.0 10.0 72.4  13.0 4.6 أطراف   

 456 81.3 100.0 0.3 16.2 70.6  9.2 3.9 بابل

 296 86.4 100.0 0.0 12.4 78.8  3.6 5.2 كربالء

 340 82.8 100.0 0.0 15.7 75.5  5.9 2.9 واسط

 219 90.8 100.0 0.0 6.8 66.3  17.9 9.0 صالح الدین

 394 86.4 100.0 0.0 11.2 71.2  11.4 6.3 نجف

 286 81.2 100.0 0.2 14.6 63.1  13.9 8.2 قادسیة
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 : مشاهدة سجالت التطع�مDQ.4.4الجدول 

 2018العراق،  شھراً حسب وجود سجالت التطعیم، ونسبة سجالت التطعیم التي شاھدھا الباحثون، 35-0نسبة توزیع األطفال في الفئة العمریة 

  

لیس لدى الطفل/ة سجالت 
 تطعیم

لدى الطفل/ة سجالت  
 تطعیم

ال 
أعرف/إجابة 

 ناقصة
المجموع 
 اإلجمالي

نسبة سجالت 
التطعیم التي 

شاھدتھا الباحثة 
)1(/)1+2(*100 

عدد 
األطفال في 

الفئة 
العمریة 

0-35 
 شھراً 

كان لدیھ/ھا 
سجالت 

تطعیم في 
 السابق

 لم یسبق أن
كان لدیھ/ھا 

سجالت 
   تطعیم أبداً:

تم 
مشاھدتھا 
من قبل 
الباحث/ة 

)1( 

لم یتم 
مشاھدتھا 
من قبل 
الباحث/ة 

)2( 

 426 87.4 100.0 0.2 10.3 71.7  3.7 14.2 مثنى

 562 79.8 100.0 0.0 18.1 71.4  9.6 0.9 ذي قار

 495 88.0 100.0 0.0 9.7 71.2  2.4 16.7 میسان

 830 85.8 100.0 0.0 13.3 80.3  2.9 3.4 بصرة

          العمر (باألشھر)

0-5 1.9 13.0  78.1 6.9 0.1 100.0 91.9 1,509 

6-11 3.3 6.8  81.5 8.4 0.0 100.0 90.6 1,667 

12-23 5.4 6.0  78.8 9.7 0.1 100.0 89.1 3,167 

24-35 10.7 7.1  66.0 16.1 0.1 100.0 80.4 3,089 



 449صفحة |  ، جودة الب�انات”د“الملحق 

 االلتحاق بالمدرسة 4.5

 : االلتحاق بالمدرسة حسب العمر المنفردDQ.5.1الجدول 

 2018سنة حسب المستوى التعلیمي والصف الذي یلتحقون بھ في السنة المدرسیة الحالیة (أو آخر سنة مدرسیة)، العراق،  24-3توزیع أفراد األسر المعیشیة في الفئة العمریة 
  

غیر 
 الملتحقین
 بالمدرسة

ً الملتحقون بالمدرسة   حالیا

ال 
أعرف/إجابة 

 المجموع اإلجمالي ناقصة

عدد 
أفراد 
األسرة 
 المعیشیة

برامج 
تعلیم 

الطفولة 
 المبكرة

 المرحلة الثانویة  المرحلة اإلعدادیة  المرحلة االبتدائیة

مرحلة 
أعلى 
من 

 الثانویة

 الصف  الصف  صفال

1 2 3 4 5 6 
 

1 2 3   1 2 3 

                       

                      العمر في بدایة السنة المدرسیة

3 97.9 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0  0 0 0 0.0 0.0 100.0 3,603 

4 91.8 7.8 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0  0 0 0 0.0 0.0 100.0 3,709 

5 68.0 10.8 20.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0  0 0 0 0.0 0.0 100.0 3,823 

6 12.7 0.3 69.1 17.4 0.4 0.1 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0  0 0 0 0.0 0.0 100.0 3,798 

7 5.7 0.1 16.9 62.7 14.1 0.3 0.0 0.0  0.0 0.1 0.0  0 0 0 0.0 0.0 100.0 3,753 

8 4.9 0.2 4.4 19.3 56.5 14.3 0.4 0.0  0.0 0.0 0.1  0 0 0 0.0 0.0 100.0 3,671 

9 7.8 0.1 1.4 7.6 17.9 50.9 13.9 0.3  0.1 0.1 0.0  0 0 0 0.0 0.0 100.0 3,586 

10 7.0 0.0 0.4 2.2 7.4 19.4 53.0 10.4  0.2 0.1 0.0  0 0 0 0.0 0.0 100.0 3,353 

11 11.6 0.1 0.2 1.1 3.0 7.4 22.5 44.6  8.8 0.3 0.1  0.1 0 0 0.0 0.0 100.0 3,452 
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12 14.3 0.0 0.4 0.3 1.1 3.4 12.6 19.7  39.7 8.1 0.4  0 0 0.1 0.0 0.0 100.0 3,322 

13 23.4 0.1 0.1 0.2 0.3 1.7 5.8 9.2  18.2 32.3 8.3  0.2 0 0 0.0 0.0 100.0 3,048 

14 26.6 0.0 0.1 0.1 0.1 0.4 2.0 4.6  12.2 16.3 31.1  6.3 0.3 0 0.0 0.0 100.0 2,921 

15 34.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6 2.1  5.0 11.8 22.2  17.8 5.2 0.2 0.0 0.0 100.0 2,695 

16 40.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 0.8  1.6 5.3 15.1  11.6 17.8 6.8 0.2 0.0 100.0 2,856 

17 45.2 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.4  0.8 2.3 9.2  5.1 10.4 20.9 5.2 0.0 100.0 2,822 

18 50.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1  0.6 1.1 7.1  2.9 5.3 21.9 10.2 0.0 100.0 2,545 

19 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3  0.2 0.3 3.8  1.8 3.7 13.4 18.5 0.0 100.0 2,226 

20 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1  0.2 0.1 1.9  1.1 2.8 9.6 21.7 0.0 100.0 2,421 

21 64.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1  0.1 0.1 0.7  0.2 0.6 8.6 24.8 0.0 100.0 2,393 

22 76.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0  0.0 0.0 0.5  0.4 2.2 3.7 16.5 0.0 100.0 2,071 

23 84.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.1 0.0 0.6  0.2 0.3 1.6 12.8 0.0 100.0 2,230 

 1,153 100.0 0.0 10.0 0.9 0.3 0.1  0.1 0.0 0.0  0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.3 أ24

 سنة وقت إجراء المقابلة 24-5سنة من العمر في بدایة السنة المدرسیة وتم استثناءھم ألنھ تم جمع نسبة االلتحاق الحالي فقط للفئة العمریة  24سنة من العمر وقت إجراء المقابلة الذین كانوا یبلغون  25الذین بلغوا  أ
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ـخ الوالدات 4.6 ـ ـ ـ  سجل تار�

 النسبة بين الجنسين عند الوالدة بين األطفال الذي ُولدوا وما زالوا على ق�د الح�اة: DQ.6.1الجدول 

أنثى) بین األطفال الذین سبق أن ُولدوا (عند الوالدة)، واألطفال ممن ھم على قید الحیاة، واألطفال المتوفین، حسب عمر النساء،  100النسبة بین الجنسین (عدد الذكور لكل 
 2018العراق، 

  

 األطفال المتوفون  االطفال الذین ھم على قید الحیاة  األطفال الذین أنجبتھم طوال حیاتھا

عدد 
 البنات األبناء النساء

النسبة 
بین 

الجنسین 
عند 
 الوالدة

 
 البنات األبناء

النسبة 
بین 

 الجنسین
 

 البنات األبناء

النسبة 
بین 

 الجنسین
                          

 30,660 1.31 1,054 1,384  1.08 32,962 35,514  1.08 34,016 36,898 اإلجمالي (العراق)المجموع 

              

             العمر

15-19 456 412 1.11  449 403 1.11  7 9 0.78 6,450 

20-24 2,468 2,294 1.08  2,406 2,237 1.08  62 57 1.10 5,475 

25-29 5,076 4,657 1.09  4,941 4,553 1.09  134 104 1.29 4,615 

30-34 6,543 6,247 1.05  6,339 6,111 1.04  204 136 1.50 4,174 

35-39 7,988 7,284 1.10  7,691 7,065 1.09  297 219 1.36 3,937 

40-44 7,565 7,036 1.08  7,262 6,769 1.07  303 267 1.13 3,294 

45-49 6,803 6,086 1.12  6,427 5,825 1.10  376 261 1.44 2,715 
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 : الوالدات حسب الفترات التي سبق المسحDQ.6.2الجدول 

 2018عدد األطفال (المفترض)، كما ھو مذكور في سجالت تاریخ الوالدات، العراق،  ید الحیاة والمتوفین وإجماليعدد الموالید، والنسبة بین الجنسین عند الوالدة، والنسبة بین الفترات حسب الفترة التي سبقت المسح، وفقاً لعدد األطفال الذین على ق

  
 جالنسبة بین الفترات  بالنسبة بین الجنسین عند الوالدة  أنسبة من لدیھم تاریخ میالد كامل  عدد الموالید

على قید 
 متوفى/متوفاة الحیاة

المجموع 
 اإلجمالي

على قید  
 متوفى/متوفاة الحیاة

المجموع 
 اإلجمالي

على قید  
 متوفى/متوفاة الحیاة

المجموع 
 اإلجمالي

على قید  
 المجموع اإلجمالي متوفى/متوفاة الحیاة

                                

 na na na  108.5 131.4 107.7  99.5 94.7 99.7  70,914 2,438 68,477 المجموع اإلجمالي (العراق)

                 

                السنوات التي سبقت المسح

0 3,126 72 3,198  100.0 98.9 100.0  103.6 116.0 103.9  na na na 

1 3,216 58 3,274  100.0 98.6 99.9  107.3 120.3 107.5  102.7 75.5 102.0 

2 3,136 82 3,219  100.0 93.2 99.8  112.2 150.6 113.1  90.5 95.3 90.6 

3 3,718 115 3,832  99.8 97.6 99.8  102.0 90.3 101.6  112.1 140.6 112.8 

4 3,497 81 3,577  99.9 96.7 99.8  111.3 141.2 111.9  92.2 93.7 92.3 

5 3,864 58 3,921  99.9 91.9 99.8  108.9 126.7 109.1  105.6 70.6 104.8 

6 3,824 82 3,906  100.0 90.1 99.7  94.8 149.0 95.7  98.1 106.6 98.3 

7 3,931 97 4,028  99.9 95.8 99.8  112.6 115.3 112.6  106.6 114.9 106.8 

8 3,553 86 3,639  99.9 96.1 99.8  114.1 203.9 115.6  97.3 83.8 96.9 

9 3,374 109 3,482  99.9 94.7 99.7  105.5 144.7 106.5  18.3 12.9 18.1 
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 na na na  109.5 131.2 108.5  99.1 94.3 99.4  34,837 1,599 33,238 10أكثر من 

                فترة الخمس سنوات التي سبقت المسح

0-4 16,692 407 17,100  99.9 96.9 99.9  107.1 119.0 107.4  na na na 

5-9 18,546 431 18,977  99.9 94.0 99.8  106.9 144.9 107.6  na na na 

10-14 15,003 512 15,515  99.9 95.6 99.8  103.5 163.6 105.1  na na na 

15-19 9,814 507 10,321  99.5 92.4 99.1  110.3 104.8 110.1  na na na 

 na na na  116.9 132.3 115.9  98.1 94.9 98.3  9,002 580 8,422 فأكثر 20

)na (غیر منطبق 
 النسبة المذكورة ھي نسبة من لیس لدیھم معلومات مكتملة وبالتالي یتم افتراض تاریخ المیالدتم ذكر كل من شھر وسنة الوالدة عكس أ 
 ھما عدد الموالید الذكور واإلناث، على التوالي fBو  mB، حیث mB/fB (x 100( ب
 التي سبقت المسح. tھو عدد الوالدات في السنة  tB، حیث x tB/)1-tB+t+1B ((x 100 2( ج
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 : ذكر العمر وقت الوفاة باأل�امDQ.6.3الجدول 

أیام، حسب فترات الخمس سنوات التي  6-0توزیع نسبة الوفیات دون عمر شھر واحد حسب العمر عند الوفاة باألیام ونسبة وفیات حدیثي الوالدة التي ذُكر أنھا حدثت في عمر 
 2018سبقت المسح (المفترضة)، العراق، 

  
 عدد السنوات التي سبقت المسح

اإلجمالي للسنوات الـ 
 19-15 14-10 9-5 4-0 التي سبقت المسح 20

        

      العمر عند الوفاة (باألیام)

0 50 49 65 43 207 
1 52 38 28 26 143 
2 17 22 22 20 81 
3 37 40 30 27 133 
4 6 16 11 7 41 
5 12 5 13 5 34 
6 6 1 3 3 13 
7 27 7 4 47 85 
8 12 1 1 4 18 
9 3 0 2 2 6 

10 3 5 5 4 17 
11 0 2 2 1 6 
12 7 3 5 8 22 
13 2 8 4 2 16 
14 0 1 0 1 3 
15 1 3 4 1 9 
16 1 3 1 0 5 
17 1 0 2 0 3 
18 0 2 2 1 5 
19 1 0 1 1 2 
20 2 7 4 2 15 
21 1 0 0 0 1 
22 1 1 0 1 3 
23 0 0 1 0 1 
24 0 0 1 0 2 
25 0 2 11 1 14 
26 1 0 0 1 2 
27 0 0 0 0 0 
29 0 1 2 1 3 
30 0 0 0 0 0 

       

Total 0–30 days 244 218 221 210 893 

       

 73.1 62.1 77.4 78.2 74.1 أنسبة وفیات حدیثي الوالدة المبكرة 
 یوماً) 30-0)، مقسومة على الوفیات خالل الشھر األول (6-0األولى ( 7الوفیات خالل األیام الـ  أ
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 : ذكر العمر وقت الوفاة باألشهرDQ.6.4الجدول 

عمرأقل من شھر واحد، لفترات الخمس سنوات للوالدات توزیع نسبة الوفیات دون عمر سنتین حسب العمر وقت الوفاة باألشھر ونسبة وفیات الرّضع التي ذُكر أنھا حدثت في 
 2018التي سبقت المسح (المفترضة)، العراق، 

 20اإلجمالي للسنوات الـ  عدد السنوات التي سبقت المسح  
 19-15 14-10 9-5 4-0 التي سبقت المسح

        

       العمر عند الوفاة (باألشھر)

 893 210 221 218 244 أ0

1 15 17 14 42 88 

2 18 20 19 18 75 

3 18 14 18 14 64 

4 12 35 13 12 72 

5 14 4 18 20 57 

6 23 17 7 11 58 

7 9 5 11 7 32 

8 4 8 18 2 33 

9 10 10 52 8 80 

10 2 5 1 1 8 

11 4 9 9 4 26 

12 1 0 7 1 9 

13 2 1 1 0 4 

14 0 1 2 1 5 

15 2 1 3 1 7 

16 0 1 1 1 3 

17 0 2 2 1 5 

18 5 2 4 2 13 

19 2 0 0 0 2 

20 0 3 1 0 4 

22 0 0 0 1 1 

23 0 1 0 0 1 

       

  1,485  350  400  363 372 شھراً  11-0مجموع فترة 
 60.1 59.9 55.3 60.1 65.5 بنسبة وفیات حدیثي الوالدة

 تشمل الوفیات في عمر أقل من الشھر التي یتم التعبیر عنھا باألیام أ
 الوفیات في عمر أقل من شھر، مقسومة على عدد الوفیات في عمر أقل من سنة ب
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 األشقاء والشق�قات 4.7

 : ا�تمال المعلومات المتعلقة باألشقاء والشق�قاتDQ.7.1الجدول 

 2018لتھا، والعمر عند الوفاة والسنوات التي مضت على وفاة األشقاء والشقیقات المتوفین، العراق، البقاء على قید الحیاة لـ(جمیع) األشقاء والشقیقات وعمر األشقاء والشقیقات ممن ھم على قید الحیاة على حّد ذكر المرأة التي تم مقاب اكتمال المعلومات المتعلقة بحالة
  

 األخوات
 

 األخوة
 

 بیانات مفقودة
 

 جمیع األشقاء والشقیفات

 
 النسبة العدد

 
 النسبة العدد

 
 النسبة العدد

 
 النسبة العدد

              
            حالة البقاء على قید الحیاة لألشقاء والشقیقات

 93.2 173,343  66.9 54  94.6 85,428  91.9 87,861 على قید الحیاة

 6.7 12,506  25.5 20  5.4 4,860  8.0 7,626 متوفى/متوفاة

 0.1 112  7.6 6  0.0 22  0.1 84 ال أعرف/إجابة ناقصة

 100.0 185,960  100.0 80  100.0 90,310  100.0 95,570 المجموع اإلجمالي

             

            عمر األشقاء والشقیقات ممن ھم على قید الحیاة

 97.8 169,502  97.6 52  97.7 83,487  97.8 85,963 تم ذكره

 2.2 3,841  2.4 1  2.3 1,941  2.2 1,898 ال أعرف/إجابة ناقصة

 100.0 173,343  100.0 54  100.0 85,428  100.0 87,861 المجموع اإلجمالي
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            العمر عند الوفاة والسنوات التي مضت على الوفاة بالنسبة لألشقاء والشقیقات المتوفین

 94.8 11,859  78.8 16  95.2 4,626  94.6 7,217 ذكر كلیھماتم 

 0.8 103  0 0  0.6 30  1.0 73 تم ذكر السنوات التي مضت على الوفاة فقط

 3.2 402  0 0  3.4 164  3.1 238 تم ذكر العمر عند الوفاة فقط

 1.1 142  21.2 4  0.8 40  1.3 98 ال أعرف/إجابة ناقصة كالھما

 100.0 12,506  100.0 20  100.0 4,860  100.0 7,626 اإلجماليالمجموع 
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 : حجم األشقاء والشق�قات والنسبة بين جنسي األشقاء والشق�قاتDQ.7.2الجدول 

 2018متوسط حجم األشقاء والشقیقات والنسبة بین جنسي األشقاء والشقیقات عند الوالدة، العراق، 

متوسط حجم األشقاء   
 أوالشقیقات 

النسبة بین جنسي 
األشقاء والشقیقات 

 أعند الوالدة

عدد النساء في الفئة 
 49-15العمریة 

 سنة

      

 30,660 105.8 7.2 المجموع اإلجمالي

     

    العمر

15-19 6.3 106.3 6,450 
20-24 6.8 106.1 5,475 
25-29 7.1 109.6 4,615 
30-34 7.6 104.7 4,174 
35-39 7.9 100.4 3,937 
40-44 7.9 103.8 3,294 
45-49 7.8 111.1 2,715 

 تشمل المستجیبة أ
 باستثناء المستجیبة ب
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  2018العراق  -، استب�انات ”هـ“الملحق  5

 متعدد المؤشرات:ضمن المسح العنقودي  2018استبیانات العراق ” ھـ“یعرض الملحق 

 استبیان األسرة المعیشیة -
 استبیان فحص جودة المیاه -
 االستبیان الفردي للمرأة -
 استبیان األطفال دون سّن الخامسة -
 سنة 17-5استبیان األطفال من عمر  -
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 المع�ش�ة األسرةنموذج استب�ان  5.1

 

  المعیشیة األسرة استبیان
  2018 - العراق

 

 

 HH المعیشیة األسرة معلومات لوحة
HH1. العنقود: رقم  ____ ____ ____ ____ HH2. المعیشیة:____ األسرة رقم ____ 

HH3. المیداني (ة) الباحث ورقم اسم : 
 ____ ____  __________________________ االسم

HH4. المیداني المشرف(ة) ورقم اسم :    
 ____  _____________________________ االسم

HH5. المقابلة: سنة / شھر / یوم 
_ ___/___ ___  /___ __ 1   0   2  
 

HH6. :حضر البیئة 
.......................1 

            2........................ ریف
HH7. الموقع: 

 
 المحافظة................................................ـــــــــ  ـــــــ  .1
 القضاء...................................................ــــــــ  ـــــــ .2
 الناحیة....................................................ـــــــ  ـــــــ .3
رقم  المحلة...........................................  ـــــــ  ـــــــ   .4

 ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ
م المقاطعة  ......................................... ـــــــ  ـــــــ  رق .5

 ـــــــ 
رقم القریة ..............................................ــــــــ  ـــــــ   .6

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ
 رقم البلوك  .............................................ـــــــ  ـــــــ .7
رقم المبنى    ...........................................ــــــ  ـــــــ  ــــــ   .8

 ــــــ  ــــــ  
 

HH8. ھذه اختیار تم ھل 
 لتنفیذ المعیشیة األسرة

 الخاص االستبیان
 بالرجال؟

 1.......................... نعم
 2........................... ال

HH9. ھذه اختیار تم ھل 
 لتنفیذ المعیشیة األسرة
 المیاه؟ جودة فحص

 1.......................... نعم
 ال

............................2 

HH10. اختیار تم ھل 
 المعیشیة األسرة ھذه

 العینة فحص إلجراء
 الخالیة؟

 1.......................... نعم
 ال

............................2 

 

 شیةالمعی األسرة بأمور كاملة درایة على فرد المستجیب/ة كان/كانت ما إذا تحقق/تحققي المقابلة، إجراء قبل
 فقط سنة 17 - 15 بین عمره یتراوح طفل مع المقابلة إجراء یمكن العمر. من سنة 18 األقل على ویبلغ/تبلغ

 قادرین یرغ المعیشیة األسرة في البالغین األشخاص كان أو بالغ شخص المعیشیة األسرة في یكن لم حالة في
 سنة. 15 سنّ  دون طفل أي مع المقابلة إجراء لك یجوز وال المقابلة. اجراء على

HH11. الوقت. سّجل/سّجلي 
 : ساعة : دقیقة

ـــــ ــــــ   ــــــ ـــــ    

HH12. ) إننا نعمل على مشروع یتعلق بصحة األسرة الجھاز المركزي لالحصاء ووزارة الصحة)نحن من .
المعیشیة وتعلیمھا. نودّ التحدث معكم حول ھذه المواضیع. وستبقى جمیع المعلومات التي سنحصل علیھا  بسریة 

           تامة . ھل یمكنني البدء اآلن؟

 

 1 .......................................................................................................... نعم
 2 .................................................................................................. لأیس لم ال/

1  المعیشیة األسرة أفراد قائمة 
2HH46 
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HH46. نتیجة 
 مقابلة

 استبیان
 األسرة

 : المعیشیة
 

 قم/قومي
 أیة بمناقشة

 میت لم نتیجة
 مع استكمالھا

 المشرف/ة.

 01 ................................................................................................................... المقابلة أُنجزت
 02 ........................... الزیارة وقت  لإلجابة المنزل في كفوء مستجیب أو المعیشیة األسرة أفراد من فرد أي یوجد ال

 03 .… ................................................... طویلة زمنیة لمدة المسكن في متواجدة غیر بأكملھا المعیشیة األسرة
 04 ........................................................................................ المقابلة إجراء المعیشیة األسرة رفضت
 05 ............................................................................................ مسكن لیس العنوان أو فارغ المسكن
 06 ......................................................................................................................  ھدم المسكن

 07 ....................................................................................................... المسكن على العثور یتم لم
 

 96 ___________________________________________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 

HH47. األسرة استبیان لمقابلة المستجیب/ة سطر ورقم اسم 
 : المعیشیة

 
 ____ ____ __________________________ االسم

 بعد اإلطار ھذا تعبئة ستتم
 األسرة استبیان من االنتھاء

 المعیشیة

 دبع اإلطار ھذا تعبئة ستتم
 جمیع استكمال

 االستبیانات

 اإلجمالي العدد
 المنجزة االستبیانات عدد

 __ __ HH48  المعیشیة األسرة أفراد

 HH49 __ __ HH53 49 – 15 بین العمریة الفئة في النساء
__ __ 

 لخاصا االستبیان لتنفیذ المعیشیة األسرة ھذه اختیار تم قد كان إذا
 بالرجال:

 سنة 49 - 15 بین العمریة الفئة في الرجال
HH50 __ __ HH54 __ __ 

 HH51 __ __ HH55 الخامسة سنّ  دون األطفال
__ __ 

 HH52 __ __ HH56 سنة 17 - 5 بین العمریة الفئة في األطفال

 صفر
..…0 

 واحد
…..1 
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رعایة ......, مستشفى ، دار  یقصد بالمؤسسة / سجن *    

*برنامج تعلیم للطفولة المبكرة (حضانة ، روضة)    
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 HL نموذج قائمة أفراد األسرة المعیشیة
ً  المتواجدین غیر األفراد إضافیین: أفراد وجود عن  أكثر االستیضاح على احرص(ي) المعیشیة، األسرة أفراد لجمیع HL2 – HL4 تعبئة من االنتھاء وبعد عمودي. بشكل HL4 و HL3 في تابع(ي) ذلك وبعد سرة.اال أفراد لجمیع HL2 بتعبئة قومي أوالً،قم/  أو رّضع أي أو المنزل، في حالیا

 االسرة. في عادة یعیشون لكنھم األصدقاء) الخدم، (مثل العائلة أفراد من یكونون ال قد ممن وغیرھم صغار أطفال
  المربع: ھذه بتحدید ذلك إلى أشیري إضافیة، استبیانات استخدام تم إذا مرة. كل في المعیشیة األسرة أفراد من فرد لكل HL20 إلى HL5 من األسئلة اسألي ذلك، بعد

HL1.  
 الرقم

HL2.  
 فضلك من أوالً،

 بأسماء أخبرني/أخبریني
 الذین األشخاص جمیع

 ابتداءً  عادةً، ھنا یعیشون
 المعیشیة. األسرة برب

 
 رأكث استوضح/استوضحي

 أفراد ھناك كان ما إذا عن
 األسرة في إضافیین

 المعیشیة.

HL3.  
 ھي ما

 عالقة
 (االسم)

 بربّ 
 األسرة

  ؟المعیشیة

HL4.  
 )االسم( ھل
 أم ذكر

 أنثى؟
 
 

 

 

 ذكر 1

 أنثى 2

HL5.  
 میالد تاریخ ھو ما
 )؟االسم(

HL6. 
 عمر كم 
 )؟االسم(

 
 سّجل/سّجلي

 العمر
 بالسنوات
 الكاملة.

 
 العمر كان إذا

95  ً  أو عاما
 أكثر

 سّجل/سّجلي
، "95." 

 العمر كان اذا
 سنة من اقل

 "00  سجل"

HL8. 
 ضع/ضعي

 حول دائرة
 السطر رقم
 سنّ  كان إذا

 بین  المرأة
15- 49 

 سنة.

HL9. 
 ضع/ضعي

 حول دائرة
 السطر رقم
 سنّ  كان إذا

  بین الرجل
15-49 
 وكانت سنة

 إجابة
 سؤال

HH8 
 "نعم".

HL10. 
 ضع/ضعي

 حول دائرة
  السطر رقم
 كان إذا

 بین العمر

0-4 

 (اقل سنوات.
 5 من

 سنوات)

HL11. 
-0 العمر

 سنة؟ 17
 
 
 
 
 
 
 

 نعم 1
 ال 2
 التالي السطر 

HL12.  
 لـ الحقیقیة األم ھل

 قید على )االسم(
 الحیاة؟

 
 
 

 نعم 1
 ال 2
 HL16 
 أعرف ال 8
 HL16 

HL13. 
 األم تعیش ھل 

 لـ الحقیقیة
 ھذه في )االسم(

 األسرة
 المعیشیة؟

 
 

 نعم 1
 ال 2
 HL15 

HL14. 
 سّجليسجل/

 سطر رقم
 \وانتقل  األم

  إلى انتقلي
HL16 . 

HL15. 

 األم تعیش أین 
 )؟االسم( لـ الحقیقیة

 

 الخارج في 1

 معیشیة أسرة في 2
 نفس في أخرى

 المحافظة

 معیشیة أسرة في 3
 محافظة في أخرى
 آخرى

 مؤسسة اي في 4
 البالد* داخل

 أعرف ال 8

HL16.  
 لـ الحقیقي االب ھل

 قید على )االسم(
 الحیاة؟

 
 
 

 نعم 1
 ال 2

 HL20 

 أعرف ال 8

 HL20 

HL17.  
 األب ھل

 لـ الحقیقي
 یعیش )االسم(

 ھذه ضمن
 األسرة

 المعیشیة؟
 
 

 نعم 1
 ال 2
 HL19 

HL18. 
 سّجليسجل/

 سطر رقم
  األب

 وانتقل
 إلى انتقلي\

HL20. 

HL19. 

 االب یعیش أین 
 )؟االسم( لـ الحقیقي

 

 

 الخارج في 1

 معیشیة أسرة في 2
 نفس في أخرى

 المحافظة

 معیشیة أسرة في 3
 محافظة في أخرى

 ىآخر

 مؤسسة اي في 4
 البالد* داخل

 أعرف ال 8

HL20. 
 مرق انسخ/انسخي

 من األم سطر
HL14.. 

 فارغاً، كان إذا 
 اسألي: اسأل/

 /ة القائم ھو من
 بالرعایة
 لـ االساسي

 )؟االسم(
 

 اإلجابة كانت إذا
 أحد" "ال

 یتراوح لطفل(ة)
 بین عمره/ھا

 سنة، 17 - 15
 سّجل/سّجلي

"90" 

 ال 98
 أعرف

 ال 9998
 أعرف

 امرأة العمر السنة الشھر أنثى   ذكر العالقة* االسم السطر
 15-49 

 رجل 
49-15  

 طفل
 0-4  ال ال نعم ال    نعم 

 ال ال نعم  األم ال     نعم أعرف
   األب ال   نعم أعرف

01  
   0 

1 
1      
2 

__ 
 

__ __ 
  __  __ 01 01 01 1      2 1     2     8 1       2 

__  
 

1    2    3    4    
8 

1    2        8 1      2 __  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

02  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 02 02 02 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

03  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 03 03 03 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

04  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 04 04 04 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

05  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 05 05 05 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

06  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 06 06 06 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

07  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 07 07 07 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

08  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 08 08 08 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

09  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 09 09 09 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

10  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 10 10 10 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

11  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 11 11 11 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

12  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 12 12 12 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

13  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 13 13 13 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

14  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 14 14 14 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 

15  
__  
 1      2  

__ 
 

__ __ 
  __  __ 15 15 15 1      2 1      2        8 1       2 

__  
 1    2    3    4    8  1      2        8 1      2 

__  
 1     2    3     4     8  ___  ___ 
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 للسؤال الرموز *
HL3: بربّ  العالقة 
 المعیشیة: األسرة

 المعیشیة األسرة ربّ  01
 زوج/زوجة 02
 بنت / ابن 03
 االبن) (زوجة كنّة / االبنة) (زوج صھر 04

 حفید/ة 05  
  أم / أب 06
 ام أو الزوجة الزوج/ابو ابو 07

 الزوجة الزوج/ام
 أخت / أخ 08

 الزوجة أخت او اخ / الزوج اخت او أخ 09
  خال/خالة أو عم/عّمة 10
 أخت ابنة أو أخت ابن / أخ ابنة أو أخ ابن 11
 آخرون أقارب 12

  الزوج أو الزوجة ابن(بنت) / الحضانیة بالرعایة ابنة أو ابن / بالتبنى ابنة أو ابن 13
 المعیشیة) األسرة مع (مقیمون خدم 14
 قرابة) صلة یوجد (ال آخرون 96
 أعرف ال 98
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 ED   التعلیم موذج

ED1. 
 رقم

 السطر

ED2.  

 والعمر. االسم

 

 من المعیشیة  األسرة أفراد جمیع وأعمار أسماء أدناه انسخ/انسخي
HL2 و HL6 . 

ED3.  

 سنوات 3عمر
 أكثر؟ أو

 

 نعم 1

 ال 2

 التالي السطر

ED4.  

 لـ سبق ھل
 وأن )االسم(

 التحق/ت
 أو بالمدرسة

 تعلیم برنامج
 المبكرة؟ للطفولة

 

 نعم 1

 ال 2

 التالي السطر

ED5.  

 إلیھما وصل/ت دراسي وصف دراسیة مرحلة أعلى ھو ما
 )؟االسم(

ED6.  

 انھت \أنھى ھل
 (ذلك )االسم(

 الصف/

 السنة)؟ تلك

 

 نعم 1

 ال 2

 أعرف ال 8

ED7.  

 

 

 24-3العمر
 سنة؟

 

 نعم 1

 ال 2

 التالي السطر

ED8.  

 من تحقق/تحققي
ED4: التحق/ت 

  أو بالمدرسة
 تعلیم برنامج
 ؟ المبكرة للطفولة

 

 نعم 1

 ال 2

 التالي السطر

 المستوى:

                               ED7      لمبكرة* للطفولة تعلیم برنامج 0

 االبتدائیة 1

 المتوسطة 2

 سنوات) خمس المتوسطة (بعد دبلوم 3

 االعدادیة 4

 دبلوم 5

 بكالوریوس 6

 علیا دراسات 7

 أعرف ال 8

 الصف:

 أعرف ال 98

 ED7 

 ال ال نعم الصف المستوى ال نعم ال نعم العمر االسم السطر
 ال نعم ال نعم أعرف

01  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

02  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

03  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

04  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

05  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

06  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 
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07  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

08  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

09  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

10  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

11  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

12  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

13  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

14  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 

15  ___ ___ 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 

___  ___ 1 2 8 1 2 1 2 
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 ED  التعلیم نموذج

ED1. 
 رقم

 السطر

ED2.  

 والعمر. االسم

ED9.  

 \التحق ھل
 (االسم) التحقت

 وقت أي في
 األوقات من

 العام خالل
 الدراسي
2017/2018 

 أو بالمدرسة
 تعلیم برنامج
 للطفولة
 ؟  المبكرة

 

 نعم 1

 ال 2

   ED15 

ED10.  

 ،2017/2018 الدراسي العام اھذ خالل
 یلتحق/تلتحق صف اي وفي مرحلة اي في

 )؟االسم( بھما

ED11.  

 التي الجھة ماھي
  ؟ المدرسة تدیر

 

 
 عامة / حكومیة مؤسسة 1

 دینیة مؤسسة 2

 اھلیة خاصة/ جھة  3

 عربیة (حھة ذلك غیر 6
 اجنبیة) او

 أعرف ال  8
 

ED12.  

 الدراسي العام في
 ھل 2017/2018

 )االسم( حصل/ت
 دعم أي على

 المدرسیة؟ للرسوم

 

 الجواب كان إذا
 استوضح/ي نعم،
 معد من للتأكد أكثر

 على الحصول
 أو العائلة من الدعم

 أصدقاء أو أقارب
 من أو آخرین

 الجیران.

 

 نعم 1

 ال 2

ED14 

  أعرف ال 8

ED14 

ED13.  

 دعم قدم من
 الرسوم؟

 

 كل سّجل/سّجلي
 ذُكر. ما

 

 

A حكومیة مؤسسة / 
 عامة

B دینیة مؤسسة 

C خاصة/أھلیة. جھة 

X حھة ذلك غیر) 
 اجنبیة) او عربیة

Z أعرف ال 

 

 

ED14.  

 الدراسي للعام بالنسبة
 حصل/ت ھل 2017/2018

 مادي دعم أي على )االسم(
 كتب أو أحذیة لشراء نقدي أو

 زي أو دفاتر أو تمارین،
 مدرسیة لوازم أیة أو مدرسي
 أخرى؟

 

 نعم، الجواب كان إذا
 من للتأكد أكثر استوضح/ي

 من الدعم على الحصول عدم
 أصدقاء أو أقارب أو العائلة
 الجیران. من أو آخرین

 

 نعم 1

 ال 2

 أعرف ال 8

ED15.  

 التحق/ت ھل
 أي في (االسم)

 من وقت
 خالل األوقات

 الدراسي العام
 السابق
2016/2017  

  أو بالمدرسة
 تعلیم برنامج
 للطفولة
 ؟ المبكرة

 

 نعم 1

 ال 2

 التالي السطر

 أعرف ال 8

 التالي السطر

ED16.  

  ،2016/2017 الدراسي العام ذلك خالل
 التحق/ت صف اي وفي مرحلة اي في

 )؟االسم( بھما

 المستوى:

     لمبكرة* للطفولة تعلیم برنامج 0
                         ED15                               

 االبتدائیة 1

 المتوسطة 2

 خمس المتوسطة (بعد دبلوم 3
 سنوات)

 ةاالعدادی 4

 دبلوم 5

 بكالوریوس 6

 علیا دراسات 7

 أعرف ال 8

 الصف:

 ال 98
 أعرف

 المستوى:

 ةللطفول تعلیم برنامج  0
  المبكرة

 السطر التالي              

 االبتدائیة 1

 المتوسطة 2

 المتوسطة بعد ( دبلوم 3
 سنوات) خمس

 ةاالعدادی 4

 دبلوم 5

 بكالوریوس 6

 علیا دراسات 7

 أعرف ال 8

 

 

 

 

 الصف/السنة:

 ال 98
 أعرف

 ال        نعم الجھة الصف المستوى ال   نعم العمر االسم السطر
 ال

 ال         نعم      الرسوم أعرف
 ال

 ال         نعم أعرف
  ال
 الصف/السنة المستوى       أعرف

01  ___ ___  1      2  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

02  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

03  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

04  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

05  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

06  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

07  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 
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08  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

09  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

10  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

11  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

12  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

13  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8 1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

14  ___ ___ 1      2 0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8  1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 

15  ___ ___ 1      2  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 1   2   3  6    8  1       2       8  Z  X  C  B  A 1          2            8 1       2       8  0  1  2  3  4  5  6  7  8 ___ ___ 
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                                                                                                                                               المعیشیة األسرة خصائص نموذج 
HC 

HC1A. من المأخوذ المعیشیة األسرة ربّ  اسم( دیانة ھي ما HL21 .................................................................... مسلم  )؟ 
 2 ................................................................. مسیحي
 3 ................................................................. صابئي
 4 ................................................................. ایزیدي

 
 أخرى دیانة

 6 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحدید یرجى(

 

HC1B. المعیشیة األسرة ربّ  اسم( لـ األصلیة األم اللغة ھي ما 
 )؟HL2 من المأخوذ

 1 ................................................................. العربیة
 2 ................................................................. الكردیة

 3 .............................................................. التركمانیة
 4 ............................................................... السریانیة

 اجنبیة أخرى لغة
 6 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحدید یرجى(

 

HC2A ھذا في مستمرة بصورة االسرة) رب (اسم یعیش متى منذ 
 المكان؟

 
 . 00 سجل سنتین, من اقل الفترة كانت اذا

  المعتاد. مكانھ الى رجع واالن نزح قد االسرة رب كان اذا استوضح 
 وقت في او  لتوه الیھ رجع وقد لدیھ المعتاد ھو المكان ھذا كان أذا

 رجوعھ. وقت منذ  السنین عدد سجل , اخر مكان اي من سابق

 
 __ السنوات....................................................__ عدد

 
 95.............................................. الوالدة منذ دائما/

 
  
      

HC395 

 

BHC2 یعیش االسرة) رب (اسم كان ھل المكان ھذا الى القدوم قبل 
 ؟ مخیم / ریف بلدة/ مدینة/ في

 
 المكان. نوع عن  استوضح

 اسم فاكتب مخیم / ریف بلدة/ مدینة/ المكان تحدید لك یتیسر لم اذا
 لھذا المناسبة االجابة معرفة لحین 9 مؤقتة بصورة واكتب المكان

  السؤال.
 

_______________________________________
_ 

 المكان) (اسم

 1 .................................................................. المدینة
 2 .................................................................... البلدة
 3 .................................................................... ریف
 4 .................................................................... مخیم

 

 

CHC2 رب (اسم كان الذي السكن نوع ما المكان, ھذا الى القدوم قبل 
 ؟ فیھ یعیش االسرة)

 
 

 10 ................................................................... شقة
 20 ................................................................... دار

 03 ................................... عبادة دور او (مدارس ایواء مساكن
 04.................................................................مخیم.رسمي

 05..................................................رسمي......... مخیم.غیر
 .................................................................  عشوائیات

06 
 07...........................................كراجات...... مصانع/مخازن/

 08................................................... مھجورة ابنیة او ھیاكل
 

  96 التحدید).ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (یرجى ذلك, غیر
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DHC2 رب (اسم كان محافظة اي في المكان, ھذا الى القدوم قبل 
 ؟ فیھا یعیش االسرة)

 

 محافظة

 11 ................................................................. دھوك
 12 ................................................................. نینوى

 13 .............................................................. سلیمانیة
 14 ............................................................... كركوك

 15 ................................................................. اربیل
 21 ................................................................. دیالى

 22 ................................................................ االنبار
 23 .................................................................. بغداد
 24 ................................................................... بابل

 25 ............................................................... كربالء
 26 ................................................................. واسط
 27 ......................................................... الدین صالح
 28 ................................................................ النجف

 31 ............................................................... القادسیة
 32 ................................................................ المثنى

 33 ............................................................... قار ذي
 34 ................................................................ میسان

 35 ............................................................... البصرة

                  

 العراق خارج
 96)_________________________التحدید یرجى( 

 

EHC2 لالنتقال؟ الرئیسي السبب كان ماذا 
 

 31 رقم اختر البلدة او المكان الى عاد واالن نزح قد االسرة رب كان اذا
 

 11..............................................العنف....... أو الصراع
 13......................................................عشائریة نزاعات
 14........................................... الحكومیة اإلخالء عملیات

 
 21اقتصادیة)................................. (اسباب عمل عن البحث
 22االوالد.................................. تعلیم او التعلیم الجل السفر

 23..................................... الزواج او العائلة إلى االنضمام
 

 31 .........................................  المعتادة منطقتة الى العودة
 41 ....................................................... طبیعیة كوارث

 
  ذلك غیر

 96)_________________________التحدید یرجى(

 

HC3. ةعاد المعیشیة  األسرة ھذه أفراد یستخدمھا التي الغرف عدد كم 
 للنوم؟

 
 __ __ .................................. للنوم المستخدمة الغرف عدد
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HC4. المسكن. أرضیة في المستخدمة الرئیسیة المادة 
 

 مشاھداتك. سّجل/سّجلي 
 

 ةنوعی لتحدید المستجیب/ة اسأل/ي المشاھدات، رصد علیك تعذر إذا 
 المسكن. أرضیة في المستخدمة المادة

 طبیعیة أرضیة
 11 ....................................................... رمل / تراب 
 12 .................................... /حجریة /صخریة طینیة تربة 

 بدائیة أرضیة
 21 ....................................................... خشبیة ألواح 
 22 .......................................... خیزران / النخیل سعف 

 23 ...................................................... بواري / قصب
 جاھزة أرضیة

 31 ......................................... مصقول خشب أو باركیھ 
 32 ........................................... اإلسفلت أو الفینیل قطع 
 33 ........................ )مرمر ، موزائیك سیرامیك(كاشي بالط 
 34 .................................................. االسمنت(صبابھ) 
  35 .......................................... دائمي موكیت او السجاد 

 36 ....................................................... بالستیكیة قطع
 

 96 .............................................. )التحدید یرجى( اخرى

 

HC5. للسقف. الرئیسیة المادة 
 
 مشاھداتك. سّجل/سّجلي 

 طبیعي سقف
 11 ..................................................... سقف یوجد ال 
 12 ............................... النخیل سعف / یابس قش مع طین 
 13 ........................................ وجذور أعشاب ، اغصان 

 بدائي سقف
 21 ............................................ األغصان من حصیرة 
 22 .......................................... خیزران / النخیل سعف 
 23 ....................................................... خشبیة ألواح 
 24 ...................................................... مقّوى كرتون 

 25 ................................................... بواري / قصب   
 

 جاھز سقف
 31 ..................................................... معدنیة صفائح 
 32 ............................................................. الخشب 
 33 .................................................. اسبست او جینكو 
 34 ..................................................... سیرامیك بالط 
 35 ........................ مسلح(شیش) كونكریت صب / االسمنت 
 36 ...................................... متداخلة خشبیة تسقیف ألوح 
 37 ................................................... (عكادة) شیلمان 
 

 96 التحدید)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (یرجى اخرى
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HC6. للمسكن. الخارجیة للجدران الرئیسیة المادة 
 
 مشاھداتك. سّجل/سّجلي 

 طبیعیة جدران
 11 ................................................... جدران یوجد ال 
 12 ................... األشجار جذوع النخیل، سعف السكر، قصب 
 13 .............................................................. الطین 

 بدائیة جدران
 21 ........................................... بالطین مجبول خیزران 
 22 ............................................ بالطین مجبولة حجارة 
 23 ................................................ مكشوف لبن طوب 
 24 ..................................................... خشب رقاقات 
 25 ...................................................... مقّوى كرتون 
 26 .................................................... مستعمل خشب 

 جاھزة جدران
 31 ........................................................... االسمنت 
 32 ...................................... إسمنت) / (كلس مع أحجار 
 33 ............................................ /اللبن) (طوب القرمید 
 34 ............................................. (البلوك) اسمنتیة كتل 
 35 ........................................ مكسو) (لبن مغطى طوب 
 36متداخلة............................. تسقیف ألواح / خشبیة ألواح 

 37........................................... جینكو) ( معدنیة ألواح   
 38............................................................. طابوق   
 

 96 ـــــــــــــــــــــــــــــــالتحدید)ــــــــــــــــــــــــ (یرجى ذلك غیر

 

HC7. أسرتك: لدى یوجد ھل 
 

]B[ مذیاع؟ 
]C[ خشبي تبرید صندوق 
]D[ الماء وتبرید لحفظ حب 
  

 ال نعم  
 

 2 1 ............................................................... مذیاع
 2 1 .............................................. خشبي تبرید صندوق

 2 1 ............................................الماء وتبرید لحفظ حب
 

 

HC8. كھرباء؟ أسرتك لدى ھل 
 
 

 1 ............................................................................ نعم
 2 ............................................................................ ال.
 
 

 
2 HC10

 

HC8A. الكھرباء؟ مصادر او مصدر نوع ما 
 

 A ................................عامة............................... شبكة
 B خارجیة........................................................... مولدة
 C خاصة............................................................. مولدة

 
 X ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحدید) (یرجى   اخرى
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HC9. أسرتك: لدى یوجد ھل 
 

 ]A[ تلفاز؟  
 

 ]B[ ثالجة؟ 
 
  ]C[ ؟   مجمدة 
 
  ]D[ ؟ اوسبلت ھواء مكیف 
 
  ]E[ ھواء؟ مبردة 
 
  ]F[ ماء؟ براد 
 
 ]G[ ستالیت؟ 
 

 
  

 ال نعم  
 

 2 1 .................................................................. تلفاز
 

 2 1 ................................................................. ثالجة
 

 2 1 ................................................................ مجمدة
 

 2 1 ................................................. اوسبلت ھواء مكیف
 

 2 1 .......................................................... ھواء مبردة
 

 2 1 .............................................................. ماء براد
 

 2 1 ............................................................... ستالیت

 

HC10. أسرتك: أفراد من أي یمتلك ھل 
 

 ]A[ ید؟ ساعة 
 

 ]B[ ھوائیة؟ دراجة 
 

 ]C[  ستوتة؟ او ناریة أو بخاریة دراجة 
 

 ]D[ حیوان؟ یجّرھا عربة 
 

 ]E[ صغیرة؟ شاحنة أو شاحنة أو سیارة 
 

 ]F[ بمحرك؟ قارب 
        

  
 
  
 

 ال نعم  
 

 2 1 .............................................................. ید ساعة
 

 2 1 ................................. كبیرة) او (متوسطة ھوائیة دراجة
 

 2 1 ......................................  ناریة/ستوتة / بخاریة دراجة
 

 2 1 ................................................. حیوان یجّرھا عربة
 

 2 1 .................................... صغیرة شاحنة / شاحنة / سیارة
 

 2 1 ........................................................ بمحرك قارب
 

 
 

 

HC11. 1 ............................................................................ نعم لوحي؟ جھاز أو حاسوب جھاز أسرتك أفراد من أي لدى ھل 
 2 ............................................................................  ال

 

HC12. 1 ............................................................................ نعم نقال؟ ھاتف أسرتك أفراد من أي لدى ھل 
 2 ............................................................................  ال

 

HC13. 1 ............................................................................ نعم المنزل؟ في اإلنترنت أسرتك تستخدم ھل 
 2 ............................................................................  ال

 

HC14. األسرة ھذه في آخر شخص أي یمتلك أو تمتلك/تمتلكین ھل 
 المسكن؟ ھذا المعیشیة

 
 المسكن ھذا تستأجر/تستأجرین ھل اسألھا/لیھا: "ال"، الجواب كان إذا 

 األسرة؟ ھذه ضمن یعیش ال شخص من
 

 ضعيضع/ آخر"، شخص من "مستأجر اإلجابة كانت إذا 
 "6" حول دائرة ضع/ضعي األخرى، لإلجابات ".2" حول دائرة

 اإلجابة. وحدد/حددي

 1 ................................................................... خاص ملك
 2 ...................................................................... مستأجر

 
 6 ـــــــــــــــــــــــــــــ)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحدید یرجى( ذلك غیر
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HC15. أرض قطعة أیة األسرة ھذه أفراد من فرد أي یمتلك ھل 
 للزراعة؟ صالحة

 1 ............................................................................ نعم
 2 .............................................................................  ال

 
2 

HC16
A 

HC16. األسرة؟ ھذه أفراد یمتلك الزراعیة األرض من دونم كم 
 

 ".000" سّجل/سّجلي دونم، من أٌقل اإلجابة كانت إذا 
 995  حول دائرة ضع(ي) فاكثر دونم 995  اإلجابة كانت إذا
 998  حول دائرة ضع(ي) اعرف ال اذا

 
 ___ ___  ___ ........................................................ دونم

 995 .......................................................أكثر أو دونم 995
 998 ................................................................. أعرف ال

 

HC16A. احواض او حوض األسرة ھذه أفراد من فرد أي یمتلك ھل 
 االسماك؟ لتربیة

 

 1 ............................................................................ نعم
 2 .............................................................................  ال

 

 
2 

HC17 
 

HC16B. ؟ االحواض ھذه في االسماك كیلوغرامات عدد كم 
 "9995"  سّجل/سّجلي ، فاكثر غرام كیلو "9995"  اإلجابة كانت إذا
 

 
عدد الكیلوغرام من االسماك .......................      ___ ___ ___ 

 ___ 
 

 

HC17. حیوانات أیة أو قطعان أو مواشي أیة األسرة ھذه تمتلك ھل 
 دواجن؟ أو مزارع

 1 ............................................................................ نعم
 2 .............................................................................  ال

 
2 

HC19 

HC18. األسرة؟ ھذه تمتلكھا التي التالیة الحیوانات عدد كم 
 

 ]A[ الثیران؟ أو الحلوب األبقاراواالبقار 
 

 ]B[ أخرى؟ مواشي اي 
 

 ]C[ بغال؟ أو حمیر أو خیل 
 

 ]D[ ماعز؟ 
 

 ]E[ (الخراف)؟ الضآن 
 

 ]F[ دجاج؟ 
 

 ]G[ خنازیر؟ 
 

 ]Hنحل ]خالیا 
 

   ]I[ جمال 
 
 منھا أیة تمتلك المعیشیة األسرة تكن لم إذا 
 سّجل/سّجلي أكثر، أو 995 اإلجابة كانت إذا  ".000" سّجلي سّجل/ ،

"995." 
 ".998 سّجل/سّجلي معروفة، غیر اإلجابة كانت إذا 

 
 

 ___ ___ ___ ....................... الثیران أو الحلوب اواالبقار األبقار
 

 ___ ___ ___ .......................................... اخرى مواشي اي
 

 ___ ___ ___ ..................................... بغال أو حمیر أو خیل
 

 ___ ___ ___ ........................................................ ماعز
 

 ___ ___ ___ ...................................................... خرفان
 

 ___ ___ ___ ........................................................ دجاج
 

 ___ ___ ___ ...................................................... خنازیر
 

 ___ ___ ___  ............................................ نحل خالیا عدد
 

 ___ ___ جمال.......................................................
___ 

 

HC19. حساب المعیشیة األسرة ھذه أفراد من فرد أي لدى ھل 
 مصرفي؟

 1 ............................................................................ نعم
 2 .............................................................................  ال
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 ST االجتماعیة واالعانات التحویالت نموذج

ST1.  ّیة.االجتماع الخدمة على القائمة أو الخیریة أو الدینیة المنظمات مثل الحكومیة غیر المنظمات أو الحكومة تقدمھ الذي الدعم الخارجیة بالمساندة وأعني ألسرتك. المقدمة المتنوعة الخارجیة االقتصادیة المساندة برامج عن أسألك أن أود 
 الجیران. أو األصدقاء أو اآلخرین األقارب أو العائلة تقدمھ دعم أي ھذا من ویستثنى

 ]A[ 
  االجتماعیة الحمایة شبكة برنامج

]B[ 
  الدینیة بالمؤسسات خاصة برامج

  ]C[ 
 المحلیة بالمنظمات خاصة برامج

 للمجتمع اواالجنبیة اوالعربیة
  المدني

]D[ 
 التقاعد مستحقات

]X[ 
 آخر خارجي مساندة نوع أي

ST2. 1 ............................. نعم )؟البرنامج اسم( بـ درایة على أنت ھل 
  2 ..............................  ال

]B[ 

 1 .............................. نعم
  2 ............................... ال

]C[ 

 1 .............................. نعم
  2 ..............................  ال

]D[ 

 1 .............................. نعم
  2 ...............................  ال

]X[ 

 نعم
 1 _____ )التحدید یرجى( 
  2 ..............................  ال

 التالي النموذج

ST3. أفراد من أي حصل أو أسرتك حصلت ھل 
 )؟البرنامج اسم( خالل من مساندة على أسرتك

  1 ............................. نعم
ST4 

  2 ..............................  ال
]B[ 

  8 ....................... أعرف ال
]B[ 

  1 .............................. نعم
ST4 

  2 ............................... ال
]C[ 

  8 ....................... أعرف ال
]C[ 

  1 .............................. نعم
ST4 

  2 ..............................  ال
]D[ 

  8 ....................... أعرف ال
]D[ 

  1 .............................. نعم
ST4 

  2 ...............................  ال
]X[ 

  8 ....................... أعرف ال
]X[ 

  1 .............................. نعم
ST4 

  2 ..............................  ال
  التالي النموذج   
  8 ....................... أعرف ال

 التالي النموذج

ST4. أو أسرتك فیھا حصلت مرة آخر كانت متى 
 من مساندة على أسرتك أفراد من أي حصل
 )؟البرنامج اسم( خالل

 
 دائرة ضعي/ضع شھر، من أقل اإلجابة كانت إذا

 خانة في "00" سّجل/سّجليو "1" حول
 األشھر.

 ضع/ضعي شھراً، 12 من أقل اإلجابة كانت إذا
 األشھر. خانة في وسّجلھا/لیھا "1" حول دائرة

 أكثر، أو شھراً  12 / واحدة سنة اإلجابة كانت إذا
 في وسّجلھا/لیھا "2" حول دائرة ضع/ضعي

 السنوات. خانة

 __ __1   .............. أشھر قبل
 

]B[ 
 __ __2   .............سنوات قبل

 
]B[ 

 998 ...................... أعرف ال
 

]B[ 

 __ __1   ............... أشھر قبل
 

]C[ 
 __ __2   ............. سنوات قبل

 
]C[ 

 998 ...................... أعرف ال
 

]C[ 

 __ __1   ...............أشھر قبل
 

]D[ 
 __ __2   ............. سنوات قبل

 
]D[ 

 998 ...................... أعرف ال
 

]D[ 

 __ __1   ............... أشھر قبل
 

]X[ 
 __ __2   ............. سنوات قبل

 
]X[ 

 998 ...................... أعرف ال
 

]X[ 

 __ __1   ............... أشھر قبل
 

 التالي النموذج
 __ __2 سنوات  ..... سنوات قبل

 
 التالي النموذج

 998 ...................... أعرف ال
 

 التالي النموذج
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 EU للطاقة المعیشیة األسرة استخدام نموذج

EU1. الطبخ موقد نوع ما ، أسرتك في 
 ؟للطھي رئیسي بشكل یُستخدم الذي

 
 

 01 ......................................................... كھربائي موقد
 02 ..................................... الشمسیة بالطاقة یعمل موقد

 03 ....................... الطبخ) السائل(غاز النفطي بالغاز یعمل موقد
 04 ................................... الطبیعي األنابیب بغاز یعمل موقد
 06 .......................... جولھ )/ (بریمز السائل بالوقود یعمل موقد
 07 ................................... الصلب بالوقود یعمل مصنّع موقد
 08 ................. خشب) او (فحم الصلب بالوقود یعمل تقلیدي موقد
 09 ...................................... النار على / ثالثي حجري موقد

 
 96 ___________________ التحدید) (یرجى ذلك غیر

 
 97 ............... المعیشیة األسرة ھذه في الطعام طھي یتم ال

01 EU5 
02 EU5 
03EU5 
04EU5 
06EU4 

 
 

09EU4 
 

96EU4 
 

97EU6 

EU2. 1 ......................................................................  نعم مدخنة؟ لھ یوجد ھل 
 2 .......................................................................  ال.

 
 8 ................................................................. أعرف ال

 

EU3. ھواء مفرغة لھ یوجد ھل 
 ؟ (ساحبة)

 1 ......................................................................  نعم
 2 .......................................................................  ال.

 
 8 ................................................................. أعرف ال

 

EU4. الطاقة أو الوقود مصدر نوع ما 
 الموقد؟ ھذا في المستخدم

 
 واحد، خیار من أكثر اإلجابة كانت إذا 

 الطاقة مصدر حول دائرة ضعي
 الموقد. لھذا الرئیسي

 01 .................................................... اإلیثانول / الكحول
 02 ....................................................... الدیزل / البنزین

 03 ....................... البارافین / /الكاز االبیض) (النفط الكیروسین
 04 ........................................................ اللیجنت / الفحم
 05 ........................................................... النباتي الفحم
 06 .................................................................. خشب

 07 .......................... شجیرات / /القش عشب / المحاصیل بقایا
 08 .......................................... الفضالت / الحیوانات روث

 09 ................. خشبیة رقاقات أو (باالت) معالجة حیویة كتل
 10 ................................................. بالستیك / قمامة
 11 .................................................... الخشب نشارة

 
 96 ___________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 

EU5. داخل عادة الطھي یتم ھل 
 في أم منفصل، مبنى في أم المنزل،
 الخارج؟

 
 المنزل "في اإلجابة كانت إذا 

 لتحدد/ي أكثر استوضح/ي الرئیسي"،
 غرفة في الطھي یتم كان ما إذا

 منفصلة.
 

 الخارج"، "في اإلجابة كانت إذا 
 كان ما إذا لتحدد/ي أكثر استوضحي

 رواق في أو الفرندة على یتم الطھي
 الطلق. الھواء في أو مغطى

 الرئیسي المنزل في
 1 ............................................... منفصلة غیر غرفة في 
 2 ..................................................... منفصلة غرفة في 

 3 .................................................... منفصل مبنى في    
 الخارج في
 4 .......................................................... الطلق الھواء   
 5 ............................ اوالطرمة مغطى رواق أو البلكونھ على 

 
 6 ____________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر
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EU6. التي الرئیسیة الوسیلة ھي ما 
 عند للتدفئة أسرتك تستخدمھا

 الضرورة؟

 01 ....................................................... المركزیة التدفئة
 كھربائیة) غازیة, (نفطیة, مصنعة مدفئة

............................02 
 

 03 ........................................... ...الخ) تقلیدیة(منقلة، مدفأة
 04 ..................................................... مصنّع طھي موقد
 05 .............  النار) فیة یشعل شي اي او (حفرة تقلیدي طھي موقد

 
 06 ...................................... النار على / ثالثي حجري موقد

 (موقد 
 10مبني)............................................................

 
 96 ______________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 
 97 ............................. المعیشیة األسرة في مدفأة توجد ال

01EU8 
 
 
 
 
 
 
 

06EU8 
 
 
 

96EU8 
 

97EU9 

EU7. 1 ......................................................................  نعم مدخنة؟ لھا توجد ھل 
 2 .......................................................................  ال.

 
 8 ................................................................. أعرف ال

 

EU8. الطاقة أو الوقود مصدر نوع ما 
 المدفأة؟ ھذه في المستخدم

 
 واحد، خیار من أكثر اإلجابة كانت إذا 

 الطاقة مصدر حول دائرة ضع/ي
 المدفأة. لھذه الرئیسي

 01 ................................................... شمسي ھواء سّخان
 02 ................................................................ الكھرباء

 03 .................................................... طبیعي أنابیب غاز
 04 ...................................... الطبخ غاز / الُمسال النفط غاز

 06 .................................................... اإلیثانول / الكحول
 07 ....................................................... الدیزل / البنزین

 08 ....................... البارافین الكاز/ / )االبیض النفط( الكیروسین
 09 ........................................................ اللیجنت / الفحم
 10 ........................................................... النباتي الفحم
 11 .................................................................. خشب

 12 ......................... شجیرات / /القش العشب / المحاصیل بقایا
 13 .......................................... الفضالت / الحیوانات روث

 14 ................. خشبیة رقاقات أو (باالت) معالجة حیویة كتل
 15 ................................................. بالستیك / قمامة
 16 .................................................... الخشب نشارة

 
 96 ______________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر
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EU9. تستخدمھ الذي ما اللیل، أثناء 
 ؟المنزل إلضاءة رئیسي بشكل أسرتك

 01 ................................................................ الكھرباء
 02 ........................................ الشمسیة بالطاقة یعمل فانوس

 یدوي مصباح أو مصباح،
 03 ................................................ للشحن قابل فانوس أو 

 یدوي مصباح أو مصباح
 04 ...................................... بالبطاریة یعمل فانوس أو 

 
 06 ................................ بالبنزین یعمل اوفانوس مصباح
 07 ... البارافین أو الكاز / االبیض بالنفط یعمل اوفانوس مصباح

 08 ...................................................... النباتي الفحم
 09 ............................................................. خشب

 / العشب / المحاصیل بقایا
 10 .................................................... شجیرات / القش 

 11 .......................................... الفضالت / الحیوانات روث
 12 ............................................ بالزیت یعمل مصباح

 13 ........................................................ (برافین) شمعة
 

 96 ___________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر
 

 97 ...................................... المنزل في إضاءة توجد ال
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 WS الصحي والصرف المیاه نموذج

WS1. الشرب لمیاه الرئیسي المصدر ھو ما 
 أسرتك؟ أفراد یستخدمھ الذي

 
 

 استوضح/ي واضحة، اإلجابة تكن لم إذا 
 أفراد یحصل الذي المكان لتحدید أكثر

ً  منھ المعیشیة األسرة  الشرب میاه على غالبا
 المیاه). جمع (نقطة

 
 

  األنابیب عبر المنقولة المیاه
 11 ........................ المسكن داخل إلى األنابیب عبر منقولة 
 12 ................ المسكن أرض / فناء إلى األنابیب عبر منقولة 
 13 ......................... الجیران أحد إلى األنابیب عبر منقولة 
 14 ............................... عام رأسي صنبور / عامة حنفیة 

 
 21 ........................................... الجوفیة البئر / البئر قناة

 
 محفورة بئر

 31 ....................................................... محمیة بئر 
 32 .................................................. محمیة غیر بئر 

 ینبوع
 41 ..................................................... محمي ینبوع 
 42 ............................................... محمي غیر ینبوع 

 
 51 ........................................................ األمطار میاه

 61 .............................................. تانكر) ( ماء صھریج
 71 ............ ستوتھ او  حیوان یجرھا صغیر صھریج ذات عربة
 72 مباشرة) للمواطن المعقمة المیاة لتعبئة صغیر (محل ماء كشك

 
 سطحیة میاه

 81 ........... ري) قناة قناة، جاریة، میاه بركة، بحیرة، سّد، (نھر،
 

 معبأة میاه
 91 ................................... صغیرة) او (كبیرة قناني في 
  

 محطات تحلیة وتعقیم  المیاه  المالحة منقولة 
بواسطة جلیكان او سیارات  

 93................................حوضیة...........
 

 96 _________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 
11WS7 
12WS7 
13WS3 
14WS3 

 
21WS3 

 
 

31WS3 
32WS3 

 
41WS3 
42WS3 

 
51WS3 
61WS4 
71WS4 
72WS4 

 
 

81WS3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
96WS3 
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WS2. الذي الرئیسي المیاه مصدر ھو ما 
 الطھي ألغراض أسرتك أفراد یستخدمھ

 االیدي؟ وغسل
 

 أكثر استوضح/ي واضحة، اإلجابة تكن لم إذا 
 األسرة أفراد یحصل الذي المكان لتحدید

ً  المعیشیة  المستخدمة المیاه على منھ غالبا
 الشرب. غیر أخرى ألغراض

  األنابیب عبر المنقولة المیاه
 11 ............................... المسكن إلى األنابیب عبر منقولة 
 12 ................ المسكن أرض / فناء إلى األنابیب عبر منقولة 
 13 ......................... الجیران أحد إلى األنابیب عبر منقولة 
 14 ............................... عام رأسي صنبور / عامة حنفیة 

 
 21 ........................................... الجوفیة البئر / البئر قناة

 
 محفورة بئر

 31 ....................................................... محمیة بئر 
 32 .................................................. محمیة غیر بئر 

 ینبوع
 41 ..................................................... محمي ینبوع 
 42 ............................................... محمي غیر ینبوع 

 
 51 ........................................................ األمطار میاه

 61 ........................................................ ماء صھریج
 71 ........................................ صغیر صھریج ذات عربة
 72 مباشرة) للمواطن المعقمة المیاة لتعبئة صغیر (محل  ماء كشك

 
 سطحیة میاه

 81 .......... ري) قناة قناة، جاریة، میاه بركة، بحیرة، سّد، (نھر، 
 

 محطات تحلیة وتعقیم  المیاه  المالحة منقولة
بواسطة جلیكان او سیارات   

93حوضیة..........................................  
 96 _________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 
11WS7 
12WS7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61WS4 
71WS4 
72WS4 

 

WS3. 1 .............................. المعیشیة باألسرة الخاص المسكن في ھذا؟ المیاه مصدر یقع أین 
 2 ........................ بالمسكن الخاصة األرض قطعة / الفناء في
 3 ........................................................ آخر مكان في

1WS7 
2WS7 

WS4. أسرتك أفراد یستغرقھ الوقت من كم 
 ثم الماء على للحصول ھناك إلى للوصول
 والعودة؟

 000 ..................... الماء بجلب المعیشیة األسرة أفراد یقوم ال
 

 __ __ __ ............................................... الدقائق عدد
 

 998 ......................................................... أعرف ال

000 
WS7 

WS5. ألسرتك؟ الماء لجلب عادة یذھب من 
 

 رقم وانسخ/ي الشخص اسم سّجل/سّجلي 
 نموذج من الشخص بھذا الخاص السطر
 االسرة أفراد قائمة

 
  _________________________________ االسم

 
 __ __ .................................................... السطر رقم

 
 

 

WS6. االسبوع )المقابلة یوم( منذ  
 الشخص ھذا على كان مرة كم الماضي(ة)،

 الماء؟ لجلب الذھاب

 
 __ __ ................................................... المرات عدد

 
 98 ........................................................... أعرف ال

 

WS7. أن صادف ھل الماضي، الشھر خالل 
 میاه من كافیة كمیات أسرتك لدى یكن لم

 الشرب؟

 1 .......................................... األقل على واحدة مرة نعم،
ً  یوجد  كال:  2 ................................. الماء من یكفي ما دائما

 
 8 ............................................................. أعرف ال

 
2WS9 

 
8WS9 



 481صفحة |  2018العراق  -، استب�انات ”هـ“الملحق 

WS8. من منعكم الذي الرئیسي السبب ما 
 عند الماء من كافیة كمیات على الحصول

 إلیھا؟ الحاجة

 1 ....................................... المصدر في متوفر غیر الماء
 2 ................................................... الثمن باھظة المیاه

 3 ...................................... المصدر إلى الوصول یمكن ال
 

 6 _________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر
 

 8 ............................................................. أعرف ال

 

WS9. أكثر الماء لجعل شيء أي تفعلون ھل 
 ً  للشرب؟ أمانا

 1 .................................................................... نعم
 2 .....................................................................  ال

 
 8 ............................................................. أعرف ال

 
2WS11 

 
8WS11 

WS10. الماء لجعل عادة تفعلونھ الذي ما 
ً  أكثر  للشرب؟ أمانا

 
 أكثر: استوضح/ي 
 آخر؟ شيء أي 

 
 ذُكرت. التي الطرق جمیع سّجل/سّجلي 

 A ............................................................ الماء غلي
 B ............................................ الكلور / المبیّض إضافة

 C ...................................... قماش قطعة باستخدام تصفیتھ
 الماء فلتر استخدام

 D ............ إلخ) مواد، عدة من یتكون مرشح رمل، (سیرامیك، 
  E  ................................. الشمس أشعة طریق عن التطھیر

 F ................................................... یترسب حتى تركھ
 G  ................................................. اضافة حبوب تعقیم

 H .............................................. منزلیة تصفیة منظومة
 

 X __________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر
 

 Z ............................................................. أعرف ال

 

WS11. یستخدمھ الذي المرحاض نوع ما 
 عادة؟ أسرتك أفراد

 
 "متدفقة أو طاردة" "میاه اإلجابة كانت إذا 

 أكثر: استوضح/ي بالصّب"،
 تتدفق؟ أین إلى 

 
 اإلذن ،اطلب/اطلبي النوع تحدید تعذر إذا 

 المرحاض. لمشاھدة

 بالصبّ  متدفقة / طاردة میاه
 11 ........................................ مجاري شبكة إلى تتدفق 
 13 .......................... (سبتتنك) / مرحاض حفرة إلى تتدفق 
 14 ......................................... الطلق الھواء إلى تتدفق 
 18 .........................................تتدفق این إلى أعرف ال 

 مرحاض حفرة
 .  
 22 ..................................مغطاة بحفرة متصل مرحاض 
 / مغطاة غیر بحفرة متصل مرحاض 
 23 ...................................................مفتوحة حفرة  

 
 

 41 ................................................................ سطل
 

 95 ................ الحقول في / الشجیرات بین / مرحاض یوجد ال
 

 96 _________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 
11WS14 

 
14WS14 
18WS14 

 
 
 
 
 
 
 

41WS14 
 

59النموذج 
 التالي

 
96WS14 

WS12. من اإلجابة( تفریغ تم أن سبق ھل 
 )؟WS11 سؤال

 إفراغھا تم نعم،
 1 ..................................... الماضیة 5 الـ السنوات خالل 
 2 ........................................... سنوات 5 من أكثر قبل 
 3 ..................................................... متى أعرف ال 

 
 4 ................................................ أبداً  تفریغھا یتم لم ال،

 
 8 ............................................................. أعرف ال

 
 
 
 
 

4WS14 
 

8WS14 
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WS13. تم أین إلى تفریغھ، تم مرة آخر في 
 المحتویات؟ تفریغ

 
 أكثر: استوضح/ي 
  للخدمة؟ مقدم بواسطة المحتویات إزالة تم ھل 

 للخدمة قدمم بواسطة إزالتھا تم
 1 .................................................. معالجة معمل إلى 
 2 .......................................... مغطاة حفرة في دفنھا تم 
 3 ............................................. أفرغت أین أعرف ال 

 
 بتفریغھا. المعیشیة األسرة قامت

 4 .......................................... مغطاة حفرة في دفنھا تم 
 في أو مائي مكان أو مكشوفة أرض أو مغطاة، غیر حفرة إلى 

 5 .......................................................... آخر مكان
 

 6 __________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر
 

 8 ............................................................. أعرف ال

 

WS14. 1 .............................. المعیشیة باألسرة الخاص المسكن في المرحاض؟ ھذا مكان یوجد أین 
 2 ........................ بالمسكن الخاصة األرض قطعة / الفناء في
 3 ........................................................ آخر مكان في

 

WS15. ھذا استخدام في تتشاركون ھل 
 من لیسوا آخرین أشخاص مع المرحاض

 أسرتكم؟ أفراد

 1 .................................................................... نعم
 2 .....................................................................  ال

 
2النموذج 

 التالي
 

WS16. مع فقط المرحاض في تتشاركون ھل 
 ھذا أن أم تعرفونھم، أخرى أسر أفراد

 العام؟ لالستخدام ھو المرحاض

 نعرفھا التي األسر مع فیھ نتشارك
 1 .............................................. عاًم) مرحاضً  (لیس 

ً  الناس مع فیھ نتشارك  2 ......................... عام) (مرفق عموما

 
 

2النموذج 
 التالي

 

WS17. التي لألسر اإلجمالي العدد كم 
 أسرتكم؟ فیھا بما المرحاض، ھذا تستخدم

  األسر عدد
 0      ..............................)10 من أقل اإلجابة كانت (إذا 

 
 10 ................................................. أكثر أو أسر عشر

 
 98 ........................................................... أعرف ال
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 HW األیدي غسلنموذج 

HW1.  ّیغسل الذي المكان عن المزید أعرف أن أود 
  فیھ؟ أیدیھم المعیشیة األسرة ھذه أفراد

 
 یغسل الذي المكان تریني أن سمحت لو یمكنك ھل 

 ؟األوقات أغلب في فیھ أیدیھم أسرتك أفراد
 

 والمشاھدة النتیجة سّجل/سّجلي 

 مشاھدتھ تمت
 حنفیة) / (مغسلة ثابت مرفق مشاھدة تم
 1 .................................................... المسكن داخل 
 2 ........................................ المسكن أرض / فناء في 

  متنقل مكان مشاھدة تم
 3 ............................................ إبریق / وعاء / (دلو 

 
 مشاھدتھ تتم لم
 / المسكن في األیدي لغسل مكان یوجد ال
 4 ........................................ المحیطة األرض / الفناء 
 5 .................................................... برؤیتھ یسمح لم

 
 6 ___________________ )التحدید یرجى( آخر سبب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4HW5 
5HW4 

 
6HW5 

HW2. غسل مكان في الماء وجود من تحقق/تحققي 
 األیدي.

 
 تفقد خالل من ذلك من وتحقق/تحققي 

 أو السطل او الدلو أو الوعاء أو الحنفیة/المضخة
 وجود من للتأكد المشابھة األشیاء أو الماء وعاء
 الماء.

 1 ......................................................... متوفر الماء
 

 2 ................................................... متوفر غیر الماء

 

HW3. رماد/ أو منظفة مادة أو صابون یوجد ھل 
 األیدي؟ غسل مكان في رمل طین/

 1 ..................................................... یوجد نعم،
 2 ................................................... یوجد ال ال،

1HW7 
2HW5 

HW4. اآلخرین أسرتك أفراد یقوم أو تقوم/ین أین 
 غالباً؟ أیدیھم بغسل

 حنفیة) / (مغسلة ثابت مرفق
 1 .................................................... المسكن داخل 
 2 ........................................ المسكن أرض / فناء في 

 
  متنقل إناء حاویة/

 3 .................................. إبریق) / وعاء / سطل / (دلو 
 

 في األیدي لغسل مكان یوجد ال
 4 ............................ المحیطة األرض / الفناء / المسكن 

 
 6 ____________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 

HW5. رماد أو منظفة مادة أي أو صابون لدیكم ھل 
 األیدي؟ لغسل منزلك في رمل طین/ /

 1 ............................................................. نعم
 2 .............................................................  ال

 
2النموذج 

 التالي
 

HW6. 1 ............................................. رؤیتھا تمت نعم، سمحت؟ لو إیاھا تریني أن یمكنك ھل 
 

 2 ................................................... رؤیتھا تتم لم ال،

 
 

2النموذج 
 التالي

 

HW7. مشاھداتك. سّجل/سّجلي 
 

 ینطبق. ما كل حول دائرة ضع/ضعي 

 A .................................. سائل صابون أو صابون قطعة
 B ............................ معجون) سائل، (بودرة، منظفة مادة
 C ............................................... رمل / طین / رماد
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 SA   بالیود المّدعم الملح نموذج

SA1. في المستخدم الملح كان إذا مما نتحقق أن نرید 
 من عینة على الحصول یمكنني ھل بالیود. مّدعم أسرتك
 منزلك؟ في الطعام طبخ في المستخدم الملح

 
 وارصد/ي االختبار، محلول من نقطتین ضع/ضعي 

 ثانیة، 30 خالل یحدث الذي غمقة األكثر التفاعل
 ضع/ضعي ثم ومن األلوان جدول مع وقارنھ/قارنیھ

 نتیجة مع تنطبق التي )3 أو 2 أو 1( اإلجابة حول دائرة
 االختبار.

 الملح فحص تم
 1 ........................ تفاعل) (ال الملیون في جزء 0 
 في جزء 15 و 0 (بین الملیون في جزء 15 من أقل 

 2 ................................................. الملیون)
 في جزء 15 األقل (على الملیون في جزء فأكثر 15  

 3 ................................................. الملیون)
 

 الملح فحص یتم لم
 4 ................................ المنزل في ملح یوجد ال 
 آخر سبب 
 6 ___________________ )التحدید یرجى(  

 
 
 

2HH13 
 

3HH13 
 
 

4HH13 
 

6HH13 

SA2.  ّتحضري أن یمكنك ھل آخر. اختباراً  أجري أن أود 
 الملح؟ نفس من أخرى عینة لي

 
 ثمّ  ومن الفحص. إعادة محلول من نقاط خمس ضع/ضعي 

 قعة.الب نفس على االختبار محلول من نقطتین ضع/ضعي
 ثانیة، 30 خالل یحدث الذي غمقة األكثر التفاعل ارصدي

 دائرة ضع/ضعي ثم ومن األلوان جدول مع وقارنھ/قارنیھ
 نتیجة مع تنطبق التي )3 أو 2 أو 1( اإلجابة حول

 االختبار.

 الملح فحص تم
 1 ........................ تفاعل) (ال الملیون في جزء 0 
 في جزء 15 و 0 (بین الملیون في جزء 15 من أقل 

 2 ................................................. الملیون)
 في جزء 15 األقل (على الملیون في جزء فأكثر 15  

 3 ................................................. الملیون)
 

 الملح فحص یتم لم
 آخر سبب 
 6 ___________________ )التحدید یرجى(  

 

 

HH13. والدقائق الساعة الوقت. سّجل/سّجلي ............................. __ __ : __ __  

HH14. 1 ................................................................ العربیة االستبیان. لغة 
 2 ................................................... (سوراني) الكردیة
 3 ..................................................... (بادیني) الكردیة

 

HH15. 1 ................................................................ العربیة المقابلة. لغة 
 2 ................................................... (سوراني) الكردیة
 3 ..................................................... (بادیني) الكردیة

 4 ............................................................. التركمانیة
 5 .............................................................. السریانیة

 

 اجنبیة أخرى لغة
 التحدید) (یرجى

  6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

HH16. 1 ................................................................ العربیة للمستجیب/ة. األم اللغة 
 2 ................................................... (سوراني) الكردیة
 3 ..................................................... (بادیني) الكردیة

 4 ............................................................. التركمانیة
 5 .............................................................. السریانیة

 

 اجنبیة أخرى لغة
 6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحدید) (یرجى
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HH17. ھذا من أجزاء أیة لترجمة مترجم استخدام تم ھل 
 االستبیان؟

 1 ......................................... االستبیان كامل لترجمة نعم،
 2 ..................................... االستبیان من جزء لترجمة نعم،
 3 ............................................ مترجم استخدام یتم لم ال،

 

HH18. من تحقق/ي HL6 األسرة أفراد قائمة في 
 تتراوح الذین األطفال عدد إجمالي إلى وأشیر/ي المعیشیة
 سنة: 17 – 5  بین أعمارھم

 0 ................................................... أطفال یوجد ال
 

 1 ....................................................... واحد طفل
 

 ___  ..................................... (العدد) أكثر أو طفالن

0HH29 
 

1HH27 

HH19. األسرة في آخرین أفراد أي تدرج/تدرجي ال .االسرة أفراد قائمة في ترتیبھ حسب أدناه سنة 17 - 5 بین عمره یتراوح طفل(ة) كل أدرج/ي 
 طفل(ة). كل وعمر وجنس واسم سطر رقم سّجل/سّجلي سنة. 17و 5 بین العمریة الفئة خارج من المعیشیة

 

HH20. 

 الترتیب رقم
 

HH21. 

 السطر رقم
 من

HL1 

HH22. 

 HL2 من االسم

HH23. 

 من الجنس
HL4 

HH24. 

 من العمر
HL6 

 العمر أنثى ذكر االسم الرقم الترتیب

1 __ __  1 2 ___   ___ 

2 __ __  1 2 ___   ___ 

3 __ __  1 2 ___   ___ 

4 __ __  1 2 ___   ___ 

5 __ __  1 2 ___   ___ 

6 __ __  1 2 ___   ___ 

7 __ __  1 2 ___   ___ 

8 __ __  1 2 ___   ___ 

o  
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HH25:.  المعیشیة األسرة لرقم رقمیة خانة آخر من تحقق/تحققي )HH2( إلیھ تذھب/ي أن یجب الذي الّصف رقم ھو ھذا االسرة. معلومات لوحة من 
 أدناه. الجدول في

 
 الجدول في إلیھ تذھب/ي أن یجب الذي العمود رقم ھو ھذا أعاله. HH18 في سنة 17- 5 العمریة الفئة في األطفال عدد مجموع من تحقق/تحققي 

 أدناه.
 

 )HH20( ترتیب رقم ھو ھذا المربع. في یظھر الذي الرقم حول دائرة ضع/ضعيو العمود، رقم مع الّصف رقم فیھ یتقاطع الذي المربع عن ابحث/ي 
  اختیاره/ھا. تم الذي/التي الطفل(ة)

 

 )HH18 (من المعیشیة األسرة في المؤھلین األطفال عدد إجمالي 
  المعیشیة األسرة لرقم خانة آخر

 +HH2( 2 3 4 5 6 7 8 (من

0 2 2 4 3 6 5 4 
1 1 3 1 4 1 6 5 
2 2 1 2 5 2 7 6 
3 1 2 3 1 3 1 7 
4 2 3 4 2 4 2 8 
5 1 1 1 3 5 3 1 
6 2 2 2 4 6 4 2 
7 1 3 3 5 1 5 3 
8 2 1 4 1 2 6 4 
9 1 2 1 2 3 7 5 

 

HH26. الترتیب رقم سّجل/سّجلي )HH20،( الّسطر ورقم )HH21،( واالسم )HH22،( والعمر 
)HH24( (ة)اختیاره/ھا. تم الذي/التي للطفل  

 
HH27. یكون (عندما HH18 = 1 سنة 17 - 5 بین عمره یتراوح منفرد طفل ھناك یكون عندما أو 

 )HL1( السطر رقم /سّجليوسّجل "،1" كـ الترتیب رقم سّجل/سّجلي ):المعیشیة األسرة ھذه في
 .المعیشیة األسرة أفراد قائمة من الطفل(ه) لھذا/ھذه )HL6( والعمر )HL2( واالسم

 

 ___ .......................... الترتیب رقم
 

 __ __ ........................ السطر رقم
 

  ___________________ االسم
 

 __ __ .............................. العمر

HH28. /الطفل(ة) لھذا/ھذه الرعایة األّم/مانحة مع استیفاءه لیتم سنة 17 – 5 بین ما لألطفال استبیان بإعداد قوميقم. 
HH29. من تحقق/تحققي HL8 األسرة  أفراد قائمة في

 49 - 15 بین أعمارھن تتراوح نساء ھناك ھل :المعیشیة
 سنة؟

 واحدة امرأة األقل على ھناك نعم،
 1 ..........................  سنة 49 - 15 بین عمرھا یتراوح 
 2 ...............................................................  ال

 
 

2HH34 

HH30. /سنة. 49 - 15 بین عمرھا یتراوح امرأة لكل للمرأة الفردي االستبیان عن منفصلة نسخة بإعداد قوميقم 

HH31. من تحقق/تحققي HL6 و HL8 قائمة في 
 أعمارھن تتراوح فتیات ھناك ھل :األسرة المعیشیة أفراد
 سنة؟ 17 - 15 بین

 عمرھا یتراوح واحدة فتاة األقل على ھناك نعم،
 1 ............................................ سنة 17 - 15 بین 
 2 ...............................................................  ال

 
 

2HH34 

HH32. من تحقق/تحققي HL20 األسرة  أفراد قائمة في
 عم المقابلة إلجراء موافقة على الحصول یجب ھل :المعیشیة

 سنة؟ 17 - 15 بین عمرھا یتراوح واحدة فتاة األقل على

 - 15 بین عمرھا یتراوح واحدة فتاة األقل على ھناك نعم،
 HL20 ≠ 90 ...................... 1 مع حالتھا تتطابق سنة 17

 أعمارھن تتراوح اللواتي الفتیات لجمیع HL20 = 90 ال،

 2 ............................................. سنة 17 -15 بین

 
 
 

2HH34 
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HH33. سنقوم المسح، من كجزء  ً  نجري شخص كل مع للمقابلة اإلذن وسنأخذ سنة. 49 - 15 بین أعمارھن تتراوح الالتي النساء مع مقابلة بإجراء أیضا
 المقابالت. ھذه بإجراء أنثى باحثة وستقوم المقابلة. معھ

 
ً  نحصل أن یجب سنة، 17 - 15 بین أعمارھن تتراوح الالتي للفتیات بالنسبة  ذكرت وكما معھن. المقابلة إجراء قبل بالغ شخص من الموافقة على أیضا

  الھویة. ومجھولة للغایة سّریة علیھا نحصل التي المعلومات جمیع ستبقى سابقاً،
 

 بعد؟ فیما )سنة 17 - 15 بین رھنأعما تتراوح ممن األنثى/اإلناث المعیشیة األسرة (أفراد) فرد (أسماء) اسم( مع مقابلة إجراء یمكننا ھل
 

 سنة 17 - 15 بین أعمارھن تتراوح الالتي الفتیات لجمیع "نعم" اإلجابة كانت إذا 2 السؤال في تابع/تابعيHH34. 
 

 "سنة 17 - 15 بین عمرھا یتراوح األقل على واحدة لفتاة و"نعم" سنة، 17 - 15 بین عمرھا یتراوح األقل على واحدة لفتاة "ال 
 في "06" حول دائرة ضع/ضعي WM17 في (أیضا UF17 و FS17، یتم لم اللواتي للفتیات الفردیة االستبیانات في تطابق) إذا 

 2HH34 في تابع/تابعي ذلك بعد لھن. االستبیان الستیفاء البالغین الكبار أحد من الموافقة على الحصول

 

 "سنة 17 - 15 بین أعمارھن تتراوح الالتي الفتیات لجمیع "ال  في "06" حول دائرة ضع/ضعي WM17 في (أیضا UF17 و 
FS17، بعد لھن. الستبیانا الستیفاء البالغین الكبار أحد من موافقة على الحصول یتم لم اللواتي للفتیات الفردیة االستبیانات جمیع في  تطابق) إذا 

 2HH34 في تابع/تابعي ذلك

HH34. من تحقق/تحققي HH8 معلومات لوحة في 

 نفیذلت المعیشیة األسرة ھذه اختیار تم ھل :المعیشیة األسرة
 بالرجال؟ الخاص االستبیان

 HH8 = 1 ............................................. 1 نعم،
 HH8 = 2 ............................................... 2 ال،

 
2HH40 

HH35. من تحقق/تحققي HL9 األسرة أفراد قائمة في 
 49 - 15 بین أعمارھم تتراوح رجال ھناك ھل :المعیشیة

 سنة؟

 - 15 بین عمره یتراوح واحد رجل األقل على ھناك نعم،
 1 .......................................................... سنة 49
 2 .............................................................  ال

 
 

2HH40 

HH36. /سنة. 49 - 15 بین عمره یتراوح رجل لكل للرجل الفردي االستبیان من منفصلة نسخة بإعداد قوميقم 

HH37. من تحقق/تحققي HL6 و HL8 أفراد قائمة في 
 - 15 بین أعمارھم تتراوح أوالد ھناك ھل :المعیشیة األسرة

 سنة؟ 17

 17 - 15 بین عمره یتراوح واحد ولد األقل على ھناك نعم،
 1 ............................................................... سنة
 2 .............................................................  ال

 
 

2HH40 

HH38. من تحقق/تحققي HL20 األسرة أفراد قائمة في 
 عم المقابلة إلجراء موافقة على الحصول یجب ھل :المعیشیة

 سنة؟ 17 - 15 بین عمره یتراوح واحد ولد األقل على

 17 - 15 بین عمره یتراوح واحد ولد األقل على ھناك نعم،
 HL20 ≠ 90 ........................... 1 مع حالتھ تنطبق سنة

 أعمارھم تتراوح الذین األوالد لجمیع HL20 = 90 ال،

 2 ............................................ سنة 17 - 15 بین

 
 
 

2HH40 

HH39. سنقوم المسح، من كجزء  ً  نجري شخص كل مع للمقابلة اإلذن وسنأخذ سنة. 49 - 15 بین أعمارھم تتراوح الذین الرجال مع مقابلة بإجراء أیضا
 المقابالت. ھذه بإجراء ذكر باحث وسیقوم المقابلة. معھ

 
ً  نحصل أن یجب سنة، 17 - 15 بین أعمارھم تتراوح الذین لألوالد بالنسبة  سابقاً، ذكرت وكما معھم. المقابلة إجراء قبل عاقل شخص من موافقة على أیضا

  الھویة. ومجھولة للغایة سّریة علیھا نحصل التي المعلومات جمیع ستبقى
 

 الحقاً؟ )سنة 17 - 15 بین أعمارھم تتراوح الذین الذكور (األفراد) الفرد (أسماء) اسم( مع مقابلة إجراء یمكنني ھل
 

 سنة 17 - 15 بین أعمارھم تتراوح الذین األوالد لجمیع "نعم" اإلجابة كانت إذا  السؤال في تابعي HH40. 
 

 "سنة 17 - 15 بین عمره یتراوح األقل على واحد لولد و"نعم" سنة، 17 - 15 بین عمره یتراوح األقل على واحد لولد "ال  
 على الحصول یتم لم الذین لألوالد الفردیة االستبیانات في تطابق) إذا ،FS17 و UF17 في ا(أیض  MWM7 في "06" حول دائرة ضع/ضعي

 .HH40 في تابع/تابعي ذلك بعد لھم. االستبیان الستیفاء البالغین الكبار أحد من موافقة
 

 "سنة 17 - 15 بین أعمارھم تتراوح الذین األوالد لجمیع "ال  في "06" حول دائرة ضع/ضعي MWM7  في (أیضا 
UF17 و FS17، االستبیان فاءالستی البالغین الكبار أحد من موافقة على الحصول یتم لم الذین لألوالد الفردیة االستبیانات جمیع في  تطابق) إذا 

 .HH40 في تابع/تابعي ذلك بعد لھم.



 488صفحة |  2018العراق  -، استب�انات ”هـ“الملحق 

HH40. من تحقق/تحققي HL10 أفراد قائمة في 
 أعمارھم تتراوح أطفال أي یوجد ھل : األسرة المعیشیة

 سنوات؟ 4 - 0 بین

 1 .................................... األقل على واحد ھناك نعم،
 2 ...............................................................  ال

 
2HH42 

HH41. سنوات. 4 - 0 بین عمره یتراوح طفل لكل الخامسة سنّ  دون األطفال استبیان من منفصلة نسخة بإعداد قم/قومي 

HH42. من تحقق/تحققي HH9 معلومات لوحة في 
 نفیذلت المعیشیةاألسرة  ھذه اختیار تم ھل :األسرة المعیشیة

 المیاه؟ جودة فحص

 HH9 = 1 .............................................. 1  نعم،
 HH9 = 2 ................................................. 2 ال،

 
2HH45 

HH43. المعیشیة األسرة لھذه المیاه جودة فحص استبیان من منفصلة نسخة بإعداد قم/قومي 

HH44. میاه جودة من نتأكد سوف المسح، ھذا من كجزء 
 تيال الشرب لمیاه بسیط اختبار نجري أن ونرید الشرب.

 یناتع ألخذ زمیلة/زمیل إلیكم وستأتي/یأتي تستخدمونھا.
 الفحص؟ ھذا إجراء یمكننا ھل المیاه.

 
 أنھ لھ/لھا اشرحي النتائج، معرفة المستجیب/ة طلب/ت إذا

 مسیت وإنما النتائج، على الفردیة االسرة إطالع یتم لن
 المحلیة. للسلطات توفیرھا

 
 1 .............................................. اإلذن إعطاء تم نعم،
 2 ............................................ اإلذن إعطاء یتم لم ال،

 

 
 

2 سّجل/سّجلي  
 WQ31 في "2"

 فحص استبیان في
 المیاه جودة

HH45. ،و: المعیشیة األسرة معلومات لوحة إلى ارجع/ارجعي واآلن 
 

 المعیشیة)، األسرة استبیان مقابلة (نتیجة HH46 رقم السؤال في "01" سّجل/سّجلي •
 ، المعیشیة األسرة استبیان مقابلة من HH47 في المستجیب/ة )المعیشیة األسرة أفراد قائمة (من سطر ورقم اسم سّجل/سّجلي •
  ،HH52 إلى HH48 من األسئلة استكمل/استكملي •
 ثم ومن تعاونھ/ھا على المستجیب/ة اشكر/اشكري •
 ة. المعیشیة األسرة ھذه في المتبقیة الفردیة االستبیان/االستبیانات استیفاء تابع/تابعي •

 
 تعاونھ/ھا لىع المستجیب/ة أشكر/اشكري ، المعیشیة األسرة ھذه في المیاه جودة لفحص استبیان أي أو فردي استبیان أي استیفاء سیتم یكن لم اإذ

 بمقابلتھا. المشرف(ة) كلفك التي التالیة المعیشیة األسرة إلى وانتقل/انتقلي
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 المیداني ة)(الباحث مالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المیداني المشرف/ة مالحظات
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 نموذج استب�ان فحص جودة الم�اە 5.2

 

 المیاه جودة فحص استبیان
  2018 - العراق

 

 

   المیاه جودة فحص معلومات لوحة

WQ1. العنقود: رقم ____ ____ ____ ____ WQ2. المعیشیة: األسرة رقم ____ ____ 

WQ3. ورقمھ: الفاحص اسم 
 

 ____ _____ ____ ________________ االسم

WQ4. ورقمھ/ھا: الباحث/(ة) اسم 
 

 ____ _____ ____ _________________________ االسم

WQ5. السنة: / الشھر / الیوم 
  2   0   1  ___/___ ___ /___ ___  

WQ6. من تحقق/تحققي  HH10 معلومات لوحة 
 مت ھل المعیشیة: األسرة استبیان في المعیشیة األسرة
 الخالیة؟ العینة لفحص المعیشیة األسرة اختیار

 1 ............................................................................... نعم

 2 .............................................................................. ال
 

WQ7. المیاه: جودة فحص الستبیان المستجیب/ة اسم 
 _______________________________________________ االسم

WQ8. من تحقق/ي HH44: لفحص اإلذن إعطاء تم ھل 
 الماء؟

 1اإلذن...................................... إعطاء تم نعم،
 2اإلذن.................................... إعطاء یتم لم ال،

1WQ10 

2WQ31 

 

WQ31. المیاه. جودة فحص استبیان نتیجة 
 
 

 مع استكمالھا یتم لم نتیجة أیة بمناقشة قم/قومي 
 المشرف/ة.

 01أُنجز...............................................................................
 02 ............................................................... اإلذن إعطاء یتم لم
 03...ماء....................................................... كأس إحضار یتم لم

 04............جزئي.................................................... بشكل أنجز
 

 96 ___________________________ التحدید) (یرجى ذلك غیر
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   المیاه جودة فحص نموذج

9 WQ. ساعات: الوقت: سّجل/ي  .............................................. ____ ____ 
 

 ____ ____ ................................................  دقائق:

 

WQ10. إحضار یمكنك ھل فضلك، من 
 عادة منھ یشرب الذي الماء من ماء كأس
 ؟ أسرتك أفراد

 1 ....................................................................... نعم
 

 2 .......................................................................  ال

 
 

2 WQ31 
 "03" وسّجل/ي

WQ12. قد كان إذا وسّجل/ي ارصد/ي 
 المیاه مصدر من مباشرة الماء إحضار تم
 منفصل. خّزان من أم

 1 ............................................... المیاه مصدر من مباشرة
 2 ............................................................ مغطى خّزان
 3 ...................................................... مغطى غیر خّزان

 8 ................................................ الرصد على القدرة عدم

 
 

WQ13. العینة تصنیف -XXXX-H
YY، أن حیث XXXX العنقود رقم ھي 

)WQ1( و YY األسرة رقم ھي 
 ).WQ2( المعیشیة

  

WQ13A. الكلور فحص نتیجة سجل 
 للمنزل الشرب ماء لعینة

 
 الكلور الحر                          ___ ___ . ___

 

WQ14. آخر فرد أي قام أو أنت قمت ھل 
 ذالھ شيء أي بفعل المعیشیة األسرة في

 للشرب؟ أمانا أكثر لجعلھ الماء

 1 ....................................................................... نعم
 2 .......................................................................  ال

 
 8 ................................................................ أعرف ال

 
2WQ16 

 
8WQ16 

WQ15. رأكث لجعلھ للماء فعلھ تم الذي ما 
 ً  للشرب؟ أمانا

 
 أكثر: استوضح/ي 
 آخر؟ شيء أي 

 
 ذكره. یتم ما جمیع سّجل/ي 

 A ..................................................................... الغلي
 B .............................................. الكلور  /  المبیّض إضافة

 C ......................................... قماش قطعة باستخدام التصفیة
 (سیرامیك، ماء فلتر استخدام

 D ..................................... إلخ.) مواد، عدة من تركیبة رمل،
 E ...................................... الشمس أشعة طریق عن التطھیر

 F ...................................................... یترسب حتى تركھ
 G.....................................................تعقیم حبوب اضافة

 H ................................................. منزلیة تصفیة منظومة
 

 X ______________________ التحدید) (یرجى ذلك غیر
 

 Z ................................................................ أعرف ال
 

 

WQ16. المصدر من الماء ھذا ھل 
 أفراد یستخدمھ الذي للشرب الرئیسي
 أسرتك؟

 1 ....................................................................... نعم
 2 .......................................................................  ال

1WQ18 
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WQ17. الماء أخذ تم الذي المصدر ھو ما 
 منھ؟

  أنابیب میاه
 11 ........................... المسكن داخل إلى األنابیب عبر منقولة 
 12 ................... المسكن أرض / فناء إلى األنابیب عبر منقولة 
 13 ............................ الجیران أحد إلى األنابیب عبر منقولة 
 14 .................................. عام رأسي صنبور / عامة حنفیة 

 
 21 ............................................. الجوفیة البئر / البئر قناة

 
 محفورة بئر

 31 .......................................................... محمیة بئر 
 32 ..................................................... محمیة غیر بئر 

 ینبوع
 41 ....................................................... محمي  ینبوع 
 42 .................................................. محمي غیر ینبوع 

 
 51 .......................................................... األمطار میاه

 61 ........................................................... ماء صھریج
 71 ........................................... صغیر صھریج ذات عربة
 72 ...مباشرة) للمواطن المعقمة المیاة لتعبئة صغیر (محل  ماء كشك
  بحیرة، سد، (نھر، سطحیة میاه

 81 ..................................... رّي) قناة قناة، مجرى، بركة، 
 

 معبأة میاه
 91 ........................................................... قنینات في 
 92 ........................................................... أكیاس في 
 

 96 _____________________ التحدید) (یرجى ذلك غیر

 

WQ18. تریني أن سمحت لو یمكنك ھل 
 الماء كأس منھ عبأت الذي المیاه مصدر

 منھ؟ عینة آخذ كي
 

 أكثر استوضح/ي "ال"، اإلجابة كانت إذا 
 ھذا؟ یتعذر لماذا لمعرفة

 1 ........................................................ رؤیتھ تمت نعم،
 

 ال
 2 ............................................یعمل یكن لم المیاه مصدر  
 3 ............................................... جداً  بعید المیاه مصدر 
 4 .................................... المیاه مصدر إلى الوصول تعذر 
 5 .............................. المیاه مصدر وجود مكان معرفة عدم 

 
 آخر ببس
 6 __________________________ التحدید) (یرجى 

 
 
 

2WQ20 
3WQ20 
4WQ20 
5WQ20 

 
 

6WQ20 

WQ19. من عینة أخذ تم إذا سّجل/ي 
 ال. أم المیاه مصدر

 
 أن حیث ،YY-XXXX-S العینة تصنیف

XXXX العنقود رقم ھو )WQ1( و 
YY  المعیشیة األسرة رقم ھو )WQ2.( 

 
 1 .......................................... المیاه مصدر من عینة أخذ تم

 
 المیاه مصدر من عینة أخذ یتم لم
 2 __________________________ التحدید) (یرجى 

 
 
 

 
2WQ20 

WQ19A. الكلور فحص نتیجة سجل 
 المصدر  ماء لعینة

  الكلور الحر                          ___ ___ . ___

WQ20. من تحقق/ي WQ6: تم ھل 
 العینة لفحص المعیشیة األسرة اختیار

 الخالیة؟

 1 ....................................................................... نعم
 2 .......................................................................  ال

 
2WQ22 
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WQ21. الماء عینة أخرج/ي 
 من علیھا حصلت التي الخالي/المعدني

  مشرفك.
 

 أن حیث ،YY-XXXX-B العینة تصنیف
XXXX العنقود رقم ھو )WQ1( 

 ).WQ2( ةالمنزلی األسرة رقم ھوYY و
 

 .ال أم متوفرة العینة كانت إذا سّجل/ي

 
 1 .............................................. متوفرة الخالیة المیاه عینة

 
 متوفرة غیر الخالیة المیاه عینة

 2 __________________________ التحدید) (یرجى 

 
 
 
 
 
WQ222 

WQ21A. الكلور فحص نتیجة سجل 
 المصدر  ماء لعینة

  ___ . ___ ___                          الحر الكلور

WQ22. المعملیة الحاضنة في العینة وضع من ساعة 48-24مرور بعد النتائج سّجل/ي دقیقة. 30 غضون االختبارفي بتنفیذ قم/قومي 

WQ23.والدقائق الساعات سّجلي وقت الفحص ............................ ___ ___ : ___ ___  

 

  المیاه جودة فحص نتائج نموذج

 المیاه. جودة اختبارات نتائج تسجیل یجب المعملیة، الحاضنة في العینة وضع من ساعة 48-24 مرور بعد
WQ24. الفحص: نتائج تسجیل سنة / شھر / یوم 

   2   0   1  ___/___ ___ /___ ___   

WQ25. الوقت: سّجل/ي 
 ___ ___ : ___ ___ .................. والدقائق الساعة 

 

 أدناه: المربعات في
 خانات. ثالث من البكتیریة المستعمرات عدد سّجل/ي •
 "101" سّجل/ي أكثر، أو مستعمرة 101 عدّ  تم إذا •
 "998" سّجل/ي النتائج، فُقدت أو / النتائج قراءة تعذر إذا •

WQ26. الزرقاء المستعمرات عدد ملم): 100(  المعیشیة األسرة میاه اختبار ____ ____ ____  

WQ26A. من تحقق/ي WQ19: من عینة أخذ تم ھل 
 المصدر؟ میاه

 WQ19 = 1 ........................................ 1 نعم،
 2 ................................ فارغ أو WQ19 = 2 ال،

 
2WQ28 

WQ27. الزرقاء المستعمرات عدد :)ملم 100( المیاه مصدر اختبار ____ ____ ____  

WQ28. من تحقق/ي WQ21: المیاه عینة كانت ھل 
 متوفرة؟ الخالیة

 WQ21=1 .......................................... 1 نعم،
 2 .................................. فارغ أو WQ21=2 ال،

 
2WQ31 

WQ29. الزرقاء المستعمرات عدد ملم): 100( الخالیة المیاه اختبار ____ ____ ____ WQ31 
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 الفحص مسؤول/ة مالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المشرف/ة مالحظات
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 للمرأة الفردينموذج االستب�ان  5.3

 

  للمرأة الفردي ستبیانألا
  2018 - العراق

 

 

 WM  المرأة معلومات لوحة

 من قائمة االسرة )  HL8) سنة (انظر  49- 15یتعلق ھذا النموذج بكافة النساء في الفئة العمریة (

 قومي بتعبئة إستبیان واحد لكل امرأة مؤھلة .
 قومي بتعبئة رقم  العنقود ورقم االسرة ، واسم ورقم سطر المرأة في الفراغ ادناه .

 المقابلةوقومي بتعبئة اسمك ورقمك وتاریخ اجراء 

WM1. العنقود: رقم  _____ ____ ____ ____ WM2. المعیشیة: األسرة رقم ____ ____ 

WM3. المعیشیة: فیاألسرة المرأة سطر ورقم اسم  
 

 ____ ____ ____________________ االسم

WM4. المیداني: المشرف(ة) ورقم اسم 
 

 ____  _________________________________ االسم

WM5. المیدانیة الباحثة ورقم اسم: 
 

 ____ _____  ___________________ االسم

WM6. المقابلة: سنة / شھر / یوم 
 
 

 2_ _0_ _1_ ___/___ ___ /___ ___  

 

 :ةالمعیشی األسرة استبیان في المعیشیة أفراداألسرة قائمةل HL6 السؤال في المرأة عمر من تأكدي
 المعیشیة األسرة استبیان في 33 رقم السؤال من تحققي سنة، 17-15 بین یتراوح العمر كان إذا

 ذلك نأ أم المقابلة إجراء على المعیشیة األسرة في البالغین أحد من موافقة على الحصول تم بأنھ
 یتم ولم موافقة على للحصول ضرورة ھناك كانت إذا ).HL20 = 90( الضروري غیر من

 رقم السؤال في "60" الرمز حول دائرة وضع ویجب المقابلة إجراء عدم یجب علیھا، الحصول
WM17 االستبیان. ھذا في 

WM7. الوقت: سّجلي 

 :ساعة :دقائق

__ __ 
 ....................................................................... 

 __ __ 

WM8.   األسرة ھذه في المنجزة االستبیانات من تحققي 
 عم مقابلة بإجراء فریقك من آخر فرد أو أنت قمت ھل المعیشیة:

 آخر؟ الستبیان المستجیبة ھذه

 1 ................... مقابلتھا سبقت نعم،
 2 ................... مقابلة أول ھذه ال،

 

1WM9B 
2WM9A 

WM9A.  

 المركزي الجھاز من نحن )   الباحثة اسم  (  اسمي مرحباً،

 وضع حول مسح بتنفیذ ونقوم الصحة ووزراة لالحصاء

 وحول صحتك حول معك التحدث وأودّ  واألسر. األطفال

ً  األمھات مع مقابالت نجري أننا كما أخرى. مواضیع  أیضا

 علیھا نحصل التي المعلومات جمیع وستبقى أطفالھن. حول

 عن اإلجابة عدم اخترت وإذا الھویة. ومجھولة للغایة سّریة

 ھل بذلك. إخباري یرجى المقابلة، بإیقاف رغبت أو ما سؤال

 اآلن؟ البدء یمكنني

WM9B. 
 جمیع أن لك نؤكد أخرى، ومرة أكثر. بتفصیل أخرى ومواضیع صحتك حول معك أتحدث أن أود اآلن، 

 وأ ما سؤال عن اإلجابة عدم اخترت وإذا الھویة. ومجھولة للغایة سّریة ستبقى علیھا نحصل التي المعلومات
 اآلن؟ البدء یمكنني ھل بذلك. إخباري یرجى المقابلة، بإیقاف رغبت

 1 ..................................................................... نعم
 2 ............................................................. لأیس لم ال/

1  المرأة عن عامة خلفیة نموذج 
2  WM17 
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WM17. المرأة مقابلة نتیجة 
 

 المشرف(ة). مع استكمالھا یتم لم نتیجة أیة بمناقشة قومي

 01 ..................................................... المقابلة أُنجزت
 02 ................................................... المنزل في لیست

 03 ............................................................. رفضت
 04 ............................................... جزئي بشكل أنجزت

 
 05 _________ )التحدید یرجى( المقابلة اجراء على فادرة غیر

 
 المعیشیة األسرة في البالغین أحد من الموافقة تعطِ  لم
 06 ............... سنة 17-15 العمر من تبلغ التي المستجیبة لھذه 

 96 ____________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 

 WB المرأة عن عامة خلفیة

WB1. المستجیبة سطر رقم من تحققي )WM3( 
 استبیان على والمجیب(ة) المرأة معلومات لوحة في

 ):HH47( المعیشیة األسرة

WM3 = HH47 ................................... 1 
WM3 ≠ HH47 ................................... 2 

 
2WB3 

WB2. من تحققي ED5 في التعلیم نموذج في 
 وىمست أعلى للمستجیبة: المعیشیة األسرة استبیان
 إلیھ: وصلت دراسي

 ED5 = 2 1 ........... 7 او 6 أو 5 أو 4 أو 3 أو 
 ED5 = 0 2 .............................. 8 أو 1 أو 

1WB15 
2WB14 

WB3. المیالد تاریخ والسنة؟ بالشھر میالدك تاریخ ما 
 ___ ___ ......................................... الشھر 

 ال ......................................................... 
 98 ........................................... الشھر أعرف

 
 ........................................................... 

 __ __ __ __ ..................................... السنة
 ال ......................................................... 

 9998 ........................................ السنة أعرف

 

WB4. عمرك؟ كم 
 

 عید آخر في عمرك كان كم أكثر: منھا استوضحي 
 لك؟ میالد

 
 غیر WB4 و WB3 سؤالي على اإلجابات كانت إذا 

 جیلتس یجب وصححیھا. أكثر منھا استوضحي متوافقة،
 العمر.

 
 __ __ ...................... الكاملة) (بالسنوات العمر

 

WB5. بأي أو بالمدرسة التحقت وأن لك سبق ھل 
 المبكرة؟ للطفولة تعلیم برنامج

 1 ...................................................... نعم
 2 ...................................................... ال.

 
2WB14 
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WB6. سنة أو دراسي وصف مستوى أعلى ھو ما 
 إلیھما؟ وصلت دراسیة

 000 ..................... المبكرة للطفولة تعلیم برنامج
_ 1 ................................................ ابتدائیة

_ __ 
_ 2 .............................................. متوسطة

_ __ 
 بعد سنوات (خمس دبلوم

 __ __     ............ 3المتوسطة).....................
_ 4 ............................................... اعدادیة

_ __ 
_ 5 ..................................................دبلوم

_ __ 
_ 6 ...........................................بكالوریوس

_ __ 
 دراسات

_ 7 ...................................................... علیا
_ __ 

 

0WB14
00 

 
 
 

WB7. 1 ...................................................... نعم ؟ (الصف/السنة) ذلك أنھیت ھل 
 2 ......................................................  ال

 

WB8. من تحققي WB4: 1 .................................... سنة 24-15 العمر المستجیبة: عمر 
 2 ..................................... سنة 49-25العمر

 
2WB13 

WB9. األوقات من وقت أي في بالتعلیم التحقت ھل 
 ؟2017/2018 الدراسیة السنة خالل

 1 ...................................................... نعم
 2 ......................................................  ال

 
2WB11 

WB10. ھو ما ،2017/2018 الدراسیة السنة خالل 
 ؟بھا تلتحقین التي السنة أو والصف المستوى

_ 1 ................................................ ابتدائیة
_ __ 

_ 2 .............................................. متوسطة
_ __ 

 بعد سنوات (خمس دبلوم
 __ __ ............... 3المتوسطة)......................

_ 4 ............................................... اعدادیة
_ __ 

_ 5 ..................................................دبلوم
_ __ 

_ 6 ...........................................بكالوریوس
_ __ 

 دراسات
_ 7 ........................................................ علیا

_ __ 

 

WB11. األوقات من وقت أي في بالتعلیم التحقت ھل 
 ؟2016/2017 السابقة الدراسیة السنة خالل

 1 ...................................................... نعم
 2 ......................................................  ال

 
2WB13 
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WB12. 2016/2017 السابقة الدراسیة السنة خالل، 
 ؟ھاب ملتحقة كنت التي السنة أو والصف المستوى ھو ما

_ 1 ................................................ ابتدائیة
_ __ 

_ 2 .............................................. متوسطة
_ __ 

 بعد سنوات (خمس دبلوم
 __ __ ............... 3المتوسطة)......................

_ 4 ............................................... اعدادیة
_ __ 

_ 5 ..................................................دبلوم
_ __ 

_ 6 ...........................................بكالوریوس
_ __ 

 دراسات
_ 7 ...................................................... علیا

_ __ 

 

WB13. من تحققي WB6: دراسي مستوى أعلى 
 إلیھ: وصلت

WB6 = 2 1 .......... 7 او 6  أو 5 أو 4 أو 3 أو 
WB6 = 000 2 ................................. 1 أو 

1WB15 

WB14. الجملة. ھذه لي تقرئي أن أریدك اآلن 
 

 البطاقة على المكتوبة الجلمة اعرضي 
 للمستجیبة.

 مھمةالرضاعة الطبیعیة 
 التلقیح مھم للصحة

 نظف اسنانك بالفرشاة
 ة،كامل الجملة قراءة المستجیبة  تستطع لم إذ 

 اجزء لي تقرائي أن یمكنك ھل أكثر: منھا استوضحي
 الجملة؟ ھذه من

ً  القراءة تستطیع ال  1 ............................... نھائیا
 2 ................. فقط الجملة من أجزاء قراءة تستطیع

 3 ........................ كاملة الجملة قراءة على قادرة
 

 بریل نظام / المطلوبة باللغة جملة یوجد ال
یرج( __________________________ 
 4 _______________________ )التحدید ى

  

 

WB15. اسم( في متواصل بشكل تعیشین وأنت متى منذ 
 )؟الحالي المسكن في قریة أو بلدة أو مدینة

 
 سّجلي واحدة، سنة من أقل المدة كانت إذا 

 سنوات. "00"

 
 __ __ ......................................... السنوات

 ً  95 ................................... الوالدة منذ / دائما
 

 
 

9WB18
5 

WB16. . يف تعیشین كنت ھل ھنا، إلى انتقالك قبیل 
 قریة؟ في أم بلدة في أم مدینة
 المكان. نوع لتحدید أكثر منھا استوضحي 
 كان ما إذا تحدید على قادرة تكن لم إذا 

 ،قریة او بلدة أم مدینة فیھ تعیش كانت الذي المكان
ً  سّجلي ثم ومن المكان اسم اكتبي  أن إلى "9" مؤقتا

 المناسبة. الفئة على تتعرفي
 

  _________________________________  
 المكان) (اسم

 1 .............................. المحافظة) (مركز مدینة
 2 ............................................(قضاء) بلدة

 3 .................................................... قریة
 خارج

العراق.......................................................
...4 
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WB17. دبل او محافظة أي في ھنا، إلى تنتقلي أن قبل 
 تعیشین؟ كنت

 محافظة
 11 ....................................................... دھوك
 12 ....................................................... نینوى

 13 ..................................................... سلیمانیة
 14 ..................................................... كركوك

 15 ........................................................ اربیل
 21 ........................................................ دیالى

 22 ....................................................... االنبار
 23 ........................................................ بغداد
 24 ......................................................... بابل

 25 ...................................................... كربالء
 26 ....................................................... واسط
 27 ................................................ الدین صالح
 28 .......................................................النجف

 31 ..................................................... القادسیة
 32 ....................................................... المثنى

 33 ...................................................... قار ذي
 34 ....................................................... میسان

 35 ..................................................... البصرة
                  

 یرجى( _________________  العراق خارج
 96)___________________التحدید

 

WB18. 1 ...................................................... نعم صحي؟ تأمین أي لدیك ھل 
 2 ...................................................... ال.

 
2 النموذج 

 التالي

WB19. لدیك؟ الذي الصحي التأمین نوع ما 
 

 ذُكر. ما كل سّجلي 

 لمؤسسة مشتركة/ صحیة لمؤسسة صحي تأمین
 A ................................................... مجتمعیة
 B ................... العمل جھة خالل من صحي تأمین

 C .................................... االجتماعي الضمان
 D ............................. تجاري آخر صحي تأمین

 
 X ______________ التحدید) (یرجى ذلك غیر

 

 
 
 

 MT واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا واستخدام الجماھیري اإلعالم وسائل إلى الوصول نموذج

MT1. مرة األقل على مجلة أو صحیفة تقرئین ھل 
 في واحدة مرة من أقل أم األسبوع، في واحدة

 نھائیاً؟ تقرئینھا ال أم األسبوع،
 

 في األٌقل على واحدة "مرة اإلجابة كانت إذا 
 لالقو یمكنك ھل أكثر: منھا استوضحي األسبوع"،

 تقریباً؟ یوم كل ذلك تفعلین أنك
 "،3" حول دائرة ضعي "نعم"، اإلجابة كانت إذا  

 ".2" حول دائرة ضعي "ال" اإلجابة كانت وإذا

ً  أقرئھا ال  0 ............................................. نھائیا
 1 ........................... األسبوع في واحدة مرة من أقل
 2 ........................ األسبوع في األقل على واحدة مرة
ً  یوم كل  3 ............................................... تقریبا
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MT2. على واحدة مرة المذیاع إلى تستمعین ھل 
 في واحدة مرة من أقل أم األسبوع، في األقل

 نھائیاً؟ إلیھ تستمعین ال أم األسبوع،
 

 في األٌقل على واحدة "مرة اإلجابة كانت إذا 
 لالقو یمكنك ھل أكثر: منھا استوضحي األسبوع"،

 تقریباً؟ یوم كل ذلك تفعلین أنك
 "،3" حول دائرة ضعي "نعم"، اإلجابة كانت إذا  

 ".2" حول دائرة ضعي "ال" اإلجابة كانت وإذا

ً  إلیھ أستمع ال  0 ......................................... نھائیا
 1 ........................... األسبوع في واحدة مرة من أقل
 2 ........................ األسبوع في األقل على واحدة مرة
ً  یوم كل  3 ............................................... تقریبا

 

MT3. يف األقل على واحدة مرة التلفاز تشاھدین ھل 

 ال أم األسبوع، في واحدة مرة من أقل أم األسبوع،

 نھائیاً؟ تشاھدینھ

 

 في األٌقل على واحدة "مرة اإلجابة كانت إذا 

 لالقو یمكنك ھل أكثر: منھا استوضحي األسبوع"،

 تقریباً؟ یوم كل ذلك تفعلین أنك

 "،3" حول دائرة ضعي "نعم"، اإلجابة كانت إذا 
 ".2" حول دائرة ضعي "ال" اإلجابة كانت وإذا

ً  أشاھده ال  0 ............................................. نھائیا
 1 ........................... األسبوع في واحدة مرة من أقل
 2 ........................ األسبوع في األقل على واحدة مرة
ً  یوم كل  3 ............................................... تقریبا

 

MT4. الجھاز أو الحاسوب استخدام لك سبق ھل 
 مكان؟ أي من اللوحي

 1 .......................................................... نعم
 2 ...........................................................  ال

 
2MT9 

MT5. استخدمت ھل الماضیة، الثالثة األشھر خالل 
 واحدة مرة األقل على اللوحي الجھاز أو الحاسوب

 أم األسبوع، في واحدة مرة من أقل أم األسبوع، في
 نھائیاً؟ تستخدمیھما لم

 
 في األٌقل على واحدة "مرة اإلجابة كانت إذا 

 لالقو یمكنك ھل أكثر: منھا استوضحي األسبوع"،
 تقریباً؟ یوم كل ذلك تفعلین كنت أنك

 حول دائرة ضعي "نعم"، اإلجابة كانت إذا  
 حول دائرة ضعي "ال" اإلجابة كانت وإذا "،3"
"2." 

ً  أستخدمھما لم  0 ........................................ نھائیا
 1 ........................... األسبوع في واحدة مرة من أقل
 2 ........................ األسبوع في األقل على واحدة مرة
ً  یوم كل  3 ............................................... تقریبا

0MT9 
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MT6. قمت: ھل الماضیة، الثالثة األشھر خالل 

 

 ]A[ مجلد؟ أو ملف نقل أو بنسخ 

 

 ]B[ لنق أو لتكرار واللصق النسخ أداة باستخدام 

 ما؟ وثیقة ضمن معلومات

 

 ]C[ ملف مع إلكتروني برید رسالة بإرسال 

 وصلة أو صورة أو وثیقة  مثل مرفق،

 فیدیو؟

 

 ]D[ ةصفح في أساسیة حسابیة معادلة باستخدام 

 حسابي؟ جدول

 

 ]E[ أو مودم مثل جدید، جھاز وتركیب بتوصیل 

 طابعة؟ أو كامیرا

 

 ]F[ برنامج وإعداد وتركیب وتنزیل عن بالبحث 

 حاسوبي؟

 

 ]G[ باستخدام إلكتروني تقدیمي رضع بإنشاء 

 صور أو نص یشمل تقدیمیة، عروض برنامج

 بیانیة؟ مخططات أو صوت أو 

 

 ]H[  آخر؟ وجھاز حاسوب بین ملف بنقل 

 

 ]I[ لغة  أیة باستخدام حاسوبي برنامج بكتابة 

 برمجة؟

 ال نعم 

 

 2 1 ........................................... ملف نسخ/نقل

 

 2 1 ................ ما وثیقة في النسخ/اللصق أداة استخدام

 

 

 2 1 ....................... مرفق مع إلكتروني برید إرسال

 

 

 2 1 .......................... أساسیة جدولة معادلة استخدام

 

 2 1 ............................................ جھاز توصیل

 

 2 1 ................................. حاسوب برنامج تركیب

 

 2 1 .................................... تقدیمي عرض إنشاء

 

 

 2 1 ................................................. ملف نقل

 

 2 1 .................................................. البرمجة

 

MT7. من تحققي ]MT6[C: وضع تم ھل 
 "نعم"؟ حول دائرة

 MT6[C] = 1 ...................................... 1 نعم،
 MT6[C] = 2 ........................................ 2 ال،

1MT10 

MT8. من تحققي MT6[F]: وضع تم ھل 
 "نعم"؟ حول دائرة

 F][MT6 = 1 ....................................... 1 نعم،
 F][[MT6 = 2 ....................................... 2 ال،

1MT10 

MT9. مكان أي من اإلنترنت استخدام لك سبق ھل 
  جھاز؟ أي ومن

 1 .......................................................... نعم
 2 ...........................................................  ال

 
2MT11 
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MT10. ھل الماضیة، الثالثة األشھر خالل 
 في واحدة مرة األقل على اإلنترنت استخدمت
 لم أم األسبوع، في واحدة مرة من أقل أم األسبوع،
 نھائیاً؟ تستخدمیھ

 
 في األٌقل على واحدة "مرة اإلجابة كانت إذا 

 لالقو یمكنك ھل أكثر: منھا استوضحي األسبوع"،
ً  یوم كل ذلك تفعلین أنك   ل؟أق بوتیرة أم تقریبا

 حول دائرة ضعي "نعم"، اإلجابة كانت إذا  
 حول دائرة ضعي "ال" اإلجابة كانت وإذا "،3"
"2." 

ً  أستخدمھ لم  0 ........................................... نھائیا
 1 ........................... األسبوع في واحدة مرة من أقل
 2 ........................ األسبوع في األقل على واحدة مرة
ً  یوم كل  3 ............................................... تقریبا

 

MT10A: التواصل مواقع على حساب لدیك ھل 
 ویمكنك غیره) او فیسبوك (مثل االجتماعي

ً  واحدة مرة االقل على خاللھ من التواصل  اسبوعیا
 ؟

   1 .......................................................... نعم
 2 ...........................................................  ال

 

MT11. 1 .......................................................... نعم نقال؟ ھاتف تمتلكین ھل 
 2 ........................................................... ال.

 

MT12. ھل الماضیة، الثالثة األشھر خالل 
 في واحدة مرة األقل على نقال ھاتف استخدمت
 لم أم األسبوع، في واحدة مرة من أقل أم األسبوع،
 نھائیاً؟ تستخدمیھ

 
 ھل أعني األمر: لزم إن أكثر منھا استوضحي 

 نقال؟ ھاتف باستخدام ما شخص مع اتصال أجریت
 

 في األٌقل على واحدة "مرة اإلجابة كانت إذا 
 لالقو یمكنك ھل أكثر: منھا استوضحي األسبوع"،

ً  یوم كل ذلك تفعلین أنك   ل؟أق بوتیرة أم تقریبا
 "،3" حول دائرة ضعي "نعم"، اإلجابة كانت إذا  

 ".2" حول دائرة ضعي "ال" اإلجابة كانت وإذا

ً  أستخدمھ لم  0 ........................................... نھائیا
 1 ........................... األسبوع في واحدة مرة من أقل
 2 ........................ األسبوع في األقل على واحدة مرة
ً  یوم كل  3 ............................................... تقریبا
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 MA  الزواج نموذج

MA1. متزوجة أنت ھل  ً ً  متزوجة نعم، ؟ حالیا  1 ............................................ حالیا
 
 لست ال، ......................................................... 

 3 ........................................................... متزوجة

 
 

3MA5 

MA2. ؟الحالي زوجك عمر كم 
 

 عمر كان كم :أكثر منھا استوضحي 
 لھ؟ میالد عید آخر في زوجك

 
 __ __ ......................................... بالسنوات العمر

 
 98 ..................................................... أعرف ال

 

MA3. لدى یوجد ھل إلیك، باإلضافة 
 ؟ أخریات زوجات  زوجك

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
2MA7 

MA4. األخریات الزوجات عدد كم 
 عصمتھ؟ في ھن الالتي

 
 __ __ ..................................................... العدد

 
 98 ..................................................... أعرف ال

 
MA7 

 
98MA7 

MA5. 1 .......................................... الزواج لھا سبق نعم، ؟ الزواج لك سبق ھل 
 3 ..............................................................  ال

 
3  
FGختان وذج(نم 

 األناث)

MA6. اآلن: وجیةاالز حالتك ھي ما 
 منفصلة؟ أو مطلقة أم أرملة أنت ھل

 1 ........................................................... أرملة
 2 ........................................................... مطلقة

 3 ......................................................... منفصلة

 

MA7. لمرة  الزواج لك سبق ھل 
 مرة؟ من أكثر أم فقط واحدة

 1 ................................................ فقط واحدة مرة
 2 ................................................... مرة من أكثر

1MA8A 
2MA8B 

MA8A. بدأت وسنة شھر أي في 
 زوجك؟ مع العیش

 
MA8B. بدأت وسنة شھر أي في 
 ؟ألولا زوجك مع العیش

 (األول) الزواج تاریخ
الش .............................................................. 
 __ __ .......................................................... ھر
 أعرف ال ......................................................... 

 98 ............................................................ الشھر
 

ال ................................................................ 
 __ __ __ __ ............................................... سنة
 أعرف ال ......................................................... 

 9998 ......................................................... السنة

 
 

MA9. من تحققي MA8A/B: تم ھل 

 السنة"؟ أعرف "ال سّجیلت
 MA8A/B = 9998 .................................. 1 نعم،
 MA8A/B ≠ 9998 .................................... 2 ال،

 
MA122 

  

MA10. من تحققي MA7: ھل 
 فقط؟ واحدة لمرة تزوجت

 MA7 = 1 .............................................. 1 نعم،
 MA7 = 2 ................................................ 2 ال،

MA11A
1 

MA11B
2 

MA11A. بدأت عندما عمرك كان كم 
 لمرة (للمتزوجة زوجك؟ مع العیش
 واحدة)

 
MA11B. بدأت عندما عمرك كان كم 

 ؟األول زوجك مع العیش
 مرة) من الكثر (للمتزوجة

 
 

 __ __ ......................................... بالسنوات العمر
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12 MA : (األول) زوجك كان) ( ھل 

 قرابة؟ صلة بأي  لك یمت

 1 ......................................................... نعم 

 2 ........................................................ ال   

 

 النموذج←2

 التالي

13 MA: مع القرابة صلة ھي ما 

 ؟ (األول) زوجك

1................... ابن عم او عمة من الدرجة األولى (جھة األب)  
2خالة من الدرجة األولى (جھة األم)..................... ابن خال او  

3ابن عم أو خال من الدرجة الثانیة......................... ............  

4أقارب آخرون   ..........................................................  
5...............أقارب بسبب الزواج......................................  
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 CM الوالدات تاریخ / الخصوبة نموذج

CM1. الوالدة حاالت جمیع عن أسألك أن اآلن أود 
 يأ أنجبت أن سبق ھل حیاتك. طیلة بھا مررت التي

 مولود؟
 

 أن یجب الوالدات تاریخ ونموذج النموذج ھذا 
 ویجب أحیاء. ولدوا الذین األطفال إلى فقط یشیرا
 ولدوا الذین للموالید حاالت أیة إلى اإلشارة عدم

 سؤال. أي عن اإلجابة في أموات

 1 ............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
CM8

2 

CM2. و أنجبتیھم ممن بنات أو أبناء لدیك ھل 
 اآلن؟ معك یعیشون

 1 ............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
CM5

2 

CM3. معك؟ یعیشون الذین الذكور األبناء عدد كم 
 

 "00" سّجلي أبناء، أي ھناك یكن لم إذا 

 
 __ __ .............................. المنزل في الذكور األبناء

 

CM4. معك؟ یعشن اللواتي البنات عدد كم 
 

 "00" سّجلي بنات، أي ھناك یكن لم إذا 

 
 __ __ ....................................... المنزل في البنات

 

CM5. على وھم أنجبتھم ممن بنات أو أبناء لدیك ھل 
 معك؟ یعیشون ال لكنھم الحیاة قید

 1 ............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
CM8

2 

CM6. ال ممن األحیاء الذكور األبناء عدد كم 
 معك؟ یعیشون

 
 "00" سّجلي أبناء، أي ھناك یكن لم إذا 

 
 __ __ ................... آخر مكان في یعیشون الذین األبناء

 

CM7. معك؟ یعشن ال ممن األحیاء البنات عدد كم 
 

 "00" سّجلي بنات، أي ھناك یكن لم إذا 

 
 __ __ ................... آخر مكان في یعشن اللواتي البنات

 

CM8. أو ولداً  أنجبت أن لك سبق ھل  ً  ولدوا بنتا
 بعد؟ فیما توفوا ولكنھم أحیاء،

 
 منھا استوضحي "ال"، اإلجابة كانت إذا 

 أكثر:
 ةأی أبدى أو والدتھ عند بكى طفالً  أنجبت ھل أعني 

 علیھ ظھرت أو التنفس حاول أو صوت أو حركة
 جداً  قصیر لوقت ولو الحیاة عالمات من عالمة أیة

 ذلك؟ بعد وتوفي

 1 ............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
CM11

2 

CM9. توفوا؟ الذین الذكور األوالد عدد كم 
 

 "00" سّجلي أبناء، أي ھناك یكن لم إذا 

 
 __ __ ....................................... توفوا ذكور أبناء

 

CM10. توفین؟ الالتي البنات عدد كم 
 

 "00" سّجلي بنات، أي ھناك یكن لم إذا 

 
 __ __ ............................................ متوفین بنات

 

CM11. األسئلة عن اإلجابات اجمعي CM3 و 
CM4 و CM6 و CM7 و CM9 و CM10. 

 
 __ __ ................................................ المجموع

 

CM12. على حصلت أنني على التأكد أجل من فقط 
 التي الوالدات عدد مجموع یكون الصحیح، العدد

 1 ............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

CM14
1 
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 السؤال في الكلي العدد( ھو حیاتك طیلة بھا مررت
 صحیح؟ ھذا ھل ).CM11 رقم

CM13. من األسئلة عن اإلجابات من تحققي CM1 
 أن إلى الالزمة التصحیحات وأجري CM10 إلى

 "نعم" ھي CM12 السؤال في اإلجابة تصبح

  

CM14. من تحققي CM11: حیّة، والدات ال الوالدات؟ عدد ھو كم  CM11 = 00 ............................ 0 
   أكثر، أو واحدة حیّة والدة

 .....................................................  CM11 = 
 1 .......................................................أكثر أو 01

0CP  
 تنظیم نموذج
 االسرة
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 BH الوالدات تاریخ
BH0. ،وضعتیھ. مولود أول من بدءاً  ال، أم الحیاة قید على كانوا سواء وضعتھم، الذین الموالید جمیع أسماء أسّجل أن أرید اآلن 
 منفصلة. أسطر في التوائم وسّجلي .BH1 في الموالید جمیع أسماء سّجلي

BH0. 
 السطر رقم

BH1.  

 أطلق الذي االسم ما

 طفلك على

 (األول/التالي)؟

BH2. كان ھل 

 ھذه بین من

 والدة أي الوالدات

 لتوأم؟

BH3.  

 اسم( كان ھل

 أم ولداً  )المولود

 بنتاً؟

BH4. ؟المولود اسم( وضعت وسنة شھر و یوم أي في( 

 

 میالده/ھا؟ تاریخ ھو ما أكثر: منھا استوضحي

BH5. ما ھل 

 اسم( زال/ت

 قید على )المولود

 الحیاة؟

BH6. عمر كان كم 

 في )المولود اسم(

 میالد عید آخر

 لھ/لھا؟

 

 العمر سّجلي

 الكاملة. بالسنوات

BH7. اسم ھل) 

 )المولود
 یعیش/تعیش

 معك؟

BH8. 

 سطر رقم سّجلي 

 (من الطفل(ة)

HL1( 
 

 لم إذا "00" سّجلي

 الطفل(ة) یكن/تكن

 في مدرجا/ة

 استبیاناألسرة

 المعیشیة.

BH9. عندما )المولد اسم( عمر كان كم 

 توفي/توفیت؟

 

 استوضحي واحدة"، "سنة العمر كان إذا

 أكثر: منھا

 باألشھر؟ )المولود اسم( عمر كان كم
 

 اقل او الیوم نفس في اذاالوفاة 00 سّجلي

 العمر كان إذا باألیام وسجلي ساعة 24 من

 إذا باألشھر وسّجلي ؛ واحد شھر من أقل

 بالسنوات أو سنتین؛ من أقل العمر كان

 اكثر او سنتین اذاكان

BH10. أي وضعت لھ 

 اسم( بین آخرین أحیاء موالید

 اسم( و )السابق المولود

 أي ذلك في بما )،المولود

 الوالدة؟ بعد توفوا أطفال
 

 

 نعم 1

 ال 2

 ال نعم العدد الوحدة السطر رقم ال نعم العمر ال نعم السنة الشھر الیوم بنت ولد توأم توأم لیس  

01  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 التالیة الوالدة 

 1 ................... أیام

 2 ................ أشھر

 3 ............... سنوات

___  ___  
 BH9 

02  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 BH10 

 1 .................. أیام

 2 ............... أشھر

 3 .............. سنوات

___  ___ 

1 

 ةالوالد أضیفي
  

2 

 التالیة الوالدة

   BH9 

03  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 BH10 

 1 .................. أیام

 2 ............... أشھر

 3 .............. سنوات

___  ___ 

1 

 ةالوالد أضیفي
 

2 

 التالیة الوالدة

  BH9 

04  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 BH10 

 1 .................. أیام

 2 ............... أشھر

 3 .............. سنوات

___  ___ 

1 

 ةالوالد أضیفي
 

2 

 التالیة الوالدة

  BH9 

05  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 BH10 

 1 .................. أیام

 2 ............... أشھر

 3 .............. سنوات

___  ___ 

1 

 ةالوالد أضیفي
 

2 

 التالیة الوالدة

  BH9 

06  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 BH10 

 1 .................. أیام

 2 ............... أشھر

 3 .............. سنوات

___  ___ 

1 

 ةالوالد أضیفي
 

2 

 التالیة الوالدة

  BH9 

07  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 1 2 ___  ___ 1 2 ___  ___ 1 .................. أیام ___  ___ 1 2 
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 BH9 
 BH10 2 ............... أشھر 

 3 ............... سنوات

 ةالوالد أضیفي
 

 التالیة الوالدة

 

08  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 BH10 

 1 .................. أیام

 2 ............... أشھر

 3 ............... سنوات

___  ___ 

1 

 ةالوالد أضیفي
 

2 

 التالیة الوالدة

  BH9 

09  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 BH10 

 1 .................. أیام

 2 ............... أشھر

 3 ............... سنوات

___  ___ 

1 

 ةالوالد أضیفي
 

2 

 التالیة الوالدة

  BH9 

BH0. 
BH 

 السطر رقم

 

BH1. الذي االسم ما 

 طفلك على أطلق

 (األول/التالي)؟

BH2. كان ھل 

 ھذه بین من

 والدة أي الوالدات

 لتوأم؟

BH3. كان ھل 

 المولود) اسم(

 ً  بنتاً؟ أم صبیا

BH4. ؟المولود اسم( وضعت وسنة شھر و یوم أي في( 

 

 میالده/ھا؟ تاریخ ھو ما أكثر: منھا استوضحي

BH5. ما ھل 

 اسم( زال/ت

 قید على )المولود

 الحیاة؟

BH6. عمر كان كم 

 في )المولود اسم(

 میالد عید آخر

 لھ/لھا؟

 

 العمر سّجلي

 الكاملة. بالسنوات

BH7. اسم( ھل 

 )المولود

 یعیش/تعیش

 معك؟

 سطر رقم سّجلي

 (من الطفل(ة)

HL1( 
 

 لم إذا "00" سّجلي

 الطفل(ة) یكن/تكن

 في مدرجا/ة

 استبیاناألسرة

 المعیشیة.

BH9. عندما )المولد اسم( عمر كان كم 

 توفي/توفیت؟

 

 استوضحي واحدة"، "سنة اإلجابة كانت إذا

 أكثر: منھا

 باألشھر؟ )المولود اسم( عمر كان كم
 

 شھر من أقل العمر كان إذا باألیام سّجلي

 أقل العمر كان إذا باألشھر وسّجلي واحد؛

 العمر كان اذا بالسنوات أو سنتین؛ من

  فاكثر سنتین

BH10. أي وضعت ھل 

 اسم( بین آخرین أحیاء موالید

 اسم( و )لسابقا المولود

 أي ذلك في بما )،المولود

 الوالدة؟ بعد توفوا أطفال

 ال نعم العدد الوحدة السطر رقم ال نعم العمر ال نعم السنة الشھر الیوم بنت ولد توأم توأم لیس  

10  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 BH10 

 1 .................. أیام

 2 ............... أشھر

 3 .............. سنوات

___  ___ 

1 

 أضیفي

 الوالدة

2 

 BH9  التالیة الوالدة

11  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 BH10 

 1 .................. أیام

 2 ............... أشھر

 3 .............. سنوات

___  ___ 

1 

 أضیفي

 الوالدة

2 

 BH9  التالیة الوالدة

12  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 BH10 

 1 .................. أیام

 2 ............... أشھر

 3 .............. سنوات

___  ___ 

1 

 أضیفي

 الوالدة

2 

 BH9  التالیة الوالدة

13  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 
1 2 

___  ___ 1 2 
___  ___ 

 BH10 

 1 .................. أیام

 2 ............... أشھر

 3 .............. سنوات

___  ___ 

1 

 أضیفي

 الوالدة

2 

 BH9  التالیة الوالدة

14  1 2 1 2 ___  ___ ___  ___ ___  ___  ___  ___ 1 2 ___  ___ 1 2 ___  ___ 1 .................. أیام ___  ___ 1 2 
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 BH9 

 BH10 2 ............... أشھر 

 3 .............. سنوات
 

 

 

 أضیفي

 الوالدة

 التالیة الوالدة

 
BH11. ؟)مدرج مولد آخر اسم( والدة منذ أحیاء موالید أي وضعت ھل 

 
 1 ........................................................................................................... نعم

 
 2 ..........................................................................................................  ال.

 

 
1 الوالدة سّجلي 

 تاریخ سجل في (الوالدات)
 الوالدات
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CM15. رقم السؤال في الوارد العدد قارني 
CM11 سجل في المدرجة الوالدات عدد مع 

 كانت: ما إذا وتحققي أعاله الوالدات تاریخ

 1 ................................................ متطابقة األعداد
 2 .................................................. مختلفة األعداد

1CM17 

CM16. بین ووفقي أكثر منھا استوضحي 
 حتصب أن إلى الوالدات تاریخ سجل في اإلجابات

 CM12   للسؤال اإلجابة اي متطابقة األعداد
 "نعم". تصبح

  

CM17. من تحققي BH4: وضعتیھا والدة آخر 
 شھر( منذ أي الماضیتین، السنتین خالل

 ؟ 2016 عام من )المقابلة
 

 سنف ھو المقابلة فیھ أجریت الذي الشھر كان إذا 
 ،2016 عام الوالدة سنة وكانت الوالدة، شھر

 خالل تمت أنھا على الوالدة ھذه اعتبري
 الماضیتین. السنتین

 خالل حيّ  مولود أي تنجب لم
 السنتین ............................................................ 

 0 ......................................................... الماضیتین
  خالل أكثر أو واحدة ةحیّ  والدة

 السنتین ............................................................ 
 1 ......................................................... الماضیتین

 
0 النموذج 

 التالي

CM18. في مدرج طفل(ة) آخر اسم انسخي 
BH1 

 
 اإلشارة عند الحذر توخي متوفى، الطفل كان إذا 

  إلى
 التالیة. النماذج في باسمھ/ھا الطفل(ة) ھذا/ھذه

 مولود آخر اسم
 
 _____________________________________ 

 ______________________________________  

 

 

 DB  والدة آخر في الرغبة نموذج

DB1. من تحققي CM17: خالل مولوداً  المستجیبة وضعت ھل 
 الماضیتین؟ السنتین

 
 الوالدات تاریخ سجل في مدرج مولود آخر اسم أدناه انسخي 

)CM18( إلیھ: یشار حیثما واستخدمیھ 
 

  _________________________________ االسم 

 CM17 = 1 ............................................... 1  نعم،
 2 .................................... فارغة او CM17 =  0  ال،

 
2النموذج 

 التالي

DB2. في بالحمل ترغبین كنت ھل )،المولود اسم( بـ حملتِ  عندما 
 الوقت؟ ذلك

 1 .................................................................. نعم
 2 ..................................................................  ال

1 النموذج 
 التالي

DB3. من تحققي CM11: 1 ................................................... واحدة والدة فقط الوالدات: عدد 
 2 .................................................... أكثر أو والدتان

1DB4A 
2DB4B 

DB4A. لم أنك أم الحق، وقت في مولود بإنجاب ترغبین كنت ھل 
  اإلطالق؟ على أطفال أي إنجاب في راغبة تكوني

 
DB4B. لم أنك أم الحق، وقت في مولود بإنجاب ترغبین كنت ھل 
  األطفال؟ من مزید إنجاب في راغبة تكوني

 1 ..................................................... الحق وقت في
 2 ....................... األطفال )من المزید( إنجاب في أرغب لم

 
2 النموذج 

 التالي
 

DB5. 1 ..................................................... اشھر ؟ انتظارھا في ترغبین كنت التي المدة ماھي__ __ 
 

 __ __2 ................................................... سنوات
 

 989 ...................................................... أعرف ال
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 MN األخیر والمولود األم صحة نموذج

MN1. من تحققي CM17: مولوداً  المستجیبة وضعت ھل  ً  السنتین في حیّا
 ؟الماضیتین

 
 )CM18( الوالدات تاریخ سجل في مدرج مولود آخر اسم أدناه انسخي 

 إلیھ: یشار حیثما واستخدمیھ
 

  _________________________________ االسم 

 CM17 = 1 ............................................ 1  نعم،
 2 ................................. فارغة او  CM17 = 0  ال،

 
2 النموذج 

 التالي

MN2. الوالدة قبل ما رعایة على للحصول شخص أي تراجعین كنت ھل 
  )؟المولود اسم( بـ حملك أثناء

 1 ............................................................... نعم
 2 ...............................................................  ال

 
2MN7 

MN3. تراجعینھ؟ كنت الذي الشخص من  
 

 آخر؟ شخص أي أكثر: منھا استوضحي 
 

 تراجعھ كانت الذي الشخص صفة حول أكثر منھا استوضحي 
 المقدمة. اإلجابات حول دائرة وضعي

 متخصص صحي

 A ............................................. طبیب حكومي

 B ................................... قابلة مجازة ممرضة / 

 C ............................................... طبیب خاص

 ................................................................  

 شخص آخر .................................................. 

 F .................... قابلة تقلیدیة غیر مأذونة (جدة عرب)

 G ................................. متطوعة صحة مجتمعیة 

 

غیر ذلك (یرجى 

 X التحدید)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

MN4. مرة ألول تلقیت عندما األشھر أو باألسابیع الحمل مدة كانت كم 
 الحمل؟ لھذا الوالدة قبل ما رعایة

 
 وقت في أو أشھر" 9" كان إذا . المستجیبة. تقدمھا كما اإلجابة سّجلي 

 .9 سّجلي الحق،

 __ __1 .................................................. أسابیع
 

 0__   2 ................................................... أشھر
 

 998 .................................................... أعرف ال

 

MN5. ھذا أثناء الوالدة قبل ما رعایة فیھا تلقیت التي المرات عدد كم 
 الحمل؟

 
 قبل ما رعایة تلقي مرات عدد لتحدید أكثر منھا استوضحي 

 كعدد األدنى العدد سّجلي معین، بمدى المستجیبة أجابت إذا الوالدة.
 فأكثر) 4الوالدة.(المدى قبل ما رعایة فیھا تلقت التي المرات

 
 __ __ .............................................. المرات عدد

 
 98 ...................................................... أعرف ال

 

MN6. ھل الحمل، ھذا أثناء لك المقدمة الوالدة قبل ما رعایة من كجزء 
 األقل: على واحدة مرة التالیة األشیاء من أي لك أجریت

 
 ]A[ دمك؟ ضغط قیاس تم ھل 

 
 ]B[ البول؟ من عینة أخذ تم ھل 

 
 ]C[ الدم؟ من عینة أخذ تم ھل 

 
 

 ال نعم 
 

 2 1 ......................................... الدم ضغط فحص
 

 2 1 .................................... البول من عینة أخذ
 

 2 1 ...................................... الدم من عینة أخذ
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MN7. التي اللقاحات تبیّن أخرى وثیقة أي أو الحامل بطاقة لدیك ھل 
 تلقیتھا؟

 
 سمحت؟ لو رؤیتھا یمكنني ھل :اسألیھا نعم، الجواب كان إذا 

 

 في بھا لالستعانة استخدمیھا الحامل، بطاقة عرض تم إذا 
 التالیة. األسئلة عن اإلجابة

 1 ............... أخرى) وثیقة أو الحامل بطاقة مشاھدة (تم نعم

 2 ........... أخرى) وثیقة أو الحامل بطاقة مشاھدة یتم (لم نعم

 3 ...............................................................  ال

 

 8 ........................................................ أعرف ال

 

MN8. وأ ذراعك في حقنة أیة تلقیت ھل )،المولود اسم( بـ حامالً  كنت حین 
 دة؟الوال بعد تشنجات یسبب الذي الكزاز، مرض من المولود لحمایة كتفك

 1 ............................................................... نعم
 2 ...............................................................  ال

 
 8 ........................................................ أعرف ال

 
2MN11 

 
8MN11 

MN9. زالكزا مرض من للتحصین حقنة فیھا تلقیت التي المرات عدد كم 
 )؟المولود اسم( بـ حملك أثناء
 حقنة) 2 االقصى (الحد

 
 ___ ................................................. المرات عدد

 
 8 ........................................................ أعرف ال

 
 
 

8MN11 

MN10. من تحققي MN9: قبل من بھا المصرح المرات عدد ھو كم 
 األخیر؟ الحمل أثناء الكزاز ضد كحقن المستجیبة

 1 ................................................. فقط واحدة حقنة
 2 ........................................................... حقنتان

 
2MN15 

MN11. كحمل قبل األوقات من وقت أي في الكزاز ضد حقنة أیة تلقیت ھل 
 آخر؟ طفل حمایة أو نفسك حمایة أجل من )المولود اسم( بـ

 
 كرذُ  إذا طفلة وھي المستجیبة تلقتھا التي الكزاز لقاحات إلى أشیري 

 لة).طف كانت ولو حتى اللقاح من الحمل قبل المستجیبة تلقتة (ما ذلك

 1 ............................................................... نعم
 2 ...............................................................  ال

 
 8 ........................................................ أعرف ال

 
2MN15 

 
8MN15 

MN12. زازالك مرض من للتحصین حقنة فیھا تلقیت التي المرات عدد كم 
 )؟المولود اسم( بـ حملك قبل

 
 ".7" سّجلي أكثر، أو مرات 7 اإلجابة كانت إذا 
 إذا لةطف وھي المستجیبة تلقتھا التي الكزاز لقاحات إلى أشیري 
  ذلك. ذُكر

 
 ___ ................................................. المرات عدد

 
 8 ........................................................ أعرف ال

 

MN13. من تحققي MN12: ضد كحقن ذكرھا تم التي المرات عدد كم 
 األخیر؟ الحمل قبل الكزاز

 1 ................................................. فقط واحدة حقنة
 2 ................................... أعرف ال أو أكثر أو حقنتان

1MN14A 
2MN14B 

MN14A. ؟ الكزاز ضد الحقنة ھذه تلقیت سنة كم منذ 
 

MN14B. الكزاز؟ ضد الحقن ھذه من حقنة آخر تلقیت سنة كم منذ 
 

. 
 مسجل ھو كما الحمل، ھذا قبل تلقت (الحقن) اخرالحقنة إلى ھنا اإلشارة 

 .MN12 في
 ".00" سّجلي واحدة، سنة من أقل المدة كانت إذا 

 
 __ __ .................................................. السنوات

 
 98 ...................................................... أعرف ال

 

MN15. من تحققي MN2: نعم، الوالدة؟ قبل ما رعایة على الحصول تم ھل  MN2 = 1 .............................................. 1 
 MN2 = 2 ............................................... 2  ال،

 
2MN19 

MN15A: كبسول فیھا تناولت ھل (االسم) بـ للحمل الرابع الشھر منذ 

 دم؟ال فقر وتمنع الخلقیة التشوھات تجنب التي فیروفول  اوحبوب

 

 1… ..................................................... نعم 

 2 ......................................................... ال   

 

 8 ........................................................ أعرف ال

 
2MN19 

 
8MN19 



 513صفحة |  2018العراق  -، استب�انات ”هـ“الملحق 

MN15B: ام مستمر(یومي) بشكل فیروفول  حبوب او كبسول تناولت ھل 
 تجنب التي الفیروفول حبوب او الكبسولة نموذج اعرضي " متقطع؟

 " الدم وفقر التشوھات

 1مستمر....................................................... بشكل

 2متقطع.......................................................بشكل 

 

MN19. ؟المولود اسم( والدة في ساعدك من( 
 

 آخر؟ شخص أي أكثر: منھا استوضحي 
 

 في ساعدھا الذي الشخص صفة حول أكثر منھا استوضحي 
 المقدمة. اإلجابات حول دائرة وضعي الوالدة

 
  

 متخصص صحي

 A... .......................................... طبیب حكومي

قابلة مجازة  ممرضة / ......................................  

 ................................................................ B 

 C ............................................... طبیب خاص

 ................................................................  

 شخص آخر .................................................. 

قابلة تقلیدیة غیر مأذونة (جدة عرب) ...................... 

 ................................................................. F 

 G ................................. متطوعة صحة مجتمعیة 

 H .................................. احد االقارب / االصدقاء

 

 X غیر ذلك (یرجى التحدید)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Y.......................ال احد ..............................

 

MN20. ؟المولود اسم( انجبت أین( 
 

 المكان. نوع لتحدید أكثر منھا استوضحي 
 

ً  المكان كان ما إذا تحدید على قادرة تكن لم إذا  ً  مكانا  أم عاما
 ً ً  سّجلي ثم ومن المكان اسم اكتبي ،خاّصا  تتعرفي أن إلى "96" مؤقتا
 المناسبة. الفئة على

 
  _______________________________________  

 المكان) (اسم

 المنزل

 11 ............................... (منزل المستجیبة)  منزلك
 13 ..................................... منزل القابلة او الجدة

 14 .................................. منزل االھل او االقارب
 12 .................................................منزل آخر

 
 قطاع حكومي

مستشفى حكومي.... ......................................... 
 ............................................................... 21 

صالة والدة) مركز صحي حكومي(فیھ .................... 
 ............................................................... 22 

 
 26 )حدديمؤسسة حكومیة أخرى ( 

 
 قطاع طبي خاص

مستشفى خاص ............................................... 
 ............................................................... 31 

عیادة خاصة .................................................. 
 ............................................................... 32 

 
طبیة خاصة أخرى مؤسسة  

  36)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديدح(
 

  96  غیر ذلك (یرجى التحدید)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
11MN23 
13MN23 
14MN23 
12MN23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96MN23 

MN21. قیصریة؟ عملیة طریق عن )المولود اسم( والدة بانجاب قمت ھل 
 المولود؟ إلخراج بطنك بشقّ  قاموا  ھل أي،

 1 ............................................................... نعم
 2 ...............................................................  ال

 
2MN23 
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MN22. قیصریة؟ عملیة باجراء القرار اتخاذ تم متى 
 

 المخاض آالم بدء بعد أم قبل ذلك كان ھل أمكن: إن أكثر منھا استوضحي 
  لدیك؟

  1 ...... بموعد ومخطط لھا قبل الوالدة (قبل االم المخاض)
 2 ......... قرار اثناء الوالدة (بعد االم المخاض)(طاريء) 

 

 

MN23. على مباشرة )المولود اسم( وضع تم ھل الوالدة، بعد مباشرة 
 جلدك؟ جلده والمس صدرك

 
 مالمسة وضعیة تبین صورة علیھا اعرضي األمر، لزم إن 

 للجلد. الجلد

 

 1 ............................................................... نعم
 2 ...............................................................  ال

 
 8 ............................................ أتذكر ال / أعرف ال

 

 

 
2MN25 

 
8MN25 

MN24. 1 ............................................................... نعم لفّھ؟ تم ھل صدرك، على المولود وضع قبل 
 2 ...............................................................  ال

 
 8 ............................................ أتذكر ال / أعرف ال

 

MN25. 1 ............................................................... نعم الوالدة؟ بعد )المولود اسم( مسح أو تجفیف تم ھل 
 2 ...............................................................  ال

 
 8 ............................................ أتذكر ال / أعرف ال

 

MN26. المولود اسم( تحمیم یتم أن قبل الوالدة بعد الوقت من مضى كم( 
 مرة؟ ألول

 
 '.000' سجل واحدة، ساعة من أقل  او الوالدة بعد مباشرة كان إذا     

 ساعات سجل ساعة، 24 من أقل إذا     
 

 بعد ساعة كم حول التحقیق: التالي"، "الیوم أو " 1 "یوم بعد إذا    
 الوالدة؟

 
إذا "24 ساعة"، دقق لضمان أفضل تقدیر أقل من 24 ساعة أو 

 .1 یوم
 أیام سجل أكثر، أو ساعة 24 كان إذا

 000 ................. واحدة ساعة من أقل /الوالدة بعد مباشرة
 

 __ __ 1 ................................................ ساعات
 

 __ __ 2 .................................................... أیام
 

 997 ................................................ ابدا حممیت لم
 

 998 ........................................ أتذكر ال / أعرف ال

 

MN30. مادة أي وضع تم ھل سقوطھ، وحتى السّري الحبل قطع تم أن بعد 
 السّري؟ الحبل على

 1 ............................................................... نعم
 2 ...............................................................  ال

 
 8 ............................................ أتذكر ال / أعرف ال

 
2MN32 

 
8MN32 
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MN31. السّري؟ الحبل على وضعھ تم الذي ما 
 

 آخر؟ شيء أي أكثر: منھا استوضحي 

 A ..................................................... الكلورھكسیدین مادة
 B ................................ ) سبیرتو (كحول، أخرى مطھرة مادة
 C ............................................................. الخردل زیت
 D ...................................................................... رماد
 E ......................................................... الحیوانات روث

 F....................................................................زرقیون
 حیوي مضاد

 G.................................................(كبسوالت)
 

 X ______________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر
 Y ..................................................... أتذكر ال / أعرف ال

 
 

MN32. أكبر أو جداً، كبیرا حجمھ/ھا كان ھل )،المولود اسم( ُولد عندما 
 جداً. الحجم صغیر أم المتوسط، من أقل أم الحجم، متوسط أو المتوسط، من

 1 ........................................................ جداً  كبیرا
 2 ............................................... المتوسط من أكبر

 3 ................................................... الحجم متوسط
 4 ................................................ المتوسط من أقل

 5 ............................................... جداً  الحجم صغیر
 

 8 ........................................................ أعرف ال

 

MN33. 1 ............................................................... نعم الوالدة؟ عند )المولود اسم( وزن قیاس تم ھل 
 2 ...............................................................  ال

 
 8 ........................................................ أعرف ال

 
2MN35 

 
8MN35 

MN34. ؟المولود اسم( وزن كان كم( 
 

 البطاقة. في الوارد الوزن سّجلي متوفرة، بطاقة ھناك كان إن 

 
 .__ __ __ __ كغم 1  ................ البطاقة حسب الوزن

 
 .__ __ __ __ كغم 2  ......... األم تتذكره ما حسب الوزن

 
 99998 ................................................ أعرف ال

 
 

MN35. 1 ............................................................... نعم )؟المولود اسم( والدة منذ الشھریة الدورة الیك رجعت ھل 
 2 ...............................................................  ال

 3 ........................................... النفاس فترة في حالیا

 

MN36. 1 ............................................................... نعم الثدي؟ من رضاعة )المولود اسم( أرضعت أن سبق ھل 
 2 ...............................................................  ال

 
2MN39B 

MN37. اسم( بإرضاع تقومي أن قبل الوالدة بعد الوقت من مضى كم 
 مرة؟ ألول الثدي من رضاعة )المولود

 
 ساعات. "00" سّجلي واحدة، ساعة من أقل الوقت كان إذا 
 الساعات. عدد سّجلي ساعة، 24 من أقل الوقت كان إذا 
 األیام. عدد سّجلي ذلك، غیر كان إذا أما 

 000 ......................................... الوالدة بعد مباشرة
 

 __ __ 1 ................................................ ساعات
 

 __ __ 2 .................................................... أیام
 

 998 ........................................ أتذكر ال / أعرف ال

 

MN38. اسم( إعطاء تم ھل الوالدة، من األولى الثالثة األیام خالل 
 األم؟ حلیب غیر لیشربھ شيء أي )المولود

 1 ............................................................... نعم
 2 ...............................................................  ال

1MN39A 
2  النموذج 

  التالي
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MN39A. لیشربھ؟ )المولود اسم( لـ إعطاءه تم الذي ما 
 

 آخر؟ شيء أي أكثر: منھا استوضحي 
 

 وضع یمكن وال صحیحة غیر إجابة ھي لیشربھ" شيء إعطاءه یتم "لم 
 .Y اإلجابة فئة حول دائرة

 
MN39B. لـ إعطاءه تم الذي ما الوالدة، من األولى الثالثة األیام خالل 

 لیشربھ؟ )المولود اسم(
 

 آخر؟ شيء أي أكثر: منھا استوضحي 
 

 )Y اإلجابة (فئة حول دائرة وضع یمكن لیشربھ" شيء أي إعطاءه یتم "لم
 أخرى. إجابة فئة أیة حول دائرة وضع عدم حالة في فقط

 A ................................. األم) حلیب غیر (من الحلیب
 B .................................................... خالصھ میاه
 C ..................................... الجلوكوز محلول أو سّكر
 D .................................................... الغریب ماء

 E ........................ والملح السكر فیھ مذاب الماء محلول
 F ................................................... فواكھ عصیر
 G ..................... بالرضع خاص بدیل/حلیب رّضع حلیب
 H ............. الطبیعیة األعشاب من تقلیدي مستحضر / شاي

 I ............................................................ العسل
  J ............................................. طبیة بوصفة أدویة

 
 X __________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 
 Y ................................... لیشربھ شيء إعطاءه یتم لم

 
 

 

 PN الوالدة بعد الصحیة الفحوصات نموذج

PN1. من تحققي CM17: مولوداً  وضعت ھل  ً  السنتین في حیّا
 الماضیتین؟

 
 الوالدات تاریخ سجل في مدرج مولود آخر اسم أدناه انسخي 

)CM18( إلیھ: یشار حیثما واستخدمیھ 
 

  _________________________________ االسم 

 1 ........................................................... نعم
 2 .................................................  فارغة او ال

 
2 النموذج 

 التالي

PN2. من تحققي MN20: نعم، صحي؟ مرفق في المولود إنجاب تم ھل  MN20  = 21-36 ................................ 1 
 2 ................  96 أوMN20 = 11,13,14,12  ال،

 
2PN7 

PN3. ،حدث ما حول األسئلة بعض علیك أطرح أن أرید واآلن 
 ).المولود اسم( والدة بعد من األولى واألیام الساعات خالل

 
 في الصحي المرفق نوع أو اسم( في طفلك أنجبت أنك لي قلت لقد 

MN20.( الوالدة؟ بعد ھناك بقیت الوقت من كم 
 

 الساعات. عدد سّجلي واحد، یوم من أقل اإلجابة كانت إذا 
 األیام. عدد سّجلي واحد، أسبوع من أقل اإلجابة كانت إذا 
 األسابیع. عدد سّجلي ذلك، غیر اإلجابة كانت إذا 

 
 __ __ 1 ............................................. ساعات

 
 __ __ 2 ................................................. أیام

 
 __ __3 ............................................... أسابیع

 
 998 ..................................... أتذكر ال / أعرف ال

 

PN4. التي الصحیة الفحوصات حول معك التحدث اآلن أود 
 قام إن المثال، سبیل على - الوالدة بعد )المولود اسم( لـ أجریت
 ،السّري الحبل سالمة من للتأكد )،المولود اسم( بفحص ما شخص

  یرام. ما على )المولود اسم( أن على لالطمئنان أو
 

 في المذكور الصحي المرفق نوع أو اسم( لـ مغادرتك قبل 
MN20 ،( صحة بفحص شخص أي قام ھل )؟المولود اسم( 

 1 ........................................................... نعم
 

 2 ............................................................  ال

 

PN5. أنت صحتك من للتأكد أجریت التي الفحوصات عن وماذا - 
 لمثالا سبیل على الصحي، وضعك بتقییم شخص أي قام ھل أعني،

 فحصك؟ أو صحتك حول إلیك أسئلة توجیھ خالل من
 

 في المذكور الصحي المرفق نوع أو اسم( لـ مغادرتك قبل 
MN20 ،( ؟أنت صحتك بفحص شخص أي قام ھل 

 1 ........................................................... نعم
 

 2 ............................................................  ال
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PN6. ،اسم( لـ مغادرتك بعد حدث ما حول معك التحدث أود واآلن 
 ).MN20 في المذكور الصحي المرفق نوع أو

 
 MN20 في المذكور الصحي المرفق نوع أو اسم( لـ مغادرتك بعد

 )؟المولود اسم( صحة بفحص شخص أي قام ھل )،

 1 ........................................................... نعم
 

 2 ............................................................  ال

1PN12 
 

2PN17 

PN7. من تحققي MN19: قابلة أو صحي أخصائي أي قام ھل 
 والدة؟ال في المستجیبة بمساعدة مجتمعیة صحة أومتطوعة تقلیدیة

 نم اإلجابة فئات من األٌقل على واحدة فئة تسجیل تم نعم،
G-A ....1 

 
A- من اإلجابة فئات من أي تسجیل یتم لم ال،

G ................................................... 2………. 

 
 
 

2PN11 

PN8. المذكورین األشخاص أو المذكور الشخص( أن لي قلت لقد 
 معك التحدث اآلن أود الوالدة. في ساعدتك/ساعدنك )MN19 في

 ماس( لـ الصحي الوضع من للتأكد أجریت التي الفحوصات حول
 ،)المولود اسم( فحص المثال، سبیل على - الوالدة بعد )المولود

 اسم( أن على لالطمئنان أو السّري، الحبل سالمة من للتأكد
 یرام. ما على )المولود

 
 األشخاص أو الشخص( یغادرك أن وقبل الوالدة انتھاء بعد 

 األشخاص أو الشخص( قام ھل )،MN19 في المذكورین
 اسم( لـ الصحي الوضع بفحص )MN19 في المذكورین

 )؟المولود

 1 ........................................................... نعم
 

 2 ............................................................  ال

 

PN9. في المذكورین األشخاص أو الشخص( قام وھل MN19( 
 لیكإ أسئلة توجیھ مثل المغادرة، قبل أنت الصحي وضعك بفحص

 بفحصك؟ القیام أو صحتك حول

 1 ........................................................... نعم
 

 2 ............................................................  ال

 

PN9A. أجریت ھل ، لك المقدمة الوالدة بعد ما رعایة من كجزء 
 األقل: على واحدة مرة التالیة األشیاء من أي لك

 
]A[ دمك؟ ضغط قیاس تم ھل 

 
]B[ النزف؟ فحص 

 
]C[    البطن؟ فحص 
 
][D    الوالدة؟ بعد الرحم ارتفاع 
 
]E[    التحدید)؟ یرجى ( ذلك غیر 
 

 
 

 ال نعم 
 

 2 1 ..................................... الدم ضغط فحص
 

 2 1 ................................. عدمھ من نزف وجود
 

 .............................................. البطن فحص
1 ................................................................ 2                                  

  1..............................… الوالدة بعد الرحم ارتفاع
2 

 
  1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحدید) یرجى ( ذلك غیر

2 
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PN9Bفي المذكورین األشخاص أو الشخص( قام ھل MN19( 
 عدب لالم الخطورة مؤشرات حول المغادرة، قبل لك المشورة بتقدیم

 الوالدة؟
 

 [A] الوالدة بعد متزاید مھبلي نزف 
]B[ صرع نوبات 
]C[ التنفس في صعوبة او سرعة 
][D  شدید ضعف او حمى 
]E[  بالعین زغللھ مع شدید صداع 

 
]F[ التحدید)؟ یرجى ( ذلك غیر 
 

 
 

 ال نعم 
 

 2 1 ....................... الوالدة بعد متزاید مھبلي نزف
 2 1 .......................................... صرع نوبات
 ....................التنفس........... في صعوبة او سرعة

1 ................................................................ 2   
 ضعف او حمى

 2 ................... 1................................……شدید
 ............................. بالعین زغللھ مع شدید صداع

1 ................................................................ 2 
 

 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحدید) یرجى ( ذلك غیر
2 

 

 

PN10. في المذكورین األشخاص أو الشخص( مغادرة بعد 
MN19،( لـ الصحي الوضع بفحص شخص أي قام ھل )اسم 
 )؟المولود

 1 ........................................................... نعم
 

 2 ............................................................  ال

112PN 
 

2PN19 

PN11. التي الصحیة الفحوصات حول معك التحدث اآلن أود 
 قام إن المثال، سبیل على - الوالدة بعد )المولود اسم( لـ أجریت
 ،السّري الحبل سالمة من للتأكد )،المولود اسم( بفحص ما شخص

 یرام. ما على المولود) (اسم أن على لالطمئنان أو
 

 بفحص شخص أي قام ھل )،المولود اسم( لـ والدتك بعد 
  الصحي؟ وضعھ/وضعھا

 1 ........................................................... نعم
 

 2 ............................................................  ال

 
 

2PN20 

PN12. 1 ................................................... واحدة مرة مرة؟ من أكثر أم فقط واحدة مرة الفحص ھذا أجري ھل 
 

 2 ................................................. مرة من أكثر

1PN13A 
 

2PN13B 

PN13A. ھذا إجراء یتم أن قبل الوالدة بعد الوقت من مضى كم 
 الفحص؟

    )  PN12 في واحدة مرة لالجابة (   
PN13B. أول إجراء یتم أن قبل الوالدة بعد الوقت من مضى كم 

 الفحوصات؟ ھذه
    )  PN12 في مرة من اكثر لالجابة (   

 
 الساعات. عدد سّجلي واحد، یوم من أقل اإلجابة كانت إذا 
 األیام. عدد سّجلي واحد، أسبوع من أقل اإلجابة كانت إذا 
 األسابیع. عدد سّجلي ذلك، غیر اإلجابة كانت إذا 

 
 __ __ 1 ............................................. ساعات

 
 __ __ 2 ................................................. أیام

 
 __ __3 ............................................... أسابیع

 
 998 ..................................... أتذكر ال / أعرف ال
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PN14. متخصص صحي الوقت؟ ذلك في )المولود اسم( بفحص قام من 

 A .............................................. طبیب حكومي

 B .................................... قابلة مجازة ممرضة / 

 C .............................................. طبیب خاص

 ................................................................  

 شخص آخر ................................................... 

 F .................... غیر مأذونة (جدة عرب) قابلة تقلیدیة

 G ................................. متطوعة صحة مجتمعیة 

 H ..................................احد االقارب / االصدقاء

 

غیر ذلك (یرجى 

 X التحدید)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 Y ..................................................... ال احد

 

 

PN15. الفحص؟ ھذا تم أین 
 

 المكان. نوع لتحدید أكثر منھا استوضحي 
 

ً  المكان كان ما إذا تحدید على قادرة تكن لم إذا   مكانا
 ً ً  أم عاما ً  سّجلي ثم ومن المكان اسم اكتبي ،خاّصا  إلى "96" مؤقتا

 المناسبة. الفئة على تتعرفي أن
 
  _______________________________________  

 المكان) (اسم

 المنزل

 11 .............................. (منزل المستجیبة)  منزلك
 13 .................................... منزل القابلة او الجدة

 14 ................................. منزل االھل او االقارب
 12 ................................................ منزل آخر

 
 قطاع حكومي

مستشفى حكومي.... ......................................... 
............................................................... 21 

مركز صحي حكومي ........................................ 
............................................................... 22 

 
) حدديجھة حكومیة أخرى ( 

 26ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 قطاع طبي خاص
مستشفى خاص ............................................... 

............................................................... 31 
عیادة خاصة .................................................. 

............................................................... 32 
 

جھة طبیة خاصة أخرى 
  36ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــديدح(

 
  التحدید)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغیر ذلك (یرجى 

96  
 

 

PN16. من تحققي MN20: مرفق في المولود إنجاب تم ھل 
 صحي؟

 MN20 = 21-36 ................................. 1  نعم،
 2 ................  96 أوMN20 = 11,13,14,12  ال،

 
2PN18 
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PN17. في المذكور الصحي المرفق نوع أو اسم( لـ مغادرتك بعد 
MN20 ،( ؟أنت الصحي وضعك بفحص شخص أي قام ھل 

 1 ........................................................... نعم
 2 ............................................................  ال

1PN21 
2PN25 

PN18. من تحققي MN19: قابلة أو صحي أخصائي أي قام ھل 
 لوالدة؟ا في المستجیبة بمساعدة مجتمعیة صحة متطوعة أو تقلیدیة

 G-A من اإلجابات من واحدة حول دائرة وضع تم نعم،
 1 .................................................. .األقل.. على

A- من اإلجابات من أي حول دائرة وضع یتم لم ال،
G................ .............................................. 2 

 
 
 

2PN20 

PN19. األشخاص أو الشخص( ومغادرة الوالدة انتھاء بعد 
 بوضعك بفحص شخص أي قام ھل )،MN19 في المذكورین

 ؟ أنت الصحي

 1 ........................................................... نعم
 

 2 ............................................................  ال

1PN21 
 

2PN25 

PN20. بفحص شخص أي قام ھل )،المولود اسم( لـ والدتك بعد 
 حول إلیك أسئلة بتوجیھ المثال سبیل على الصحي، وضعك
 فحصك؟ أو صحتك

 

 1 ........................................................... نعم
 

 2 ............................................................  ال

 
 

2PN25 

PN21. 1 ................................................... واحدة مرة مرة؟ من أكثر أم فقط واحدة مرة الفحص ھذا أجري ھل 
 2 ................................................. مرة من أكثر

1PN22A 
2PN22B 

PN22A. ھذا إجراء یتم أن قبل الوالدة بعد الوقت من مضى كم 
 الفحص؟

 
PN22B. أول إجراء یتم أن قبل الوالدة بعد الوقت من مضى كم 

 الفحوصات؟ ھذه
 

 الساعات. عدد سّجلي واحد، یوم من أقل اإلجابة كانت إذا 
 األیام. عدد سّجلي واحد، أسبوع من أقل اإلجابة كانت إذا 
 األسابیع. عدد سّجلي ذلك، غیر اإلجابة كانت إذا 

 
 __ __ 1 ............................................. ساعات

 
 __ __ 2 ................................................. أیام

 
 __ __3 ............................................... أسابیع

 
 998 ..................................... أتذكر ال / أعرف ال

 
 

PN23. متخصص صحي الوقت؟ ذلك في بفحصك قام من 

 A... ........................................... طبیب حكومي

 B .................................... قابلة مجازة ممرضة / 

 C .............................................. طبیب خاص

 ................................................................  

 شخص آخر ................................................... 

قابلة تقلیدیة غیر مأذونة (جدة عرب) .............. ...... 

......................................................... ......F     

 G............................   متطوعة صحة مجتمعیة   

 غیر ذلك (یرجى التحدید)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

X 
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PN24. الفحص؟ ھذا تم أین 
 

 المكان. نوع لتحدید أكثر منھا استوضحي 
 

ً  المكان كان ما إذا تحدید على قادرة تكن لم إذا   مكانا
 ً ً  أم عاما ً  سّجلي ثم ومن المكان اسم اكتبي ،خاّصا  إلى "96" مؤقتا

 المناسبة. الفئة على تتعرفي أن
 
  _______________________________________  

 المكان) (اسم

 المنزل

منزلك (منزل المستجیبة) .................................... 

............................................................... 11 

 13 .................................... منزل القابلة او الجدة

منزل االھل او 

 14االقارب.....................................

 12. ........................................... منزل آخر    

 قطاع حكومي

مستشفى حكومي.... ......................................... 

............................................................... 21 

مركز صحي حكومي ........................................ 

............................................................... 22 

 26 )حدديجھة حكومیة أخرى ( 

 

 قطاع طبي خاص

مستشفى خاص ............................................... 

............................................................... 31 

عیادة خاصة .................................................. 

............................................................... 32 

جھة طبیة خاصة أخرى  ..................................... 

 36)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــديدح(

 

 96 )حدديجھة أخرى (

 

 

PN25. مقدم أي قام ھل الوالدة، بعد من األولین الیومین خالل 
 إحدى في أو المنزل في سواء یلي مما بأي الصحیة للرعایة

 الصحیة: المؤسسات
 

 ]A[  ؟المولود اسم(لـ السّري الحبل فحص( 
 

 ]B[  ؟)المولود اسم( حرارة درجة قیاس 
 

 ]C[  الثدي؟ من الرضاعة حول لك اإلرشاد تقدیم 

 
 

  أعرف ال   ال    نعم 
 

 8 2 1   ...................... السّري الحبل فحص
 

 8 2 1 ......................... الحرارة درجة قیاس
 

 8 2 1 ...... الثدي من الرضاعة حول إرشاد تقدیم

 

PN26. من تحققي MN36: من رضاعة الطفل إرضاع سبق ھل 
 الثدي؟

 MN36 = 1 ........................................ 1  نعم،
 MN36 = 2 .......................................... 2  ال،

 
2PN28 

PN27. اسم( لـ الثدي من الرضاعة عملیة مشاھدة تتم ھل 
 )؟المولود

 أعرف ال   ال    نعم 
 

 8   2  1               الثدي من الرضاعة مشاھدة
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PN28. من تحققي MN33: نعم، الوالدة؟ عند الطفل وزن قیاس تم ھل  MN33 = 1 ........................................ 1 
 MN33 = 2 .......................................... 2  ال،
 MN33 = 8 ................................... 3 أعرف، ال

1PN29A 
2PN29B 
3PN29C 

PN29A. الوالدة. عند )المولود اسم( وزن قیاس تم أنھ ذكرت لقد 
 قبل من أخرى مرة )المولود اسم( وزن قیاس تم ھل ذلك، بعد

 یومین؟ أول خالل الصحیة للرعایة مقدم
 

PN29B. عند )المولود اسم( وزن قیاس یتم لم أنھ ذكرت لقد 
 للرعایة  مقدم قبل من )المولود اسم( وزن قیاس تم ھل الوالدة.
  الوالدة؟ بعد من یومین أول خالل الصحیة

 
PN29C. وزن قیاس تم قد كان ما إذا تعرفین ال أنك ذكرت لقد 

 )المولود اسم( وزن قیاس تم ھل ال. أم الوالدة عند )المولود اسم(
  الوالدة؟ بعد من یومین أول خالل الصحیة للرعایة مقدم قبل من

 1 ........................................................... نعم
 

 2 ............................................................  ال

 

PN30. أي قام ھل ،)المولود اسم( والدة بعد من یومین أول خالل 
 تتطلب التي األعراض حول معلومات بإعطائك للرعایة مزود
  الرعایة؟ على لحصولھ صحي مرفق إلى المریض طفلك أخذ منك

 1 ........................................................... نعم
 2 ............................................................  ال

 
2 

 النموج التالي

PN31. االعراض ھذه عن تخبریني ان منك اود أالن 
 

 حسب واشري السؤال في الموضحة االعراض كافة استعرضي
 المستجیبة اجابات

 

 

 على قادر غیر او الرضاعة عن التوقف

 A......الرضاعة........

 برودة او حرارةالجسم ارتفاع

 B.............................الجسم

 (الشمره) االختالجات

........................................... C 

 .................)............................ صفار (ابو الیرقان

D 

 E...............غم)..........2500 من (اقل الوزن ناقص ولید

 F..........التنفس..................... ,سرعة التنفس في مشاكل

 G..........العین........................ او الجلد او السرة التھاب

 Xالتحدید)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. یرجى ( ذلك غیر
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 CP األسرة تنظیم وسائل نموذج

CP1. وھو آخر، موضوع حول معك التحدث أود 
 . األسرة تنظیم

 
 اآلن؟ حامل أنت ھل 

ً  حامل نعم،  1 ............................................. حالیا
 2 ............................................................  ال
 8 .................................... متأكدة غیر أو أعرف ال

1CP3 

CP2. متنوعة وسائل أو طرق األزواج یستخدم 
 الحمل. تجنب أو لتأخیر

 
ً  تستخدمین أو تفعلین ھل   أو رلتأخی وسیلة أیة حالیا

 الحمل؟ تجنب

 1 ........................................................... نعم
 

 2 ............................................................  ال

1CP4 

CP3. وسیلة أیة استخدمتي أو فعلت أن لك سبق ھل 
 الحمل؟ تجنب أو لتأخیر

 1 ........................................................... نعم
 2 ............................................................  ال

 
1النموذج 

 التالي
 
2النموذج 

 التالي

CP4. الحمل؟ تجنب أو لتأخیر تفعلین الذي ما 
 

 اإلجابة. على تحفّزیھا ال 
 منھا. واحد كل سّجلي وسیلة، من أكثر ذكر تم إذا 

 A ............................. األنابیب) عقد( االنثوي التعقیم
 B ........................ المنویة) القناة (عقد الذكري التعقیم 

 C ........................................................ اللولب
 D ................................................ باالبرة الُحقن

 E ..................................................... الغرسات
 F ....................................................... الحبوب
 G .............................................. الذكري الواقي
 H ............................................... األنثوي الواقي

 I ............................................ الغشاء(المطاطي)
 J ......................... التحامیل (الِجلي)/ الھالم / الرغوة

LAM الحصریة. الثدي من الرضاعة
.............................. K 

 الدورة بعد (اسبوعاألمان فترة / الدوري االمتناع
 L ........................................................ الشھریة)
 M ............................................ الخارجي القذف

 
 X __________________)التحدید یرجى( اخرى
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 UN الملباة غیر االحتیاجات نموذج

UN1. من تحققي CP1: حامل المستجیبة ھل 
 حالیاً؟

 CP1 = 1 ........................................... 1  نعم،
  متأكدة، غیر أو أعرف ال أو ال،

 ................................................  CP1 = 2 أو 
8 ............................................................... 2 

 
 

2UN6 

UN2. ،حملك حول معك التحدث أود واآلن 
 بالحمل ترغبین كنت ھل حملِت، عندما الحالي.

 الوقت؟ ذلك في

 1 ........................................................... نعم
 2 ............................................................  ال

1UN5 

UN3. من تحققي CM11: أي وضعت ھل 
 مولود؟

 0 .................................................... مولود وال
 1 ........................................ أكثر أو واحدة والدة

0UN4A 
1UN4B 

UN4A. في مولود بإنجاب ترغبین كنت ھل 
 إنجاب في راغبة تكوني لم أنك أم الحق، وقت

  اإلطالق؟ على أطفال أي
 

UN4B. في مولود بإنجاب ترغبین كنت ھل 
 إنجاب في راغبة تكوني لم أنك أم الحق، وقت
  األطفال؟ من مزید

 1 .............................................. الحق وقت في
 2 ..................... المزید إنجاب أرید ال / أطفاالً  أرید ال

 

UN5. ،األسئلة بعض علیك أطرح أن أود واآلن 
 ینھ،تنتظر الذي الطفل قدوم بعد المستقبل. حول
 تفضلین أنك أم آخر، طفل بإنجاب ترغبین ھل
  األطفال؟ من المزید إنجاب عدم

 1 ..................................... آخر طفالً  أنجب أن أودّ 
 2 .....................  أطفاالً  أرید /ال المزید إنجاب أرید ال
 8 ......................................... أعرف ال / أقرر لم

1UN8 
2UN14 
8UN14 

UN6. من تحققي CP4: المستجیبة تستخدم ھل 
 ً  األنابیب"؟ عقد "وسیلة حالیا

 CP4 = A .......................................... 1  نعم،
 CP4 ≠ A ........................................... 2   ال،

1UN14 

UN7. ،األسئلة بعض علیك أطرح أن أود واآلن 
 فل(ط طفل بإنجاب ترغبین ھل المستقبل. حول

 من) (المزید إنجاب عدم تفضلین أنك أم آخر)،
 األطفال؟

 1 ............................ آخر) (طفالً  طفل أنجب أن أودّ 
 2 .....................  أطفاالً  أرید /ال المزید إنجاب أرید ال

 3 ........................... الحمل على قادرة غیر إنھا تقول
 8 ......................................... أعرف ال / أقرر لم

 
2UN10 
3UN12 
8UN10 

UN8. نأ قبل بانتظارھا ترغبین التي المدة كم 
  آخر)؟ (طفالً  طفل تنجبي

 
 المستجیبة. تقدمھا كما اإلجابة سّجلي 

 
 __ __ 1 ............................................... أشھر

 
 __ __ 2 ............................................. سنوات

 
 993 .......................... (قریباً/اآلن) االنتظار ترید ال

 994 ....................... الحمل على قادرة غیر إنھا تقول
 

 (یرجى اخرى
 996 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحدید)

 
 998 ................................................ أعرف ال

 
 
 
 
 
 

994UN12 

UN9. من تحققي CP1: حامل المستجیبة ھل 
 حالیاً؟

 CP1 = 1 ........................................... 1  نعم،
 متأكدة، غیر أو أعرف ال أو ال،

 ................................................  CP1 = 2 أو 
8 ............................................................... 2 

1UN14 

UN10. من تحققي CP2: تستخدم المستجیبة ھل 
 حالیاً؟ وسیلة

 CP2 = 1 ........................................... 1  نعم،
 CP2 = 2 ............................................. 2 ال،

1UN14 
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UN11. قادرة أنك تعتقدین ھل  ً  على جسدیا
 الوقت؟ ھذا في الحمل

 1 ........................................................... نعم
 2 ............................................................  ال

 
 8 .................................................... أعرف ال

1UN14 
 
 

8UN14 

UN12. قادرة غیر أنك تعتقدین لماذا  ً  لىع جسدیا
 الحمل؟

 A ............. معاشرة وجود عدم / متقطعة جنسیة معاشرة
 B ..................................... الشھریة الدورة انقطاع

 C .................................... حاضت أن لھا یسبق لم
 D ............. للرحم) جراحي (استئصال الرحم استئصال

 E .............. نتیجة دون أكثر أو سنتین مند الحمل تحاول
 F ........................ الوالدة بعد الشھریة الدورة انحباس

 G ................................................... اإلرضاع
 H ........................................ السن في جداً  كبیرة
 I ................................................... وقدر قضاء

 J ................................................. الزوجة عقم
 K ................................................... الزوج عقم

 X _________________ )التحدید یرجى( اخرى
 

 Z .................................................... أعرف ال

 

UN13. من تحققي UN12: إجابة ذكرت ھل 
 حاضت"؟ أن لھا یسبق "لم

 UN12 = C ................................... 1   ذُكرت،
 UN12 C≠  .................................. 2   تُذكر، لم

1 النموذج 
 التالي

UN14. لك؟ شھریة دورة آخر بدأت متى 
 

 التي الوحدة نفس باستخدام اإلجابة سّجلي 
  المستجیبة. تذكرھا

 
 استوضحي واحدة"، "سنة اإلجابة كانت إذا 

 أكثر: منھا

 شھر؟ كم منذ 

 

 __ __ 1 ............................................ أیام قبل
 

 __ __ 2 ......................................... أسابیع قبل
 

 __ __ 3 .......................................... أشھر قبل
 

 __ __ 4 ........................................ سنوات قبل
 

 993 ............. الرحم استئصال / الشھریة الدورة انقطاع
 994 .......................... النفاس) (فترة والدة آخر قبل
 995 ................................. حاضت أن لھا یسبق لم

 
 
 
 
 
 
 
 

 
993النموذج 
 التالي

 
994النموذج 
 التالي

 
995النموذج 
 التالي

UN15. من تحققي UN14: آخر كانت ھل 
 الماضیة؟ السنة خالل شھریة دورة

 1 .................................. الماضیة السنة خالل نعم،
 2 ............................................. أكثر أو سنة ال،

 
2 النموذج 

 التالي

UN16. في المشاركة عدم إلى اضطررت ھل 
 العمل عن انقطعت أو اجتماعیة نشاطات أیة

 معك؟ حصلت شھریة دورة آخر بسبب
  

 1 ........................................................... نعم
 2 ............................................................  ال

 
 8 ........ كھذا نشاط ھناك یكن لم / متأكدة غیر / أعرف ال

 
2 النموذج 

 التالي
8 النموذج 

 التالي

UN17. ھل عاودتك، شھریة دورة آخر خالل 
 عم مالبسك وتغییر االغتسال على قادرة كنت

 المنزل؟ في خصوصیتك على المحافظة

 1 ........................................................... نعم
 2 ............................................................  ال

 
 8 .................................................... أعرف ال
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UN18. كالفوطات مواد أیة استخدمتِ  ھل 
 قماش؟ قطع أو القطنیة السدادات أو الصحیة

 1 ........................................................... نعم
 2 ............................................................  ال

 
 8 .................................................... أعرف ال

 
2 النموذج 

 التالي
8 النموذج 

 التالي

UN19. 1 ........................................................... نعم االستخدام؟ إلعادة قابلة المواد كانت ھل 
 2 ............................................................  ال

 
 8 .................................................... أعرف ال

 

 

 FG اإلناث ختان نموذج

FG1. 1 ................................................................... نعم قبل؟ من اإلناث بختان سمعت ھل 
 2 ...................................................................  ال

1FG3 

FG2.  ممارسة ھنالك البلدان، بعض في 
 من جزء قطع الى الفتاة فیھا تتعرض
 التناسلیة. أعضائھا

 
 الممارسة؟ بھذه سمعتِ  وأن سبق ھل 

 1 ................................................................... نعم
 2 ...................................................................  ال

 
 
2النموذج 

 التالي

FG3. عملیة أیة نفسك أنت لك أجریت ھل 
 ختان؟

 1 ................................................................... نعم
 2 ...................................................................  ال

 
2FG9 

FG4. ،في فعلھ تم عّما أسألك أن أود واآلن 
 الوقت؟ ذلك

 
 منطقة من لحم قطعة أي إزالة تم ھل 

 التناسلیة؟ األعضاء

 1 ................................................................... نعم
 2 ...................................................................  ال

 
 8 ............................................................ أعرف ال

1FG6 
 

FG5. العضو منطقة شقّ  فقط تم أنھ أم 
 منھ؟ لحم قطعة أیة إزالة دون التناسلي

 1 ................................................................... نعم
 2 ...................................................................  ال

 
 8 ............................................................ أعرف ال

 

FG6. التناسلي العضو منطقة خیاطة تمت ھل 
 إلغالقھا؟

 
 تم ھل أكثر: منھا استوضحي األمر، لزم إذا 

 سّدھا؟

 1 ................................................................... نعم
 2 ...................................................................  ال

 
 8 ............................................................ أعرف ال

 

FG7. عملیة لك أجریت عندما عمرك كان كم 
 الختان؟

 
 بط،بالض العمر تعرف المستجیبة تكن لم إذا 

 عمر على لتحصلي منھا استوضحي
 تقدیري.

 
 __ __ ........................................... الختان وقت العمر

 
 98 .............................................. أتذكر ال / أعرف ال
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FG8. متخصص صحي الختان؟ عملیة أجرى الذي من 

 11............................................ طبیب حكومي

قابلة مجازة ممرضة / ......................................  

 ............................................................... 12 

 13 ............................................. طبیب خاص 

 متخصص صحي اخر 

 16یرجى التحدید ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ................................................................  

 اشخاص اخرون ............................................. 

 21 ............ شخص مختص بالختان التقلیدي (مطھر)

 22.....عرب)...............قابلة تقلیدیة غیر مأذونة (جدة 

 23.متطوعة صحة مجتمعیة ................................... 

 24. ............................ احد االقارب / االصدقاء  

 اشخاص تقلیدیین اخرین

 26 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یرجى التحدید

 98........................................................اعرف ال

 

FG9. إجابة اجمعي CM4 بعدد الخاصة 
 وإجابة المنزل في یعشن اللواتي البنات
CM7 یعشن اللواتي البنات بعدد الخاصة 

 آخر: مكان في
 لھن سبق  واللواتي للمتزوجات النسبةب

 الزواج

  ___ ___ ........ الحیاة قید على ھن اللواتي البنات عدد إجمالي

FG10. لدي أنني من فقط أتأكد كي 
 الوارد العدد إجمالي( لدیك الصحیح، العدد

 ھذا ھل الحیاة. قید على بنات )FG9 في
 صحیح؟

 1 ................................................................... نعم
 2 ...................................................................  ال

1FG12 

FG11. من األسئلة عن اإلجابات من تحققي 
CM1 إلى CM11 التصحیحات وأجري 
   السؤال في اإلجابة تصبح أن إلى الالزمة
FG10 نعم". ھي" 

  

FG12. من تحققي FG9: البنات عدد 
 الحیاة؟ قید على ھن اللواتي

 0 ............................................. الحیاة قید على بنت وال
 1 ............................. الحیاة قید على األقل على واحدة بنت

0FG24 

 

FG13. كتبيا واحدة). بنت من أكثر لدیھا كان (إذا الصغرى البنت من بدءاً  (بناتھا)، بنتھا (أسماء) باسم تخبرك أن المستجیبة من اطلبي 
 .حدة على بنت كل عن FG22 إلى FG15 من األسئلة اسألیھا ذلك، وبعد .FG14 في بنت كل اسم

 
ً  FG14 في الوارد البنات عدد إجمالي یكون أن یجب   .FG9 في الوارد للعدد مساویا

 
 إضافیة. استبیانات استخدمي بنات، 4 من أكثر لدیھا كان إذا 

 
 ]D1[ 

 الصغرى
]D2[ 

 الثانیة األكبر البنت
]D3[ 

 الثالثة األكبر البنت
]D4[ 

 الرابعة األكبر البنت
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FG1
4. 

 اسم
البن
 ت

 
___________ 

 
___________ 

 
___________ 

 
___________ 

FG1
5. 
 كم
عم
 ر
اال(

سم
 ؟)

 
 ___ ___  .. العمر

 
 ___ ___  .. العمر

 
 ___ ___  .. العمر

 
 ___ ___  .. العمر

FG1
6. 

 ھل
عم
 ر
اال(

سم
( 

دو
 ن

 سن
15 
سنة

 ؟

 1 ............ نعم
  2 ............  ال

FG23 

 1 .............. نعم
  2 ................ ال

FG23 

 1 .............. نعم
  2 ................ ال

FG23 

 1 .............. نعم
  2 ................ ال

FG23 

FG1
7. 

 ھل
 تم

ختا
 ن
اال(

سم
 ؟ )

 1 .............. نعم
  2 ................ ال

FG23 

 1 .............. نعم
  2 ................ ال

FG23 

 1 .............. نعم
  2 ................ ال

FG23 

 1 .............. نعم
  2 ................ ال

FG23 
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FG1
8. 
 كم

 كان
عم
 ر
اال(

سم
( 

عند
 ما
 تم

ختا
 نھا؟

 
 إذا 

 لم
 تكن
الم
س
تج
 یبة
تعر
 ف

العم
 ر،
اس
ت
و

ض
 حي
منھ

 ا
لتح
ص
 لي
عل
 ى
عم
 ر

تقد
یر
 ي.

 
 ___ ___  . العمر

 
 98 ....... أعرف ال

 
 ___ ___  . العمر

 
 98 ....... أعرف ال

 
 ___ ___  . العمر

 
 98 ....... أعرف ال

 
 ___ ___  . العمر

 
 98 ....... أعرف ال
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FG1
9. 

واآل
 ن،
 أود
 أن

أس
 ألك
 عّما

 تم
فعل

  ه
 لـ

اال(
سم

( 
 في

 ذلك
الو
قت

 ؟
 

 ھل 
 تم

إزا
 لة
 أي
قط
 عة
 لحم
 من

منط
 قة
األ
ع

ض
 اء

التن
اس
 لیة
 ؟

  1 ............ نعم
FG21 

 
 2 ............  ال
 8 ..... أعرف ال

  1 ............. نعم
FG21 

 
 2 .............  ال
 8 ...... أعرف ال

  1 ............ نعم
FG21 

 
 2 ............  ال
 8 ..... أعرف ال

  1 ............ نعم
FG21 

 
 2 ............  ال
 8 ..... أعرف ال
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FG2
0. 
 أم

 أنھ
 تم

 فقط
 شقّ 
منط

 قة
الع
ض

 و
التن
اس
 لي
دو
 ن

قط
 ع

 أیة
قط
 عة
 لحم
منھ

 ؟

 1 ................ نعم
 2 ................  ال
 8 ......... أعرف ال

 1 ................ نعم
 2 ................  ال
 8 ......... أعرف ال

 1 ................ نعم
 2 ................  ال
 8 ......... أعرف ال

 1 ................ نعم
 2 ................  ال
 8 ......... أعرف ال



 532صفحة |  2018العراق  -، استب�انات ”هـ“الملحق 

FG2
1. 

 ھل
ت

 مت
خي
 اطة
منط

 قة
الع
ض

 و
التن
اس
 لي

إلغ
القھ

 ا؟
 

 إذا 
 لزم
األم
 ر،
اس
ت
و

ض
 حي
منھ

 ا
أك
 ثر:
 ھل
 تم

سّده
 ا؟

 1 ................ نعم
 2 ................  ال
 8 ......... أعرف ال

 1 ................ نعم
 2 ................  ال
 8 ......... أعرف ال

 1 ................ نعم
 2 ................  ال
 8 ......... أعرف ال

 1 ................ نعم
 2 ................  ال
 8 ......... أعرف ال



 533صفحة |  2018العراق  -، استب�انات ”هـ“الملحق 

FG2
2. 

 من
أجر

 ى
عم
 لیة
الخ
تان

 ؟

 متخصص صحي
 11...طبیب حكومي

 ممرضة /

 12قابلة مجازة....  

 13طبیب خاص.... 

 

 متخصص صحي اخر 
 16یرجى التحدید ـــ 

 ..........................  

 أشخاص اخرون
شخص مختص بالختان 

 21التقلیدي (مطھر)....

 

قابلة تقلیدیة غیر مأذونة 

 22(جدة عرب).........

متطوعةصحة 

 23.مجتمعیة.........

 احد االقارب / 

 24االصدقاء.........

 تقلیدیین اخریناشخاص 

 26 ــ  یرجى التحدید

 98.........اعرف ال

 متخصص صحي
 11..طبیب حكومي.

 ممرضة /

 12قابلة مجازة....  

 13طبیب خاص.... 

 

 متخصص صحي اخر 
 16یرجى التحدید ـــ 

 ..........................  

 أشخاص اخرون
شخص مختص بالختان 

 21التقلیدي (مطھر)....

 

قابلة تقلیدیة غیر مأذونة 

 22عرب).........(جدة 

متطوعةصحة 

 23.مجتمعیة.........

 احد االقارب / 

 24االصدقاء.........

 اشخاص تقلیدیین اخرین

 26 ــ  یرجى التحدید

 98.........اعرف ال

 متخصص صحي
 11..طبیب حكومي.

 ممرضة /

 12قابلة مجازة....  

 13طبیب خاص.... 

 

 متخصص صحي اخر 
 16یرجى التحدید ـــ 

 ..........................  

 اخرونأشخاص 
شخص مختص بالختان 

 21التقلیدي (مطھر)....

 

قابلة تقلیدیة غیر مأذونة 

 22(جدة عرب).........

متطوعةصحة 

 23.مجتمعیة.........

 احد االقارب / 

 24االصدقاء.........

 اشخاص تقلیدیین اخرین

 26 ــ  یرجى التحدید

 98.........اعرف ال

 متخصص صحي
 11...طبیب حكومي

 ممرضة /

 12قابلة مجازة....  

 13طبیب خاص.... 

 

 متخصص صحي اخر 
 16یرجى التحدیدــــ 

 ..........................  

 أشخاص اخرون
شخص مختص بالختان 

 21التقلیدي (مطھر)....

 

قابلة تقلیدیة غیر مأذونة 

 22(جدة عرب).........

متطوعةصحة 

 23.مجتمعیة........

 احد االقارب / 

 24االصدقاء........

 اشخاص تقلیدیین اخرین

 26 یرجى التحدیدـــ

 98.........اعرف ال

FG2
3. 

 ھل
ھن
 اك

 بنت
أخر
 ى؟

  1 ............ نعم
]D2[ 

 2 ............... ال
FG24 

  1 ............ نعم
]D3[ 

 2 ............... ال
FG24 

  1 ............ نعم
]D4[ 

 2 ............... ال
FG24 

  1 ............ نعم
]D5[ 

 2 ............... ال
FG24 

 تم إذا المربع ھذا حددي    
 استبیان استخدام
 :...........إضافي

 

FG24. أم تستمر أن یجب الممارسة ھذه أن تعتقدین ھل 
 تتوقف؟ أن یجب

 1 .......................................... تستمر أن یجب
 2 ...................................... إیقافھا یتم أن یجب

 3 ......................................... الظروف حسب
 8 ................................................ أعرف ال

 

 

 DV األسري العنف من المواقف نموذج
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DV1. بعض من الزوج یغضب أو ینزعج األحیان، بعض في 
 أن كذل یُبرر ھل رأیك، في زوجتھ. بھا تقوم التي التصرفات

 التالیة: الحاالت في زوجتھ الزوج یضرب
 
 

 ]A[ تخبره؟ أن دون المنزل من خرجت إذا 
 

 ]B[ األطفال؟ أھملت إذا 
 

 ]C[ جادلتھ؟ إذا 
 

 ]D[ معھ؟ الزوجیة المعاشرة رفضت إذا 
 

 ]E[ الطعام؟ احرقت إذا 
 

   ]F[       ؟  مبذرة انھا شعرَ  اذا 
 

   ]G[      اسراره؟ او البیت اسرار تفشي كانت اذا 
 

 
 
 

 أعرف ال   ال    نعم                                            
 

 8 2 1 ......................... إخباره دون خرجت إذا
 

 8 2 1 .............................. األطفال أھملت إذا
 

 8 2 1 ........................................ جادلتھ إذا
 

 8 2 1 ........................... المعاشرة رفضت إذا
 

 8 2 1 ............................... الطعام احرقت إذا
 

 8 2 1اذا شعَر انھا مبذرة  ............................
 

 8 2 1 ....... اسرار البیت او اسرارهاذا كانت تفشي 
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 VT لإلیذاء التعّرض نموذج

VT1. آخرین أشخاص ھناك كان إن تفقدي 
 خصوصیة على احرصي المتابعة، قبل موجودین.

 األسئلة بعض علیك أطرح أن أود واآلن، المقابلة.
 ةضحی شخصي بشكل أنت كنت التي الجرائم حول
  لھا.

 
 تقدمینھا التي المعلومات أن مجدداً  لك أؤكد دعیني 

 للغایة. سّریة ستبقى
 

 شھر( منذ أي األخیرة، الثالث السنوات في 
 أو بأخذ ما أحد قام ھل ،2015 عام من )المقابلة

ً  أخذ حاول  بالتھدید أو القوة باستخدام منك، ما شیئا
 القوة؟ باستخدام

 
 شخصي بشكل المستجیبة كانت حوادث أیة اذكري 

 ادأفر منھا عانى التي الحوادث واستثني لھا ضحیة
 لوحدھم. المعیشیة األسرة في آخرون

 
 من التأكد على المستجیبة ساعدي األمر، لزم إذا 

 لھا تتیحي أن على واحرصي المرجعیة فترةال
 دق بالقول: طمأنتھا ویمكنك للتذّكر. الكافي الوقت
 خذي لذا الحوادث، ھذه مثل تذكر الصعب من یكون
 إجاباتك. في نتفكری وأنت وقتك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 ......................................................... نعم
 2 ..........................................................  ال

 
 8 .................................................. أعرف ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2VT9B 
 

8VT9B 

VT2. عشر االثني األشھر خالل ھذا حدث ھل 
 ؟2017 عام من )المقابلة شھر( منذ أي األخیرة،

 1 ................ األخیرة عشر االثني األشھر خالل نعم،
 2 ............................... شھراً  12 من أكثر قبل ال،

 
 8 ...................................... أتذكر ال / أعرف ال

 
2VT5B 

 
8VT5B 

VT3. عشرة االثني األشھر خالل ھذا حدث مرة كم 
 األخیرة؟

 
 استوضحي أتذكر"، أعرف/ال "ال اإلجابة كانت إذا 

 على أو مرتین واحدة، مرة ھذا حدث ھل أكثر: منھا
 مرات؟ ثالث األقل

 1 ................................................. واحدة مرة
 2 ...................................................... مرتان
 3 ...................................... أكثر أو مرات ثالث

 
 8 ...................................... أتذكر ال / أعرف ال

 

VT4. من تحققي VT3: واحدة، مرة أكثر؟ أو واحدة مرة VT3 = 1 .................................. 1 
 أعرف، ال أو مرة من أكثر

 ...........................................  VT3 = 2 3 أو 
 2 .......................................................... 8 أو

1VT5A 
 

2VT5B 

VT5A. شيء؟ أي منك ُسرق ھل ھذا، حدث عندما 
 

VT5B. منك ُسرق ھل ھذا، لك حدث مرة آخر في 
 شيء؟ أي

 1 ......................................................... نعم
 2 ..........................................................  ال

 
 8 ................................... متأكدة غیر / أعرف ال

 

VT6. 1 ......................................................... نعم سالح؟ أي (األشخاص) الشخص لدى كان ھل 
 2 ..........................................................  ال

 
 8 ................................... متأكدة غیر / أعرف ال

 
2VT8 

 
8VT8 
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VT7. شيء أي أم ناري سالح أم سكین استخدم ھل 
 كسالح؟ آخر

 
 ینطبق. ما كل حول دائرة ضعي 

 A ................................................. سكین نعم،
 B .......................................... ناري سالح نعم،
 X ............................................ آخر شيء نعم،

 

VT8. بإبالغ آخر شخص أي أو أنت قمت ھل 
 الحادث؟ عن الشرطة

 
 قمت ھل أكثر: استوضحي "نعم"، اإلجابة كانت إذا 

 بذلك؟ آخر شخص قام أم الحادث عن باإلبالغ أنت

 1 ................. الشرطة بلّغت التي ھي المستجیبة نعم،
 2 ................. الشرطة بلّغ الذي ھو آخر شخص نعم،
 3 .................................. الشرطة إبالغ یتم لم ال،

 
 8 ................................... متأكدة غیر / أعرف ال

1VT9A 
2VT9A 
3VT9A 

 
8VT9A 

VT9A. . التي (الحوادث) الحادث ھذا باستتناء 
 الثالثة السنوات خالل تعرضت ھل ذكرت،

 ،2015 عام من )المقابلة شھر( منذ أي الماضیة،
 جسدي؟ال لالعتداء

 
VT9B. یرة،األخ الثالثة السنوات من الفترة نفس في 

 ھل ،2015 عام من )المقابلة شھر( منذ أي
 الجسدي؟ لالعتداء تعرضت

 
 أكثر: استوضحي "ال"، جابةاإل كانت إذا  

 في أو المنزل في یحدث أن یمكن جسديال االعتداء
 منازل في یحدث كأن المنزل، خارج آخر مكان أي

 إحدى في أو المدرسة في أو الشارع في أو أخرى
 مكان في أو العامة المطاعم أو العامة النقل وسائل
 عملك.

 
 شخصي بشكل المستجیبة كانت حوادث أیة اذكري 

 ادأفر منھا عانى التي الحوادث واستثني لھا ضحیة
 استثني لوحدھم. المعیشیة األسرة في آخرون

 من ما شيء أخذ منھا الھدف یكون التي الحوادث
 حتت تسّجیلھا یجب التي الحوادث وھي المستجیبة،

 .VT1 السؤال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 ......................................................... نعم
 2 ..........................................................  ال

 
 8 .................................................. أعرف ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2VT20 
 

8VT20 

VT10. عشر االثني األشھر خالل ھذا حدث ھل 
 ؟2017 عام من )المقابلة شھر( منذ أي األخیرة،

 1 ................ األخیرة عشر االثني األشھر خالل نعم،
 2 ............................... شھراً  12 من أكثر قبل ال،

 
 8 ...................................... أتذكر ال / أعرف ال

 
2VT12B 

 
8VT12B 

VT11. االثني األشھر خالل ھذا حدث مرة كم 
 األخیرة؟ عشرة

 
 استوضحي أتذكر"، أعرف/ال "ال اإلجابة كانت إذا 

 على أو مرتین واحدة، مرة ھذا حدث ھل أكثر: منھا
 مرات؟ ثالث األقل

 1 ................................................. واحدة مرة
 2 ...................................................... مرتان
 3 ...................................... أكثر أو مرات ثالث

 
 8 ...................................... أتذكر ال / أعرف ال

1VT12A 
2VT12B 
3VT12B 

 
8VT12B 
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VT12A. ھذا؟ حدث أین 
 

VT12B. مرة؟ آخر ھذا حدث أین 

 11 ............................................... المنزل في
 12 ........................................... آخر منزل في

 
 21 .............................................. الشارع في
 22 ................... العامة المواصالت وسائل إحدى في

 23 ...................... نادي / حانة / مقھى / عام مطعم
 26 ____________ )التحدید یرجى( آخر عام مكان

 
 31 ............................................. المدرسة في
 32 .......................................... العمل مكان في

 
 

 96 __________________ )حددي( آخر مكان

 

VT13. في شاركوا الذین األشخاص عدد كم 
 االعتداء؟

 
 استوضحي أتذكر"، أعرف/ال "ال اإلجابة كانت إذا 

ً  كان ھل أكثر: منھا  على أم اثنین، أم واحداً، شخصا
 أشخاص؟ ثالثة األقل

 1 .............................................. واحد شخص
 2 ................................................... شخصان

 3 .................................... أكثر أو أشخاص ثالثة
 
 8 ...................................... أتذكر ال / أعرف ال

1VT14A 
2VT14B 
3VT14B 

 
8VT14B 

VT14A. على تعّرفت ھل الحادث، وقت في 
 الشخص؟

 
VT14B. شخص على تعّرفت ھل الحادث، وقت في 

 األشخاص؟ من األقل على واحد

 1 ......................................................... نعم
 2 ..........................................................  ال

 
 8 ...................................... أتذكر ال / أعرف ال

 

VT17. أي (األشخاص) الشخص لدى كان ھل 
 سالح؟

 1 ......................................................... نعم
 2 ..........................................................  ال

 
 8 ................................... متأكدة غیر / أعرف ال

 
2VT19 

 
8VT19 

VT18. أي أو ناري سالح أم سكین استخدم ھل 
 كسالح؟ آخر شيء

 
 ینطبق. ما كل حول دائرة ضعي 

 A ................................................. سكین نعم،
 B .......................................... ناري سالح نعم،
 X ............................................ آخر شيء نعم،

 

VT19. بإبالغ آخر شخص أي أو أنت قمت ھل 
 الحادث؟ عن الشرطة

 
 قمت ھل أكثر: استوضحي "نعم"، الجواب كان إذا 

 بذلك؟ آخر شخص قام أم الحادث عن باإلبالغ أنت

 1 ................. الشرطة بلّغت التي ھي المستجیبة نعم،
 2 ................. الشرطة بلّغ الذي ھو آخر شخص نعم،
 3 .................................. الشرطة إبالغ یتم لم ال،

 
 8 ................................... متأكدة غیر / أعرف ال

 

VT20. تمشین أنت و باألمان شعورك مدى ما 
 حلول بعد فیھ تسكنین الذي الحيّ  في لوحدك
 الظالم؟

 1 ................................................... جداً  آمنة
 2 ........................................................ آمنة
 3 ................................................... آمنة غیر
 4 ................................... اإلطالق على آمنة غیر

 7 .................. الظالم حلول بعد أبداً  لوحدي أمشي ال

 

VT21. تكونین عندما باألمان شعورك مدى ما 
 الظالم؟ حلول بعد المنزل في لوحدك

 1 ................................................... جداً  آمنة
 2 ........................................................ آمنة
 3 ................................................... آمنة غیر
 4 ................................... اإلطالق على آمنة غیر

 7 .................... الظالم حلول بعد أبداً  لوحدي أبقى ال
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VT22. ھل الماضیة، عشر االثني األشھر في 
 سببب المضایقة أو بالتمییز شخصي بشكل شعرت

 یلي: ما
 
 

 ]A[ الھجرة؟ أو النزوح 
 

 ]B[ االجتماعي؟ النوع 
 

 ]D[ العمر؟ 
 

 ]F[ اإلعاقة؟ 
 

 ]X[ التحدید)؟ (یرجى آخر سبب ألي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 ال    ال أعرف     نعم                         
 

 8 2 1 .............................. الھجرة / النزوح
 

 8 2 1 ............................. االجتماعي النوع
 

 8 2 1 .......................................... العمر
 

 8 2 1 ........................................ اإلعاقة
 

 8 2 1 ..................................... آخر سبب

 

 

 AF للمستجیبة الوظیفیة القدرات نموذج

    سنة 49 ـ 18 بعمر للنساء

AF1. من تحققي WB4: 1 .........................................سنة 17 - 15 العمر المستجیبة؟ عمر 
 2 .........................................سنة 49 - 18 العمر

1 النموذج 
 التالي

AF2. العدسات أو النظارات تستخدمین ھل 
 الطبیة الالصقة

 
  للقراءة. النظارات استخدام اذكري 

 1 ............................................................. نعم
 2 .............................................................  ال

 

AF3. سمعي؟ معین تستخدمین ھل 
 

 1 ............................................................. نعم
 2 .............................................................  ال

 

AF4. دق التي الصعوبات عن اآلن أسألك سوف 
 النشاطات من بعدد القیام عند تواجھینھا
 إجابات أربعة ھناك نشاط، ولكل المختلفة.
 ال )1 كنت: إن أخبریني سمحت لو محتملة.
 بعض تواجھین )2 أم صعوبة، أیة تواجھین

 الصعوبة، من كثیر تواجھین )3 أم الصعوبة،
 یاً.نھائ بالنشاط یامالق على قادرة غیر أنك )4 أم

 
 عند الفردیة األسئلة توجیھ أثناء الفئات كّرري 

 إجابة: فئة أیة المستجیبة استخدام عدم
 ال )1 ھي: األربع المحتملة اإلجابات تذّكري، 

 بعض تواجھین )2 أم صعوبة، أیة تواجھین
 الصعوبة، من كثیر تواجھین )3 أم الصعوبة،

 یاً.نھائ بالنشاط القیام على قادرة غیر أنك )4 أم

  

AF5. من تحققي AF2: تستخدم المستجیبة ھل 
 طبیة؟ الصقة عدسات أو نظارات

 AF2 = 1 ............................................. 1  نعم،
 AF2 = 2 .............................................. 2  ال،

1AF6A 
2AF6B 

AF6A. أو النظارات تستخدمین عندما 
 تواجھین ھل الطبیة، الالصقة العدسات
 الرؤیة؟ في صعوبة

 
AF6B. الرؤیة؟ في صعوبة تواجھین ھل 

 1 ......................................... صعوبة أي تواجھ ال
 2 ....................................... الصعوبة بعض تواجھ
 3 .................................... الصعوبة من كثیر تواجھ

ً  ترى ال  4 ................................................. نھائیا
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AF7. من تحققي AF3: المستجیبة تستخدم ھل 
 ً  سمعیاً؟ معینا

 AF3 = 1 ........................................... 1 1 نعم،
 AF3 = 2 .............................................. 2  ال،

1AF8A 
2AF8B 

AF8A. السمعي المعین تستخدمین عندما 
 يف صعوبة تواجھین ھل ، السمعیة) (المعینات

 السمع؟
 

AF8B. السمع؟ في صعوبة تواجھین ھل 

 1 ......................................... صعوبة أي تواجھ ال
 2 ....................................... الصعوبة بعض تواجھ
 3 .................................... الصعوبة من كثیر تواجھ

ً  تسمع ال  4 ................................................ نھائیا

 
 

AF9. في أو المشي في صعوبة تواجھین ھل 
 الدرج؟ صعود

 1 ......................................... صعوبة أي تواجھ ال
 2 ....................................... الصعوبة بعض تواجھ
 3 .................................... الصعوبة من كثیر تواجھ

ً  الدرج صعود المشي/ تستطیع ال  4 ..................... نھائیا

 

AF10. أو التذّكر في صعوبة تواجھین ھل 
 التركیز؟

 1 ......................................... صعوبة أي تواجھ ال
 2 ....................................... الصعوبة بعض تواجھ
 3 .................................... الصعوبة من كثیر تواجھ

ً  التركیز التذّكر/ تستطیع ال  4 ............................ نھائیا

 

AF11. العنایة في صعوبة تواجھین ھل 
 المالبس؟ ارتداء أو كاالغتسال بنفسك،

 1 ......................................... صعوبة أي تواجھ ال
 2 ....................................... الصعوبة بعض تواجھ
 3 .................................... الصعوبة من كثیر تواجھ
ً  بنفسھا العنایة على قادرة غیر  4 ........................ نھائیا

 

AF12. نتواجھی ھل االعتیادیة، لغتك باستخدام 
 لسبی على اآلخرین، مع التواصل في صعوبة
 ما األخرین وفھم اآلخرون یقولھ ما فھم المثال

 تقولینھ؟

 1 ......................................... صعوبة أي تواجھ ال
 2 ....................................... الصعوبة بعض تواجھ
 3 .................................... الصعوبة من كثیر تواجھ
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 HA  اإلیدز / البشري المناعي العوز فیروس نموذج

   سنة )49-15( بعمر النساء لجمیع

HA1.  ّآخر. أمر عن معك التحدث اآلن أود 
 

 متالزمة یسمى بمرض سمعت أن سبق ھل 
 اإلیدز؟ أو المكتسب المناعي العوز

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
2  النموذج 

 التالي

HA2. يالذ الفیروس ھو المكتسبة المناعة نقص 
 اإلیدز. مرض یسبب

 
 اإلصابة احتمال من الحدّ  لألشخاص یمكن ھل 

 مع جنسیة عالقة إقامة خالل من اإلیدز بمرض
 لدیھ لیس و بالمرض مصاب  غیر واحد شریك
 آخر؟ شریك

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ....................................................... أعرف ال

 

HA3. بفایروس األشخاص یصاب أن یمكن ھل 
 البعوض؟ لسعات طریق عن اإلیدز

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ....................................................... أعرف ال

 

HA4. احتمال من الحدّ  لألشخاص یمكن ھل 
 استخدام خالل من اإلیدز بفایروس اإلصابة
 جنسیة؟ معاشرة كل عند الذكري الواقي

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ....................................................... أعرف ال

 

HA5. بفایروس األشخاص یُصاب أن یمكن ھل 
 شخص مع الطعام في التشارك خالل من اإلیدز

 بالمرض؟ مصاب

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ....................................................... أعرف ال

 

HA6. بفایروس األشخاص یُصاب أن یمكن ھل 
 أخرى طرق أو الشعودة أو السحر بسبب اإلیدز
 للطبیعة؟ خارقة

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ....................................................... أعرف ال

 

HA7. أنھ یبدو الذي الشخص یكون أن یمكن ھل 
 اإلیدز؟ لفایروس حامال جیدة بصحة یتمتع

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ....................................................... أعرف ال

 

HA8. ماأل من اإلیدز فایروس ینتقل أن یمكن ھل 
 طفلھا: إلى

 
 
 

 ]A[ الحمل؟ أثناء 
 ]B[ الوالدة؟ أثناء 
 ]C[ الثدي؟ من الرضاعة طریق عن 

 
 

 
ال  نعم  

 الأعرف  
 8 12    الحمل...................................... أثناء
2 1 ..................................... الوالدة أثناء

 8 
 8 12     الثدي................. من الرضاعة طریق عن
 

 

 

HA9. من تحققي ,[B],[C]HA8[A] : تم ھل 
 األقل؟ على واحدة "نعم" حول دائرة وضع

 

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
2HA24 
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HA10. یمكن خاصة عقاقیر أیة ھناك ھل 

 لحدّ ل باإلیدز المصابة للمرأة وصفھا للطبیب

 الطفل؟ إلى المرض انتقال احتمال من

 1 ...........................................................  نعم

 2 ............................................................   ال

 

 8 ...................................................... أعرف ال

 

HA24. سبق ھل لكن النتائج، أعرف أن أرید ال 
 فایروس عن للكشف لفحص خضعت أن لك

 اإلیدز؟

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
2HA27 

HA25. لك فحص آخر إجراء تم شھر كم قبل 
 اإلیدز؟ فایروس عن للكشف

 1 .......................................... شھر 12 من أقل قبل
 2 ............................................. شھر 23-12 قبل
 3 ............................................. أكثر أو سنتین قبل

 

HA26. ھل لكن النتائج، أعرف أن أرید ال 
 الفحص؟ نتائج على حصلت

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ....................................................... أعرف ال

1HA30 
2HA30 

 
8HA30 

HA27. التوجھ للناس یمكن مكانا تعرفین ھل 
 اإلیدز؟ فایروس عن الكشف فحص إلجراء إلیھ

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 

HA30. طازجة خضروات ستشترین كنت ھل 
 المتجولین الباعة أو المحالت أصحاب أحد من
 بفایروس مصاب الشخص ذلك أن عرفت إذا

 اإلیدز؟

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ................... الظروف حسب / متأكدة غیر / أعرف ال

 

HA31. لألطفال السماح یجب أنھ تعتقدین ھل 
 االلتحاق اإلیدز فایروس یحملون الذین

 فایروس یحملون ال الذین األطفال مع بالمدرسة
 االیدز؟

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ................... الظروف حسب / متأكدة غیر / أعرف ال

 

HA32. بإجراء یترددون الناس أن تعتقدین ھل 
ً  اإلیدز فایروس فحص  تعامل طریقة من خوفا

 تھمإصاب الفحص نتیجة أثبتت إذا معھم اآلخرین
 ؟ بالفایروس

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ................... الظروف حسب / متأكدة غیر / أعرف ال

 

HA33. األشخاص عن بسلبیة الناس یتحدث ھل 
 نحاملی أنھم یُعتقد أو اإلیدز لفایروس الحاملین
 ؟ اإلیدز لفایروس

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ................... الظروف حسب / متأكدة غیر / أعرف ال

 

HA34. بفایروس المصابین األشخاص یفقد ھل 
 احترام بھ، مصابون أنھم یُعتقد من أو اإلیدز،

 لھم؟ اآلخرین

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 
 8 ................... الظروف حسب / متأكدة غیر / أعرف ال

 

HA35. العبارات مع تتفقین ال أم تتفقین ھل 
 التالیة:

 
ً  أن لو بالعار سأشعر كنت   يعائلت في ما شخصا

 اإلیدز. فایروس یحمل كان

 1 ............................................................. أتفق
 2 .......................................................... أتفق ال

 
 8 ................... الظروف حسب / متأكدة غیر / أعرف ال

 

HA36. اإلیدز بفایروس اإلصابة من تخشین ھل 
 فایروس یحمل ما شخص لعاب المست ما إذا

 اإلیدز؟

 1 .............................................................. نعم
 2 ..............................................................  ال

 7 .............................. اإلیدز بمرض مصابة أنھا تقول
 

 8 ................... الظروف حسب / متأكدة غیر / أعرف ال
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 MM األمھات وفیات

MM1.،والذین عكم یعیشون من مفیھ بما الطبیعیة، أمك من ُولدوا الذین وشقیقاتك أشقائك حول األسئلة بعض أسألك أن أودّ  اآلن 
 ألحیانا بعض في الصعب من یكون قد أنھ نعرف سابقة، مسوح في تجربتنا واقع منھم.من توفوا والذین آخر مكان في یعیشون

ً  نتعاون الطبیعیة.وسوف أمك من ُولدوا الذین األطفال جمیع بأسماء كاملة قائمة إعداد  روتذك مكاناإل قدر كاملة قائمة لوضع معا
 الحقیقیة؟ أمك من ُولدوا الذین وشقیقاتك أشقائك جمیع أسماء تعطیني أن اآلن یمكنك وشقیقاتك.ھل أشقائك جمیع
 
 أكثر ھناك كان إذا الحالي. الوقت في الترتیب رقم تعبئة عدم على .احرصي أدناه ]H[ إلى A][ من األسطر في األسماء جمیع سجلي 
 .إضافیة استبیانات استخدمي أشقاء/شقیقات، 8من

A][ __    __
 _____________ 

B][ __    __
 _____________ 

C][ __    __
 _____________ 

D][ __    __
 _____________ 

E][ __    __
 _____________ 

F][ __    __
 _____________ 

G][ __    __
 _____________ 

H][ __    __
 _____________ 

MM2.من تحققيMM1: عدد كم 
 األشقاء/الشقیقات؟

 1 ...................................... أشقاء/شقیقات یوجد ال
 2 ................................. أكثر أو واحد/ة شقیق/شقیقة

1MM4 

MM3.على والشقیقات األشقاء أسماء اقرئي 
 آخر اسم قراءة المستجیبة.وبعد مسمع

 اسألي: منھم، واحد/ة
 شقیقات أو آخرین أشقاء أي یوجد ھل 

 ذكرھم؟ نسیت األم نفس من أخریات

 1 ................................................................. نعم
 2 ..................................................................  ال

1 أو الشقیق/ة سّجلي 
 األشقاء/الشقیقات

 MM1في

MM4األشخاص ینسى األحیان، بعض .في 
 الحقیقیة أمھم من ُولدوا الذین األطفال ذكر

ً  ألنھم أو معھم یعیشون ال ألنھم  ال غالبا
 ال شقیقات أو أشقاء أي یوجد بھم.ھل یلتقون

 تذكریھم؟ لم معك یعیشون

 1 ................................................................. نعم
 2 ..................................................................  ال
 

1 أو الشقیق/ة سّجلي 
 األشقاء/الشقیقات

 MM1في

MM5األشخاص ینسى األحیان، بعض .في 
 ألن الحقیقیة أمھم من ُولدوا أطفال ذكر

 أو أشقاء أي یوجد توفوا.ھل األطفال ھؤالء
 تذكریھم؟ ولم توفوا شقیقات

 1 ................................................................. نعم
 2 ................................................................... ال

1 أو الشقیق/ة سّجلي 
 األشقاء/الشقیقات

 MM1في

MM6أو أشقاء لدیھم األشخاص .بعض 
 أب من لكن األم، نفس من ُولدوا شقیقات
 ُولدوا شقیقات أو أشقاء أي یوجد آخر.ھل

 غیر آخر أب من لكن الحقیقیة أمك من
 تذكریھم؟ ولم أبیك،

 1 ................................................................. نعم
 2 ..................................................................  ال

1 أو الشقیق/ة سّجلي 
 األشقاء/الشقیقات

 MM1في

MM7.والشقیقات األشقاء بعدّ  قومي 
 .MM1 في المدرجین

 
 __ __ .............................................. المجموع

 

MM8دّ بالع قمت أنني من التأكد أجل من .فقط 
 مجموعھ ما الطبیعیة أمك أنجبت الصحیح:

 حیّة، والدات )MM7 في العدد مجموع(
 صحیح؟ ھذا حیاتھا.ھل طول باستثنائك،

 1 ................................................................. نعم
 2 ..................................................................  ال

1MM10 

MM9في المجموع من وتحققي .استوضحي 
 MM7في والشقیقات األشقاء وأدرجي 
 MM1. تصحیحات أیة بإجراء قومي 

  في االجابة  تصبح أن إلى ضروریة
 MM8 نعم". ھي" 
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MM10.من تحققي MM7: عدد كم 
 األشقاء/الشقیقات؟

 1 ...................................... أشقاء/شقیقات یوجد ال
 2 ................................. أكثر أو واحد/ة شقیق/شقیقة

1التالي النموذج  

MM11أو األشقاء أي أخبریني سمحت، .لو 
 بعده/ھا؟ ُولد ومن أوالً؟ ُولد/ت الشقیقات

 
   MM1في الترتیب لرقم ”01“ سّجلي 

 لدتوُ  التي الشقیقة أو أوالً  ُولد الذي للشقیق
 إلى وھكذا یلي، للذي ”02“ وسّجلي أوالً،

 جمیع ترتیب أرقام تسجیل من تنتھي أن
 والشقیقات. األشقاء

  

MM12أّمك وضعتھم الذین الموالید عدد .كم 
 والدتك؟ قبل

  ___ ___ .................................. السابقین الموالید عدد

MM13.في والشقیقات األشقاء أسماء اكتبي MM14  ً  إلى MM15 من األسئلة اسألي .MM1 في ترتیبھم لرقم وفقا
MM27 االستبیان استخدمي وشقیقات، أشقاء 8 من أكثر ھناك كان عمودي).إذا (بشكل مرة كل في واحدة شقیقة أو واحد لشقیق 
 اإلضافي.

 

 ]S1[ 
 أوالً  المولود/ة

]S2[ 
ً  المولود/ة  ثانیا

]S3[ 
ً  المولود/ة  ثالثا

]S4[ 
ً  المولود/ة  رابعا

MM14.الفردیة األسماء انسخي 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ة.الفردی األعمدة في لألشقاء/الشقیقات

MM151 ..... ذكر أنثى؟ أم ذكر )االسم( .ھل 
 2 ..... أنثى

 1 ...... ذكر
 2 ...... أنثى

 1 ...... ذكر
 2 ...... أنثى

 1 ...... ذكر
 2 ......أنثى

MM16قید على )االسم( زال/ت ما .ھل 
 الحیاة؟

 1 ....  نعم
  2 ..... ال..

MM18 
 8أعرف ال

MM28 

 1 .... نعم.
  2 ..... ال..

MM18 
 8أعرف ال

MM28 

 1 ....  نعم
  2 .... ال..

MM18 
 8أعرف ال

MM28 

 1 ....  نعم
  2 .... ال...

MM18 
 8أعرف  ال

MM28 

MM17؟االسم( عمر .كم(  ___  
___  

MM28 

 ___  
___  

MM28 

 ___  
___  

MM28 

 ___  
___  

MM28 

MM18؟االسم( توفي/ت سنة كم .قبل( ___  ___ ___  ___ ___  ___ ___  ___ 

MM19عندما ) اسم( عمر كان .كم 
 ___  ___ ___  ___ ___  ___ ___  ___ توفي/توفیت؟

MM20.من تحققي MM15 : كان ھل 
 ذكر؟ الشقیق

  1 ...... نعم
MM26 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM26 

 2 ..... ال..

  1 ...... نعم
MM26 

 2 ........  ال

  1 ....... نعم
MM26 

 2 .......  ال

MM21.من تحققي MM19: توفیت ھل 
 عام؟12 سنّ  بلوغھا قبل الشقیقة

  1 ...... نعم
MM26 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM26 

 2 .......  ال

  1 ...... نعم
MM26 

 2 ........  ال

  1 ....... نعم
MM26 

 2 .......  ال

MM22عندما حامالً  )االسم( كانت .ھل 
 توفیت؟

  1 ...... نعم
MM26 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM26 

 2 .......  ال

  1 ...... نعم
MM26 

 2 ........  ال

  1 ....... نعم
MM26 

 2 .......  ال
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MM23وضع أثناء )االسم( توفیت .ھل 
 الحمل؟

  1 ...... نعم
MM28 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM28 

 2 .......  ال

  1 ...... نعم
MM28 

 2 ........  ال

  1 ....... نعم
MM28 

 2 .......  ال

MM24خالل )االسم(  توفیت .ھل 
 أو الحمل فترة انتھاء بعد شھرین
 الوالدة؟

 1 ...... نعم
  2 .......  ال

MM26 

 1 ....... نعم
  2 .......  ال

MM26 

 1 ...... نعم
  2 .......  ال

MM26 

 1 ....... نعم
  2 .......  ال

MM26 

MM25الحمل فترة انتھاء من یوم كم .بعد 
 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ )؟االسم( توفیت الوالدة أو

MM26بسبب )االسم( توفي/ت .ھل 
 عنف؟ عمل

  1 ...... نعم
MM28 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM28 

 2 .......  ال

  1 ...... نعم
MM28 

 2 ........  ال

  1 ....... نعم
MM28 

 2 .......  ال

MM27بسبب )االسم( توفي/ت .ھل 
 ؟ حادث

 1 ...... نعم
 2 .......  ال

 1 ....... نعم
 2 .......  ال

 1 ...... نعم
 2 ........  ال

 1 ....... نعم
 2 .......  ال

MM28.من تحققي MM14: ھناك ھل 
 أصغر؟ شقیق/ة

  1 ............ نعم
]S2[ 

 2...........  ال
 التالي النموذج

  1 ............ نعم
]S3[ 

 2 ..........  ال
 التالي النموذج

  1 ............ نعم
]S4[ 

 2 ..........  ال
 التالي النموذج

  1 ............ نعم
]S5[ 

 2 ..........  ال
 التالي النموذج

 
 

 ]S5[ 
ً  المولود/ة  خامسا

]S6[ 
ً  المولود/ة  سادسا

]S7[ 
ً  المولود/ة  سابعا

]S8[ 
ً  المولود/ة  ثامنا

MM14.الفردیة األسماء انسخي 
 ___________ ___________ ___________ ___________ األعمدة. من عمود كل في لألشقاء/الشقیقات

MM151 ..... ذكر أنثى؟ أم ذكر )االسم( .ھل 
 2 ..... أنثى

 1 ...... ذكر
 2 ...... أنثى

 1 ...... ذكر
 2 ...... أنثى

 1 ...... ذكر
 2 ..... أنثى

MM161 ....  نعم الحیاة؟ قید على )االسم( زال/ت ما .ھل 
  2 .... ال..

MM18 
 8أعرف ال

MM28 

 1 ....  نعم
  2 ..... ال..

MM18 
 8أعرف ال

MM28 

 1 .....  نعم
  2 ..... ال..

MM18 
 8أعرف ال

MM28 

 1 ....  نعم
  2 ..... ال..

MM18 
  8 أعرف ال

MM28 

MM17؟االسم( عمر .كم(  ___  
___  

MM28 

 ___  
___  

MM28 

 ___  
___  

MM28 

 
 ___  ___  

MM28 

MM18؟االسم( توفي/ت سنة كم .قبل( ___  ___ ___  ___ ___  ___ ___  ___ 

MM19عندما )اسم( عمر كان .كم 
 ___  ___ ___  ___ ___  ___ ___  ___ توفي/توفیت؟

MM20.من تحققي MM15: الشقیق كان ھل 
 ذكر؟

  1 ...... نعم
MM26 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM26 

 2 ..... ال..

  1 ....... نعم
MM26 

 2 ........  ال

  1 .......نعم
MM26 

 2 .......  ال

MM21.من تحققي MM19: الشقیقة توفیت ھل 
 عام؟12 سنّ  بلوغھا قبل

  1 ...... نعم
MM26 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM26 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM26 

 2 ........  ال

  1 .......نعم
MM26 

 2 .......  ال

MM221 ...... نعم توفیت؟ عندما حامالً  )االسم( كانت .ھل  
MM26 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM26 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM26 

 2 ........  ال

  1 .......نعم
MM26 

 2 .......  ال
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MM231 ...... نعم الحمل؟ وضع أثناء )االسم( توفیت .ھل  
MM28 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM28 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM28 

 2 ........  ال

  1 .......نعم
MM28 

 2 .......  ال

MM24بعد شھرین خالل )االسم(  توفیت .ھل 
 الوالدة؟ أو الحمل فترة انتھاء

 1 ...... نعم
  2 .......  ال

MM26 

 1 ....... نعم
  2 .......  ال

MM26 

 1 ....... نعم
  2 ........  ال

MM26 

 1 .......نعم
  2 .......  ال

MM26 

MM25أو الحمل فترة انتھاء من یوم كم .بعد 
 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ )؟االسم( توفیت الوالدة

MM261 ...... نعم عنف؟ عمل بسبب )االسم( توفي/ت .ھل  
MM28 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM28 

 2 .......  ال

  1 ....... نعم
MM28 

 2 ........  ال

  1 .......نعم
MM28 

 2 .......  ال

MM271 ...... نعم ؟ حادث بسبب )االسم( توفي/ت .ھل 
 2 .......  ال

 1 ....... نعم
 2 .......  ال

 1 ....... نعم
 2 ........  ال

 1 .......نعم
 2 .......  ال

MM28.من تحققي MM14: شقیق/ة ھناك ھل 
 أصغر؟

  1 ............ نعم
]S6[ 

 2 ...........  ال
 التالي النموذج   

  1 ............ نعم
]S7[ 

 2 ..........  ال
 التالي النموذج

  1 ............. نعم
]S8[ 

 2 ..........  ال
 التالي النموذج

  1 ............ نعم
]S9[ 

  2 .............  ال
  التالي النموذج

 استبیان استخدام تم إذا ھنا حددي    
 إضافي

......................................
 ..................  
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  TA التبغ تعاطي نموذج

TA1. كان ولو حتى السجائر، تدخین جربت أن سبق ھل 
 اثنتین؟ أو واحدة نفخة ذلك

 1 ....................................................... نعم
 2 ........................................................  ال

 
2TA6 

TA2. أول كاملة سیجارة دخنت عندما عمرك كان كم 
 حیاتك؟ في مرة

 00 .................... حیاتي في كاملة سیجارة أدخن لم
 

 ___ ___  ......................................... العمر

0TA6
0 

TA3. تدخنین ھل  ً  1 ....................................................... نعم السجائر؟ حالیا
 2 ........................................................  ال

 
2TA6 

TA4. 24 الـ الساعات خالل سیجارة من دخنت كم 
 الماضیة؟

 
 ___ ___ .................................. السجائر عدد

 

TA5. التي األیام عدد ھو ما الماضي، الشھر خالل 
  سجائر؟ فیھا دخنت

 
 األیام. عدد سّجلي أیام، 10 من أقل اإلجابة كانت إذا 
 شھر، من أقل لكن أكثر أو أیام 10 اإلجابة كانت إذا 

 ".10" حول دائرة ضعي
 ضعي تقریباً"، یوم "كل أو یوم" "كل اإلجابة كانت إذا 

 ".30" حول دائرة

 
 0___ .......................................... األیام عدد

 
 10 شھر من أقل لكن أكثر أو أیام 10 اإلجابة كانت إذا

 
ً  یوم كل / یوم كل  30 ............................... تقریبا

 

TA6. یرغ تبغ منتجات أیة تدخین جربت أن لك سبق ھل 
 األرجیلة أو كبیر)، جروت السیجار( مثل السجائر،
 الغلیون أو صغیر) (جروت السیجاریللوس أو (شیشھ)
 (بایب)؟

 1 ....................................................... نعم
 2 ........................................................  ال

 
 النموذح

 2 التالي

TA7. منتجات أیة استخدمت ھل الماضي، الشھر خالل 
 ؟ التدخین طریق عن تستھلك تبغ

 1 ....................................................... نعم
 2 ........................................................  ال

 
 النموذح

 2 التالي

TA8. یقطر عن تستھلك التي التبغ منتجات أنواع ھي ما 
 دخنتیھا؟ أو استعملتیھا التي التدخین

 
 ذكر. ما كل حول دائرة ضعي 

 A ................................... كبیر) سیجار(جروت
 B ......................................... األرجیلة(شیشھ)

 C ......................... صغیر) السیجاریللوس(جروت
 D .......................................... (بایب) الغلیون

 
 X _______________التحدید) (یرجى ذلك غیر

 

TA9. التي األیام عدد كم الماضي، الشھر خالل 
 السؤال في المذكورة المنتجات أسماء( فیھا استخدمت

TA8؟( 
 

 األیام. عدد سّجلي أیام، 10 من أقل اإلجابة كانت إذا 
 شھر، من أقل لكن أكثر أو أیام 10 اإلجابة كانت إذا 

 ".10" حول دائرة ضعي
 ضعي تقریباً"، یوم "كل أو یوم" "كل اإلجابة كانت إذا 

 ".30" حول دائرة

 
 0___   ........................................ األیام عدد

 
 10 شھر من أقل لكن أكثر أو أیام 10 اإلجابة كانت إذا

 
ً  یوم كل / یوم كل  30 ............................... تقریبا
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 LS الحیاة في الرضا نموذج

LS1.  ّالسعادة حول البسیطة األسئلة بعض أطرح أن أود 
 الحیاة. في بالرضا والشعور

 
 القول یُمكنك ھل مجتمعة، األشیاء جمیع إلى بالنظر أوالً، 

ً  سعیدة أم جداً، سعیدة بأنك  غیر وال سعیدة ال أنك أم ما، نوعا
ً  سعیدة غیر أم سعیدة،   إطالقاً؟ سعیدة غیر أم ما، نوعا

 
 إجاباتك. في تساعدك قد صوراً  اآلن علیك سأعرض 

 
 رمز. كل مثلھی الذي ما لھا واشرحي البطاقة علیھا أعرضي 

 المستجیبة. تختارھا التي اإلجابة رمز حول دائرة ضعي

 
 
 
 
 
 

 1 ............................................... جداً  سعیدة
ً  سعیدة  2 .......................................... ما نوعا

 3 ............................... سعیدة غیر وال سعیدة ال
ً  سعیدة غیر  4 ..................................... ما نوعا
ً  سعیدة غیر  5 ...................................... إطالقا

 

LS2. السلّم. علیھا المرسوم الصورة أریھا 
 

 درجات على یحتوي الذي السلم ھذا إلى أنظري واآلن، 
 األعلى. في 10 وحتى األسفل في 0 من بدءاً  مرقمة

 
 وأن ك،ل بالنسبة األمثل الحیاة یمثل السلم أعلى أن لنفترض 

 لك. بالنسبة األسوأ الحیاة یمثل السلم أسفل

 

 من المرحلة ھذه في تقفین أنك تشعرین درجة أیة على 
 حیاتك؟

 

 في الدرجة ھي ما األمر: لزم إن أكثر منھا استوضحي 
 شعورك؟ إلى األقرب السلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ___ ___ ........................................ السلم درجة

 

LS3. یمكنك ھل الماضیة، السنة من الفترة نفس مع مقارنة 
 ھاحال على بقیت أم األفضل، نحو تحّسنت حیاتك أن القول

 عام؟ بشكل أسوأ، أصبحت أم تقریباً،

 1 .................................................. تحّسنت
ً  حالھا على بقیت  2 ................................. تقریبا

 3 ........................................... أسوأ أصبحت

 

LS4. حیاتك تصبح أن تتوقعین ھل اآلن، من سنة وبعد 
 شكلب أسوأ، ستصبح أم تقریباً، حالھا على ستبقى أم أفضل،

 عام؟

 1 ........................................... أفضل ستكون
ً  حالھا على ستبقى  2 ................................ تقریبا
 3 ............................................ أسوأ ستكون

 

 

 
 جداً  سعیدة
 

ً  سعیدة  غیر وال سعیدة ال ما نوعا
 سعیدة

ً  سعیدة غیر  ما نوعا
 

 اإلطالق على سعیدة غیر
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 مستوى الحیاة األمثل

 مستوى الحیاة األسوأ
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WM10. والدقائق الساعات الوقت. سّجلي .................. ___ ___ : ___ ___  

WM11. كان أم انفراد على بأكملھا المقابلة إجراء تم ھل 
  منھا؟ جزء أثناء أو المقابلة أثناء متواجد ما شخص ھناك

 1 ................... انفراد على بأكملھا المقابلة إجراء تم نعم،
 

 المقابلة. إجراء أثناء متواجدین أشخاص ھناك كان ال،
 یرجى( _____________________________ 

 2 _____________________________ )التحدید
 

 من جزء إجراء أثناء متواجدین أشخاص ھناك كان ال،
 المقابلة.

 یرجى( _____________________________ 
 3 ____________________________  )التحدید

 

WM12. 1 ......................................................... العربیة االستبیان. لغة 
 2 ............................................ (سوراني) الكردیة
 3 ............................................... (بادیني) الكردیة

 
 

 

WM13. 1 ......................................................... العربیة المقابلة. لغة 
 2 ......................................... (سوراني)... الكردیة
 3 ............................................... (بادیني) الكردیة

 4 ...................................................... التركمانیة
 5 ....................................................... السریانیة

 اجنبیة أخرى لغة
 (یرجى ........................................................... 

 6 ........................................................... التحدید)

 

WM14. 1 ......................................................... العربیة للمستجیبة. األم اللغة 
 2 ......................................... (سوراني)... الكردیة
 3 ............................................... (بادیني) الكردیة

 4 ...................................................... التركمانیة
 5 ....................................................... السریانیة

 اجنبیة أخرى لغة
 (یرجى ........................................................... 

 6 ........................................................... التحدید)

 

WM15. من أجزاء أیة لترجمة مترجمة استخدام تم ھل 
 االستبیان؟ ھذا

 1 ........................................ االستبیان كامل لترجمة نعم،
 2 ................................... االستبیان من أجزاء لترجمة نعم،
 3 .......................................... مترجمة استخدام یتم لم ال،
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WM16. رقم العامودین من تأكدي HL10  و HL20 المعیشیة: األسرة استبیان المعیشیة، األسرة أفراد قائمة في  
 المعیشیة؟ األسرة ھذه ضمن یعیش سنوات 4 - 0 بین عمره یتراوح طفل ألي رعایة مانحة أو أم المستجیبة ھل 

 
   نعم  السؤال إلى انتقلي WM17 إلى انتقلي ثم ومن ".01" حول دائرة وضعي المرأة معلومات لوحة في  
 المستجیبة.  ھذه مع المقابلة وابدئي الطفل ھذال الستیفائھ الخامسة سنّ  دون األطفال استبیان  
   ال  من تحققيHH26 -HH27  سنة 17 - 5 بین عمره یتراوح طفل یوجد ھل المعیشیة: األسرة استبیان في 
 الستیفاء اختیاره تم

 سنة؟ 17 - 5 بین أعمارھم تتراوح الذین األطفال استبیان                     
 

                       نعم  رقم العمود من تحققي HL20 استبیان المعیشیة، أفراداألسرة قائمة في 
 الستیفاء اختیاره تم الذي للطفل رعایة مانحة أو أم المستجیبة ھل األسرة:                              

 المعیشیة؟ األسرة ھذه في سنة 17 - 5 بین أعمارھم تتراوح الذین األطفال استبیان                     
 

      نعم  السؤال إلى انتقلي WM17 01" حول دائرة وضعي المرأة معلومات لوحة في."  
 سنة 17 - 5 بین أعمارھم تتراوح الذین األطفال استبیان إلى انتقلي ذلك بعد                                                               

 و الطفل لھذا الستیفائھ
 المستجیبة. ھذه مع المقابلة ابدئي                                                               

      ال     السؤال إلى انتقلي WM17 حول دائرة وضعي المرأة معلومات لوحة في 
 أنھي ذلك وبعد ".01"

  تحققي تعاونھا. على بشكرھا المستجیبة ھذه مع المقابلة                                                               
 المعیشیة. األسرة ھذه في االستكمال إلى بحاجة استبیانات ھناك كان ما إذا                                                               

 
    ال      السؤال إلى انتقلي WM17 حول دائرة وضعي المرأة معلومات لوحة في 

 أنھي ذلك وبعد ".01"
 تحققي تعاونھا. على بشكرھا المستجیبة ھذه مع المقابلة                                                               

 المعیشیة. األسرة ھذه في االستكمال إلى بحاجة استبیانات ھناك كان ما إذا                                           
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 الباحث(ة) مالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ة)المشرف( مالحظات
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 نموذج استب�ان األطفال دون سّن الخامسة 5.4

 

 استبیان لألطفال دون سّن الخامسة
  2018 - العراق

 

 

 UF الخامسة سنّ  دون األطفال معلومات لوحة

UF1. العنقود: رقم ____ ____ ____ ____ UF2. المعیشیة: األسرة رقم                               ____ 
____ 

UF3. السطر: ورقم الطفل(ة) اسم 
 

 ____ ____ ________________________االسم

UF4. السطر: ورقم الرعایة مانحة / األم اسم 
 

 ____ ____  _______________________ االسم

UF5. المیداني (ة) الباحث ورقم اسم : 
 

 ____ _____  ______________________االسم

UF6. المیداني  المشرف(ة) ورقم اسم : 
 

 ____   ___________________________ االسم

UF7. المقابلة: سنة / شھر / یوم 
2   0   1  ___/___ ___ /___ ___   

UF8. سّجلي 
 الوقت:

 ساعة: دقائق:

__ __ __ __ 

 

 :المعیشیة األسرة استبیان في األسرة أفراد قائمة من HL6 السؤال في المستجیبة عمر من تأكدي

 أو HH33( المقابلة إجراء على األسرة في البالغین أحد من موافقة على الحصول تم أنھ من تحققي سنة، 17و 15 بین یتراوح العمر كان إذا
HH39( الضروري غیر من ذلك أن أم )HL20 = 90.( عدم یجب علیھا، الحصول یتم ولم موافقة على للحصول ضرورة ھناك كان إذا 

 األقل. على سنة 15 المستجیبة عمر یكون أن یجب .UF17 السؤال في "06الرمز" حول دائرة وضع ویجب المقابلة إجراء

UF9.ة:المعیشی األسرة ھذه في المنجزة االستبیانات من تأكدي 
 ھذه مع مقابلة بإجراء فریقك من خرآ فرد أو أنت قمت ھل

 آخر؟ الستبیان المستجیبة

 1 ....................... مقابلتھا سبقت نعم،
 2 ............................. مقابلة أول ال،

 

UF10B
1 

UF10A
2 

UF10A. ،ًالمركزي الجھاز من نحن ).اسمك( اسمي مرحبا 
 األطفال وضع حول مسح بتنفیذ ونقوم  الصحة ووزارة لالحصاء
 اسم( وسالمة صحة حول معك التحدث أودّ  واألسر. والعائالت

 علیھا نحصل التي المعلومات جمیع وستبقى ).UF3 في الطفل
 سؤال عن اإلجابة عدم اخترت وإذا الھویة. ومجھولة للغایة سّریة

 البدء يیمكنن ھل بذلك. إخبارنا یرجى المقابلة، بإیقاف رغبت أو ما
 اآلن؟

UF10B. ،الطفل اسم( وسالمة صحة حول معك التحدث أودّ  واآلن 
 المعلومات جمیع أن لك نؤكد أخرى، ومرة .أكبر بتفصیل )UF3 في

 رتاخت وإذا الھویة. ومجھولة للغایة سّریة ستبقى علیھا نحصل التي
 إخبارنا یرجى المقابلة، بإیقاف رغبت أو ما سؤال عن اإلجابة عدم

 اآلن؟ البدء یمكنني ھل بذلك.

 1 ..................................................................... نعم
 2 ............................................................ لأیس لم ال/

1 الخامسة سنّ  دون األطفال معلومات نموذج 
2UF17 
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UF17. الخامسة سنّ  دون لألطفال المقابلة نتیجة 

 
 الرعایة. األم/مانحة إلى تشیر الرموز 
 المشرف/ة. مع استكمالھا یتم لم نتیجة أیة بمناقشة قومي 

 01 ....................................................... المقابلة أُنجزت
 02 ..................................................... المنزل في لیست

 03 ....................................................... المقابلة رفضت
 04 .................................................... جزئي بشكل أُنجزت
 المقابلة اجراء على قادرة غیر

 یرجى( __________________________________ 
 05 _________________________________ )التحدید

 
 األم/ لھذه البالغین أحد من موافقة على الحصول یتم لم
17  عمرھا التي الرعایة مانحة ........................................ 
 06 ................................................................سنة - 15

 
 96 ______________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 

 UB الخامسة سنّ  دون األطفال معلومات

UB0. لو یمكنك ھل المقابلة، أبدأ أن قبل 
 وبطاقة )االسم( میالد شھادة إحضار سمحت

 سجل أي أو بھ/بھا الخاصة التلقیح كارت أو
 سوف خاص؟ رعایة مقدم من آخر تطعیمات

 الوثائق. تلك على االطالع إلى أحتاج

  

UB1. ؟االسم( ُولد/ت وسنة وشھر یوم أي في( 
 

 أكثر: استوضحي 
 میالده/ھا؟ تاریخ ھو ما 

 

 تاریخ تعرف الرعایة األم/مانحة كانت إذا 
ً  سّجلي بالضبط، المیالد  خالف الیوم؛ أیضا

 للیوم. "98" حول دائرة ضعي ذلك
 

 ة.السن و الشھر تسجیل یجب األحوال كل في 

 
 المیالد تاریخ

 الیوم ............................................................... 
 .............................................................. __ __ 

 
الیوم أعرف ال .................................................... 

 ................................................................... 98 
 

الشھر .............................................................. 
 .............................................................. __ __ 

 
السنة ............................................................... 

 .................................................... __  1    0   2 

 

UB2. ؟االسم( عمر كم( 
 

 أكثر: استوضحي 
 میالد عید آخر في )االسم( عمر كان كم 

 لھ/لھا؟

 
 الكاملة. بالسنوات العمر سّجلي 

 
 سّجلي واحدة، سنة من أقل العمر كان إذا 

"0." 
 

 و UB1 سؤالي على اإلجابات كانت إذا 
UB2 أكثر استوضحي متوافقة، غیر 

 وصححیھا.

 
 __ .................................... الكاملة) (بالسنوات العمر

 

UB3. من تحققي UB2: 1............................................... 2 أو 1 ،0 العمر الطفل/ة؟ عمر 
 2............................................ سنوات 4 أو 3العمر

1UB9 
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UB4. المستجیبة سطر رقم من تحققي 
)UF4( األسرة الستبیان والمستجیب/ة 

 ):HH47( المعیشیة

 UF4 = HH47 ..................... 1 نفسھا، ھي المستجیبة
 UF4 ≠ HH47 .............. 2 نفسھا، ھي لیست المستجیبة

 
2UB6 

UB5. من تحققي ED10 نموذج في 
 لھ المعیشیة: األسرة استبیان في التعلیم

 لطفولةل تعلیمي ببرنامج الطفل/ة یلتحق/تلتحق
 2017/2018 الحالیة السنة في المبكرة

 ED10 = 0 ............................................. 1 نعم،
 2 ..................................... فارغ أو ED10 ≠ 0 ال،

UB8B
1 

2UB9 

UB6. بأي )االسم( التحق/ت أن سبق ھل 
 نمیةت برامج المبكرة، للطفولة تعلیمي برنامج
 ؟   االطفال ریاض وفي الحضانة في الطفولة

 1............................................................... نعم
 2................................................................  ال

 
2UB9 

UB7. األوقات من وقت أي في التحق/ت ھل 
 البرامج( بـ 2017 لسنة العاشر الشھر منذ

 )؟UB6 في المذكورة

 1............................................................... نعم
 2................................................................  ال

UB8A
1 

2UB9 

UB8A. البرامج( بـ حالیا یلتحق/تلتحق ھل 
 )؟UB6 في المذكورة

 
UB8B. التحق/ت )االسم( أن ذكرت لقد 

 ذهھ خالل المبكرة للطفولة تعلیمي ببرنامج
ً  ملتحق/ة ھو/ھي ھل الدراسیة. السنة  حالیا
 البرنامج؟ بھذا

 
 

 1............................................................... نعم
 2................................................................  ال

 

UB9. تأمین أي )السما( تحصل یحصل/ ھل 
 المجانیة؟ الصحیة الخدمات عدا ( صحي

 1 .............................................................. نعم
 2 ...............................................................  ال

 
2النموذ

 التالي ج

UB10. یحصل الذي الصحي التأمین نوع ما / 
 ؟السم ا علیھ تحصل

 
 ذُكر. ما كل سّجلي 

 A .. مجتمعیة لمؤسسة مشتركة/ صحیة لمؤسسة صحي تأمین
 B ........................... العمل جھة خالل من صحي تأمین

 C ............................................ االجتماعي الضمان
 D ..................................... تجاري آخر صحي تأمین

 
 X __________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر
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 BR الوالدة تسجیل نموذج

BR1. شھادة )االسم( لدى یوجد ھل 
 میالد؟

 
 اسألیھا: نعم، الجواب كان إذا 
 لو رؤیتھا یمكنني ھل  

 سمحت؟

 1 ............................................... رؤیتھا تمت نعم،
 

 2 .............................................. رؤیتھا تتم لم نعم،
 

 3 ...............................................................  ال
 

 8 ........................................................ أعرف ال

1 النموذج 
 التالي
 
2 النموذج 

 التالي

BR2. في  )االسم( والدة تسجیل تم ھل 
 والوفیات؟ الوالدات تسجیل مكاتب

 1 ............................................................... نعم
 2 ...............................................................  ال

 
 8 ........................................................ أعرف ال

1 النموذج 
 التالي

BR3. تسجیل یمكن كیف تعرفین ھل 
 )؟االسم( والدة

 1 ............................................................... نعم
 2 ...............................................................  ال
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 EC المبكرة الطفولة تنمیة برامج نموذج

EC1. : المصورة الكتب أو األطفال كتب عدد كم 
 )؟االسم( لـ مخصصة وھي لدیك التي

 00 ............................................... كتب أي یوجد ال
 

 0 __ ........................................... األطفال كتب عدد
 

 10 ...........................................  أكثر أو كتب عشرة

 

EC2. التي األشیاء حول المزید بمعرفة مھتمة انني 
 في تكون / یكون عندما )االسم( بھا یلعب/تلعب

 المنزل.
 

 باستخدام: یلعب/تلعب ھل 
 

 ]A[ السیارات أو الدمى مثل الصنع منزلیة ألعاب 
 المنزل؟ في تُصنع أخرى ألعاب أیة أو

 
 ]B[ مصنّعة؟ ألعاب أو متجر من ألعاب 

 
 ]C[ أو المنزلیة األواني كاألوعیة، منزلیة، أشیاء 

 أو العصي، مثل المنزل خارج علیھا یُعثر أشیاء
 أو الحیوانات ھیاكل أو الحجارة، أو الحصى،

 األشجار؟ أوراق

 
 
 

 أعرف ال   ال   نعم
 

8      الصنع.................................... منزلیة ألعاب
1     2 

 
 

 8      2      1 ................................ المتجر من ألعاب
 

 8      2      1 .....  المنزل خارج من أشیاء أو منزلیة أشیاء

 

EC3. یضطر  ً  رعایة یتولون الذین الكبار أحیانا
 غسل أو للتسّوق المنزل مغادرة إلى األطفال
 لترك ویضطرون آخر سبب ألي أو المالبس
 الصغار. األطفال

 
 التي األیام عدد ھو ما الماضي، األسبوع خالل 

 ):االسم( فیھا تُرك/ت
 

 ]A[ واحدة؟ ساعة من ألكثر لوحده/ھا 
 
 

 ]B[ طفل/ة أي وأعني آخر، طفل رعایة في 
 ساعة من ألكثر سنوات،10 من أقل عمره/ھا
 واحدة؟

 

 كانت إذا "و0" سّجلي یوم"، "وال اإلجابة كانت إذا 
 ".8" سّجلي أعرف"، "ال اإلجابة

 
 
 
 
 
 

  وحده/ھا الطفل/ة تُرك/ت التي األیام عدد
 __ ......................................... واحدة ساعة من ألكثر

 
 رعایة في الطفل/ة تُرك/ت التي األیام عدد

 آخر/أخرى طفل/ة ................................................. 
 ساعة من ألكثر .................................................... 

 __ .............................................................. واحدة

 

EC4. من تحققي UB2: 1 ..................................................... 1أو 0 العمر الطفل/ة؟ عمر 
 2 ..................................... سنوات 4 أو 3 أو 2 العمر

1 
 النموذج

 التالي
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EC5. أنت شاركت ھل الماضیة، الثالثة األیام خالل 
 سنة 15 یبلغون ممن أسرتك أفراد أحد شارك أو

 مع التالیة األنشطة من أي في أكثر أو العمر من
 ):االسم(

 
  اسألیھا: نعم، الجواب كان إذا 
 )؟االسم( مع النشاط ھذا في شارك من 

 
 الطفل مع شارك/ت قد بالتبني األب/األم كان إذا 

 ترمیزه/ھا وجب األسرة، في یعیش/تعیش وھو/ھي
  .كأب/كأم

 ینطبق. ما كل حول دائرة ضعي 
 

 أحد شارك إذا أحد" "ال حول دائرة وضع یمكن ال 
 مع نشاط في أكثر أو سنة 15 یبلغ ممن األسرة أفراد

 الطفل/ة

  

 أم 
أ
 ب

شخ
 آخر ص

 ال
 أحد

 ]A[ كتب مشاھدة أو الكتب قراءة 
 A B X Y الكتب قراءة )؟االسم( مع مصورة  

 ]B[ القصص روایة )؟االسم( لـ القصص روایة A B X Y 

 ]C[ االسم( مع أو لـ الغناء،( 
 (اھازیج)؟ التھویدات ذلك في بما  

 A B X Y األغاني غناء

 ]D[ للخارج أخذه/ھا المنزل؟ خارج للتنّزه )االسم( أخذ 
 A B X Y للتنّزه

 ]E[ معھ/ھا اللعب )؟االسم( مع اللعب A B X Y 

 ]F[ األشیاء رسم أو العدّ  أو األشیاء تسمیّة 
 )؟االسم( مع أو لـ  
 

 A B X Y األشیاء تسمیّة

EC5G. من تحققي UB2: 1 ............................................................ 2العمر الطفل/ة؟ عمر 
 2 ............................................ سنوات 4 أو 3 العمر

1 
 النموذج

 التالي

EC6.  ّصحة عن األسئلة بعض علیك أطرح أن أود 
 في األطفال بین تفاوت ھناك ).االسم( نمو وتطور
 بعض المثال، سبیل على والتعلّم. النمو تطور

 ذهھ وتتعلق غیرھم. قبل بالمشي یبدؤون األطفال
 ).االسم( نمو تطور من جوانب بعدة األسئلة

 
 أحرف عشرة على التعرف )االسم( بإمكان ھل 

 تسمیتھا؟ او األٌقل على أبجدیة

 
 
 
 
 

 1 ................................................................ نعم
 2 .................................................................  ال

 
 8 .......................................................... أعرف ال

 

EC7. بسیطة كلمات أربع قراءة )االسم( بإمكان ھل 
 األقل؟ على وشائعة

 1 ................................................................ نعم
 2 .................................................................  ال

 
 8 .......................................................... أعرف ال

 

EC8. تمیز ویمیز/ اسماء )االسم( یعرف/تعرف ھل 
 ؟10 إلى 1 من األعداد جمیع رموز

 1 ................................................................ نعم
 2 .................................................................  ال

 
 8 .......................................................... أعرف ال
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EC9. من صغیر جسم التقاط )االسم( بإمكان ھل 
 رالحج أو كالعصا اصبعین، باستخدام األرض على

 الحصاة؟ او

 1 ................................................................ نعم
 2 .................................................................  ال

 
 8 .......................................................... أعرف ال

 

EC10. االسم( یعاني/تعاني ھل(  ً  المرض من أحیانا
 اللعب؟ تستطیع یستطیع/ ال بحیث الشدید

 1 ................................................................ نعم
 2 .................................................................  ال

 
 8 .......................................................... أعرف ال

 

EC11. اإلرشادات اتباع )االسم( بإمكان ھل 
 حیح؟ص بشكل ما بشيء القیام كیفیة حول البسیطة

 1 ................................................................ نعم
 2 .................................................................  ال

 
 8 .......................................................... أعرف ال

 

EC12. بشيء بالقیام )االسم( تُكلّف یكلّف/ عندما 
 باستقاللیة؟ بھ القیام یمكنھ/یمكنھا ھل ما،

 1 ................................................................ نعم
 2 .................................................................  ال

 
 8 .......................................................... أعرف ال

 

EC13. سماال( (تنسجم) تتأقلم (ینسجم)/ یتأقلم ھل( 
 اآلخرین؟ األطفال مع ینبغي كما

 1 ................................................................ نعم
 2 .................................................................  ال

 
 8 .......................................................... أعرف ال

 

EC14. أو عضّ  أو بركل )االسم( تقوم یقوم/ ھل 
 الكبار؟ أو اآلخرین األطفال ضرب

 1 ................................................................ نعم
 2 .................................................................  ال

 
 8 .......................................................... أعرف ال

 

EC15. بسھولة؟ )االسم( انتباه یتشتت ھل 

 

 

 1 ................................................................ نعم
 2 .................................................................  ال

 
 8 .......................................................... أعرف ال
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 UCD الطفل سلوك ضبط نموذج

UCD1. من تحققي UB2: 1 ...................................................... 0 العمر الطفل/ة؟ عمر 
 

 2 .................................... 4 أو 3  ،2 ،1   العمر

1 
 النموذج

 التالي

UCD2. فالاألط لتھذیب معینة أسالیب الكبار یستخدم 
 سلوكیة مشكلة لمعالجة أو األمثل السلوك وتعلیمھم

 المستخدمة. الطرق من الئحة علیك سأقرأ لدیھم.
 أي أو أنت استخدمت كنت ما إذا تخبریني أن وأرجو
 )االسم( مع الطریقة ھذه أسرتك في آخر بالغ شخص
 .الماضي الشھر خالل

 
 ]A[ أشیاء أو امتیازات من )االسم( حرمان 

 بمغادرة لھ/لھا السماح عدم أو بھا یرغب/ترغب
  المنزل.

 
 ]B[ سلوكھ/ھا كان لماذا )االسم(لــ التفسیر/الشرح 

 خطأ.
 

 ]C[ .ھّزه/ھّزھا 
 

 ]D[ علیھ/علیھاً. الزعیق أو علیھ/علیھا الصراخ 
 

  [E]  لیفعلھ/تفعلھ. آخر شيء إعطاؤه/ھا 
 

 ]F[ بالید. المؤخرة على ضربھ/ضربھا 
 

 ]G[ من آخر مكان أو المؤخرة على ضربھ/ضربھا 
 وأ العصا أو الشعر فرشاة أو كالحزام ما بشيء الجسم

 آخر. صلب شيء أي باستخدام
 

 ]H[ صفة بأیة أو الكسول/ة أو بالغبي/ة مناداتھ/ھا 
 القبیل. ھذا من أخرى

 
 ]I[ أو الرأس أو الوجھ على صفعھ/ھا أو ضربھ/ھا 

 األذنین.
 

 ]J[ األرجل. أو الذراع أو الید على ضربھ/ھا 
 

 ]K[ ضربھ/ضربھا  ً ً  ضربا  وتكراراً  مراراً  مبرحا
 ممكن. قدر بأقصى

 
 
 
 
 
 

 ال   نعم  
 

 2    1 .................................... االمتیازات من الحرمان
 

 
 2    1 ...................................... الخاطئ السلوك تفسیر

 

 2    1 ................................................... ھّزه/ھّزھا
 

 2    1 ................................  الصیاح الزعیق، الصراخ،
 

 2    1 ....................... لتفعلھ / لیفعلھ آخر شيء إعطاؤه/ھا
 

 2    1 ........................  بالید المؤخرة على ضربھ/ضربھا
 

  العصا أو الشعر فرشاة أو بالحزام ضربھ/ضربھا
 2    1 ......................................... صلب آخر شيء أو

 
 

 2    1 .....  أخرى صفة أیة أو الكسول/ة أو بالغبي/ة مناداتھ/ھا
 
 

  أو الوجھ على الصفع / الضرب
 2    1 .....................................  األذنین أو الرأس على

 
 2    1 ................  األرجل أو الذراع أو الید على ضربھ/ھا

 
ً  ضربھ/ھا ً  ضربا   مراراً  مبرحا
 2    1 ................................. ممكن قدر بأقصى وتكراراً 

 

UCD4. من  تحققي UF4ھذه أجابت أن سبقت :ھل 
  FCD5  أو UCD5( التالي السؤال على المستجیبة

 آخر؟ لطفل ))17-5 االطفال استبیان (في

 1 ................................................................. نعم
 

 2 ..................................................................  ال
 

1 
 النموذج

 التالي

UCD5. الطفل/ة معاقبة یجب أنھ تعتقدین ھل  ً  جسدیا
 كما تھذیبھ/ھا أو تربیتھ/ھا أو تنشئتھ/ھا أجل من

 ینبغي؟

 1 ................................................................. نعم
 2 ..................................................................  ال

 
 8 ............................................... رأي ال / أعرف ال
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 الوظیفیة القدرات نموذج
  للطفل

 UCF 

UCF1. من تحققي UB2: 
 الطفل/ة؟ عمر

 1 ..................................................... سنة 1 أو 0العمر
 

 2 .................................................... 4 أو 3 ،2  العمر

1 النموذج 
 التالي

UCF2.  ّعلیك أطرح أن أود 
 حول األسئلة بعض

 ایواجھھ قد التي الصعوبات
 ).االسم( اجھھاتو /

 )االسم( یضع/تضع ھل 
  طبیة؟ نظارات

 1 ..................................................................... نعم
 2 ......................................................................  ال

 

UCF3. ھل 
 )االسم( یستخدم/تستخدم

 سمعي؟ معین

 1 ..................................................................... نعم
 2 ......................................................................  ال

 

UCF4. ھل 
 )االسم( یستخدم/تستخدم

 یتلقى/تتلقى أو معدات أي
 للمشي؟ مساعدة

 1 ..................................................................... نعم
 2 ......................................................................  ال

 

UCF5. التالیة األسئلة في، 
 عنھا اإلجابة منك سأطلب

 من واحدة تحدید خالل من
 لكل المحتملة. اإلجابات

 أن القول یمكنك ھل سؤال
 یواجھ/ ال )1 ):االسم(

 )2 أم صعوبة، أیة تواجھ
 بعض یواجھ/تواجھ

 )3 أم الصعوبة،
 من كثیر یواجھ/تواجھ

 أنھ/أنھا )4 أم الصعوبة،
 القیام على قادر/ة غیر

 نھائیاً. بالنشاط
 

 الفئات كّرري 
 األسئلة توجیھ أثناء

 استخدام عدم عند الفردیة
 ة:إجاب فئة أیة المستجیبة

 المحتملة اإلجابات تذّكري، 
 یمكنك ھل ھي: األربع
 ال )1 ):االسم( أن القول

 صعوبة، أیة تواجھ یواجھ/
 بعض یواجھ/تواجھ )2 أم

 )3 أم الصعوبة،
 من كثیر یواجھ/تواجھ

 أنھ/أنھا )4 أم الصعوبة،
 القیام على قادر/ة غیر

 نھائیاً؟ بالنشاط

  

UCF6. من تحققي 
UCF2: یضع/ الطفل/ة 

 ؟ طبیة نظارات تضع

 UCF2 = 1 ................................................... 1 نعم،
 UCF2 = 2 ..................................................... 2 ال،

1UCF7A 
2UCF7B 
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UCF7A. وضعھ/ھا أثناء 
 ھل ، الطبیة للنظارات

 )اسم( تواجھ یواجھ/
 الرؤیة؟ في صعوبة

 
UCF7B. یواجھ/تواجھ ھل 

 في صعوبة )االسم(
 الرؤیة؟

 1 .......................................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ........................................ الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 ..................................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  الرؤیة یستطیع/تستطیع ال  4 ..................................... نھائیا

 

UCF8. من تحققي 
UCF3: الطفل/ة 

 معین یستخدم/تستخدم
 سمعي؟

 UCF3 = 1 ................................................... 1 نعم،
 UCF3 = 2 ..................................................... 2 ال،

1UCF9A 
2UCF9B 

UCF9A. استخدام عند 
 (المعینات السمعي المعین

 ھل ، السمعیة)
 )االسم( یواجھ/تواجھ

 سماع في صعوبة
 كأصوات األصوات

 الموسیقى؟ أو الناس
 

UCF9B. یواجھ/تواجھ ھل 
 سماع في صعوبة )االسم(

 الناس كأصوات األصوات
 الموسیقى؟ أو

 
 1 ...................................... صعوبة أي أیة یواجھ/تواجھ ال

 2 ........................................ الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 ..................................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  السمع یستطیع/تستطیع ال  4 ...................................... نھائیا

 

UCF10. من تحققي 
UCF4: ھل 

 الطفل/ة یستخدم/تستخدم
 یساعده/یساعدھا جھاز
 أو المشي على

 على یحصل/تحصل
 للمشي؟ مساندة

 UCF4= 1 .................................................... 1 نعم،
 UCF4 = 2 ..................................................... 2 ال،

1UCF11 
2UCF13 

UCF11. دون 
 لجھاز استخدامھ/ھا

 على یساعده/تساعدھا
 دون أو المشي

 على حصولھ/حصولھا
 ھل المشي، في مساندة

 )االسم( یواجھ/تواجھ
 المشي؟ في صعوبة

 2 ........................................ الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 ..................................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  المشي یستطیع/تستطیع ال  4 ..................................... نھائیا

 

UCF12. باستخدامھ/ھا 
 یساعده/تساعدھا لجھاز
 بحصولھ/ھا أو المشي على
 المشي، في مساندة على
 )االسم( یواجھ/تواجھ ھل

 المشي؟ في صعوبة

 1 ...................................... صعوبة أي أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ........................................ الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 ..................................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  المشي یستطیع/تستطیع ال  4 ..................................... نھائیا

1UCF14  
2UCF14 
3UCF14 
4UCF14 

UCF13. باألطفال مقارنة 
 ھل ، عمره/عمرھا مثل في

 )االسم( یواجھ/تواجھ
 المشي؟ في صعوبة

 1 .......................................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ........................................ الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 ..................................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  المشي یستطیع/تستطیع ال  4 ..................................... نھائیا
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UCF14. باألطفال مقارنة 
 ھل ، عمره/عمرھا مثل في

 )االسم( یواجھ/تواجھ
 ءاألشیا التقاط في صعوبة

 بیده/ھا؟ الصغیرة

 1 .......................................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ........................................ الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 ..................................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  األشیاء التقاط یستطیع/تستطیع ال  4 ............................. نھائیا

 

UCF15. یواجھ/تواجھ ھل 
  فھمك؟ في صعوبة )االسم(

 1 .......................................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ........................................ الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 ..................................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  فھمي یستطیع/تستطیع ال  4 ...................................... نھائیا

 

UCF16. عندما 
 )،االسم( یتحدث/تتحدث

 في صعوبة تواجھین ھل
  فھمھ/فھمھا؟

 1 .......................................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ........................................ الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 ..................................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  فھمھ/فھمھا أستطیع ال  4 ......................................... نھائیا

 

UCF17. باألطفال مقارنة 
 ھل ، عمره/عمرھا مثل في

 )االسم( یواجھ/تواجھ
 األشیاء؟ تعلّم في صعوبة

 1 .......................................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ........................................ الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 ..................................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  األشیاء تعلم یستطیع/تستطیع ال  4 ............................... نھائیا

 

UCF18. باألطفال مقارنة 
 ھل ، عمره/عمرھا مثل في

 )االسم( یواجھ/تواجھ
 اللعب؟ في صعوبة

 1 .......................................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ........................................ الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 ..................................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  اللعب یستطیع/تستطیع ال  4 ...................................... نھائیا

 

UCF19. التالي للسؤال 
 في مختلفة خیارات خمسة

 ھذه علیك سأقرأ اإلجابات.
 طرح بعد الخیارات
 السؤال.

 
 مثل في باألطفال مقارنة 

 مدى ما ، عمره/عمرھا
 عضّ  أو بركل )االسم( قیام
 اآلخرین األطفال ضرب أو
  الكبار؟ أو

 
 أنھ/أنھا: القول یمكنك ھل 

 أو اً،نھائی ذلك یفعل/تفعل ال
 نم أقل بدرجة یفعلھ/تفعلھ

 بنفس أم اآلخرین، األطفال
 أكثر أم أكثر، أم الدرجة،
 بكثیر؟

 
 
 
 
 

ً  ذلك یفعل/تفعل ال  1 .............................................. نھائیا
 2 ............................................................. أقل بدرجة
 3 .......................................................... الدرجة بنفس
 4 .................................................................... أكثر
 5 ............................................................. بكثیر أكثر
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 BD التغذوي والتنوع الثدي من الرضاعة نموذج

BD1. من تحققي UB2: الطفل/ة؟ عمر 
 . سنة من اقل شھر)11( )0العمر(
 سنتین. من اقل ) شھر 23( )1العمر(
 سنوات. ثالث من اقل ) شھر 35( )2العمر(

 1 ......................................................... 2 أو 1 ،0العمر
 2 ..................................................... سنوات 4 أو 3العمر

 
2 

 النموذج
 التالي

BD2. االسم( إرضاع تم أن سبق ھل( 
 ؟رضاعة من الثدي

 1 .............................................................................. نعم
 2 ..............................................................................  ال
 8 ....................................................................... أعرف ال

 
2BD3A 
8BD3A 

BD3. یتلقى )االسم( زال/ت ما ھل / 
 الثدي؟ من رضاعة تتلقى

 1 .............................................................................. نعم
 2 ..............................................................................  ال
 8 ....................................................................... أعرف ال

 

BD3A. من تحققي UB2: عمر 
 الطفل/ة؟

 . سنة من اقل شھر)11( )0العمر(
 سنتین. من اقل ) شھر 23( )1العمر(

 

 1 ................................................................... 1 او 0العمر
 2 ................................................................ سنوات 2العمر

 

2 النموذج 
 التالي

BD4. شيء أي )االسم( شرب/شربت ھل 
 النھار خالل أمس یوم  من القنینة بالحلمة

 اللیل؟ أو

 1 .............................................................................. نعم
 2 ..............................................................................  ال
 8 ....................................................................... أعرف ال

 

BD5. محلول )االسم( شربت شرب/ ھل 
 الفم طریق عنORS  الجفاف معالجة

 اللیل؟ أو النھار خالل أمس یوم

 1 .............................................................................. نعم
 2 ..............................................................................  ال
 8 ....................................................................... أعرف ال

 

BD6. االسم( تناول/ت أو شرب/ت ھل( 
 أو الفیتامینات من غذائیة مكمالت
 یوم أدویة أیة تناول/تناولت أو المعادن،

 اللیل؟ أو النھار خالل أمس

 1 .............................................................................. نعم
 2 ..............................................................................  ال
 8 ....................................................................... أعرف ال

 

BD7. جمیع عن أسألك أن اآلن أود 
 یكون/تكون التي األخرى السوائل

 أمس یوم تناولھا/تناولتھا قد )االسم(
 اللیل. أو النھار خالل

 
 المستھلكة السوائل حتى إدراج یرجى 

 المنزل. خارج
 

 )السائل اسم( )االسم( شربت شرب/ ھل 
 اللیل: أو النھار خالل أمس یوم

  

 أعرف ال ال نعم 
 

 ]A[ 8 2 1 خالصة میاه خالصة؟ میاه  

 ]B[ مشروبات أو عصیرطیعي 
 عصائر؟

  8 2 1 عصائر مشروبات أو طبیعي عصیر

 ]C[ اطعمة دون (من المرق / شوربة 
 صلبة)؟

 اطعمة دون (من مرق شوربة/
 صلبة)

1 2 8  

 ]D[ بالرّضع(تركیبة) خاص حلیب (تركیبة) بالرّضع، خاص حلیب 
1 
 

2 
BD7[E] 

8 
BD7[E] 

 

 ]D1[ شرب/شربت التي المرات عدد كم 
 بالرّضع؟ خاص حلیب )االسم( فیھا

 أو مرات 7 اإلجابة كانت إذا  
 ".7" سّجلي أكثر،

 معروفة، غیر اإلجابة كانت إذا  
 ".8" سّجلي

 المرات عدد
 __...................................................... بالرّضع خاص حلیب 
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 ]E[ الحلیب مثل حیوانات حلیب 
 مسحوق  أو المعلّب أو الطازج
 الحلیب؟

 1 حلیب
 

2 
BD7[X] 

8 
BD7[X] 

 

 ]E1[ شرب/شربت التي المرات عدد كم 
 حیوانات؟ حلیب )االسم( فیھا

 أو مرات 7 اإلجابة كانت إذا  
  ."7" سّجلي أكثر،

 معروفة، غیر اإلجابة كانت إذا  
 ".8" سّجلي

 __ ........................................................... حلیب المرات عدد

 

 ]X[ أخرى سوائل أخرى؟ سوائل أیة 
1 2 

BD8 
8 

BD8 
 

 ]X1[ األخرى السوائل جمیع سّجلي 
 المذكورة.

   ________________________________ )التحدید یرجى(

BD8. األطعمة حتى إدراج یرجى واللیل. النھار خالل أمس یوم )االسم( تناولھ/تناولتھ ما جمیع عن أسألك أن أود واآلن 
 المنزل. خارج المستھلكة

 الوقت؟ ذلك في شيء أي تناول/ت ھل باألمس. )االسم( استیقظ/ت عندما -
 يأ أكثر: استوضحي الوقت. ذلك في )االسم( أكلھ/أكلتھ ما جمیع عن أخبریني سمحت لو اسألیھا: نعم، الجواب كان إذا 

 آخر؟ شيء
 أدناه. األطعمة مجموعات باستخدام األجوبة سّجلي 
 الوقت؟ ذلك في شيء أي تناول/ت ھل ذلك؟ بعد )االسم( فعل/ت ماذا -
 إلى خلد/ت الطفل/ة أن المستجیبة تخبرك أن إلى األطعمة، مجموعات في األجوبة تسجیل مع األسئلة، ھذه تسلسل كرري 

 التالي. الیوم صباح حتى النوم

 

 ذكرھا یتم لم أطعمة مجموعة لكل وبالنسبة
 أعاله، األسئلة تسلسل استكمال بعد

 اسألیھا:
 بنود( )االسم( تناول/ت ھل للتأكد، فقط 

 النھار خالل أمس یوم )األطعمة مجموعة
 اللیل أو

 

 أعرف ال ال نعم

 

 ]A[ حلیب من مصنوع خاثر لبن 
 الحیوانات؟

 لبن رصد یجب أنھ الحظي            
 السؤال في      للشرب السائل/المعد الخاثر

BD7[X] or BD7[E] على ،اعتمادا 
 .الحلیب محتوى

 خاثر لبن
1 
 

2 
BD8[B] 

8 
BD8[B] 

 

 ]A1[ تناول/ت التي المرات عدد كم 
 الخاثر؟ لبن )االسم( فیھا

 أو مرات 7 اإلجابة كانت إذا  
 ".7" سّجلي أكثر،

 معروفة، غیر اإلجابة كانت إذا  
 ".8" سّجلي

 فیھا تناول/ت التي المرات عدد
 __.................................................................... خاثر لبن 

 

 ]B[ المّدعم األطفال غذاء 
 مشترى  لالستعمال جاھز أطفال غذاء أي

 مدعم انھ على التجاریة االسواق من
 جیوبر أو السیریالك  مثل بالمقویات،

 8 2 1 المّدعم األطفال غذاء

 

 ]C[ الحبوب من المصنوعة األطعمة 
 ، المعكرونة،الھریسة األرز، الخبز،

 بالطاقة)؟ (الغنیة أطعمة أي أو العصیدة
 8 2 1 الحبوب من المصنوعة األطعمة

 



 566صفحة |  2018العراق  -، استب�انات ”هـ“الملحق 

 ]D[ ،القرع الجزر، الیقطین 
 البطاطا أو الجزر أو القرع أو الیقطین

 ةبرتقالی أو الصفراء الحشوة ذات الحلوة
 او االصفر اللون ذات اللون(اغذیة

 لذيا بالكاروتین الغنیة الغامق البرتقالي
 )؟ الجسم ینفع

 8 2 1 إلخ. القرع، الجزر، الیقطین،

 

 ]E[ الجذور من المصنوعة األطعمة 
 أي او والشوندر، الشلغم العادیة، البطاطا

 ؟ الجذور من مصنوعة أخرى أطعمة
 8 2 1 الجذور من المصنوعة األطعمة

 

 ]F[ خضراء ورقیة خضار 
 (الغنیة خضراء ورقیة خضار أیة

 یتامینف مثل الجسم ینفع الذي بالكاروتین
A معدنوس ، السبانخ )مثل والحدید ، 

 ، كرفس ، لھانة ، سلق ، ریحان نعناع
 ؟  ....الخ  كراث

 8 2 1 خضراء ورقیة خضار

 

 ]G[ الناضجة البابایا الناضجة، المانجو 
 ینفع الذي بالكاروتین غنیة فواكھ ایة 

 اللون ذات  A فیتامین مثل الجسم
 ، ،المشمش المانجو الغامق البرتقالي

  ، اللون االحمر السندي ، البطیخ

 8 2 1 الناضجة البابایا الناضجة، المانجو

 

 ]H[ أخرى وخضار فواكھ 
 رقيال البرتقال التفاح مثل اخرى فواكھ ایة

 بااللیاف غنیة (وھذه وغیرھا العنجاص
  ؟C وفیتامین

 8 2 1 أخرى وخضار فواكھ

 

 ]I[ داخلیة حیوانات أعضاء لحوم 
 (معالك)

 ونقصد حیوانیة مصادر من غذائیة مواد ایة
 بالحدید الغنیة ( الحیوانات احشاء ھنا

 الكلیة أو الكبد مثل ) A وفیتامین
 وغیرھا؟ .. القلب أو

 حیوانات أعضاء لحوم
 داخلیة(معالك)

1 2 8 

 

 ]J[ أخرى لحوم 
 لحم مثل اللحوم، على تحتوي اغذیة أیة 

 الدجاج أو الماعز، أو الخروف، أو البقر،
 نقانق أو عامة الطیوربصورة او البطّ  أو

 بالحدید الغنیة ( اللحوم ھذه من مصنوعة
 الحیواني)؟ والبروتین

 8 2 1 أخرى لحوم

 

 ]K[ بیض 
 )؟للبروتین مصدر ( البیض

  8 2 1 بیض

 ]L[ مجفف أو طازج سمك 
 ريالبح او النھري بالصید متعلقة اغذیة ایة

 الطازجة سواء ، بانواعھا االسماك مثل
 الغنیة ( وغیرھا معلبة أو المجففة أو

 والزنك)؟ وبروتین والحدید بالیود

 8 2 1  مجفف أو طازج سمك
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 ]M[ أو الفول من مصنوعة أطعمة 
 البندق أو البازالء

أیة بقولیات (الغنیة بالطاقة والبروتین  
النباتي والزنك)مثل  الفاصولیا ( بنوعیھا 

الخضراء والیابسة) اللوبیا بنوعیھا  ، 
 الحمص ، الباقالء بنوعیھا ،العدس، ،

 البندق،  الى اضافة ، وغیرھا البازالء
 منھا؟ مصنوعة أطعمة أیة ذلك في بما

 أو الفول من مصنوعة أطعمة
 إلخ. البندق، أو البازالء

1 2 8 

 

 ]N[ األخرى األطعمة أو الجبن 
 الحلیب من المصنوعة

 الحیوانات حلیب من مصنوعة اغذیة ایة
 دوالزب الجبن مثل االلبان بذلك ونقصد
 ، بالكالسیوم غنیة (ھذه وغیرھا ، والقیمر
 ؟) والمغنیسیوم ، D فیتامین

 األخرى األطعمة أو الجبن
 الحلیب من المصنوعة

1 2 8 

 

 ]X[ صلبة شبھ أو صلبة، أخرى أطعمة 
  لیّنة أطعمة أو
 أو صلبة شبھ أو صلبة، أخرى أطعمة ایة

 اعاله؟ تدرج لم لیّنة أطعمة

 صلبة شبھ أو صلبة، أخرى أطعمة
 لیّنة أطعمة أو

1 
 

2 
BD9 

8 
BD9 

 

 ]X1[اخرى اطعمة اي 
 أو األخرى الصلبة األطعمة جمیع سّجلي
 منض تندرج ال التي اللیّنة أو الصلبة شبھ

 أعاله. المذكورة األطعمة فئات

 
  ________________________________ )التحدید یرجى(

 

BD9. أطعمة أیة )االسم( تناول مرة كم 
 یوم لیّنة أطعمة أو صلبة شبھ أو صلبة
 واللیل؟ النھار خالل أمس

 
 BD8[A] سؤال عن اإلجابة كانت إذا 

 اإلجابة تشمل أن على احرصي "نعم،
 اللبن لطعام المسّجل المرات عدد ھنا

 .BD8[A1] السؤال في الخاثر
 

 أكثر، أو مرات 7 اإلجابة كانت إذا 
 ."7" سّجلي

 
 ___ ............................................................... المرات عدد

 
 8 ...................................................................... أعرف ال

 

 

 IM  التطعیم نموذج

IM1. من تحققي UB2: 1 ................................................... 2 أو 1 ،0 العمر الطفل/ة؟ عمر 
 2 ............................................... سنوات 4 أو 3العمر

 
2النموذج 

 التالي

IM2. بطاقة أو وطنیة /كارت بطاقة لدیك ھل 
 أیة أو خاص صحیة رعایة مقدم عن صادرة

 التي اللقاحات تبین أخرى وثیقة
 )؟االسم( أخذھا/أخذتھا

 
 

 1 .................................... فقط (بطاقات) بطاقة لدیھا نعم،
 لدیھا نعم،

أخرى وثیقة ........................................................... 
 ......................................................................... 2 

 (بطاقات) بطاقة لدیھا نعم،
 3 ....................................................... أخرى ووثیقة

 أیة أو بطاقات لدیھا لیس ال،
أخرى وثیقة ........................................................... 

 ......................................................................... 4 

1IM5 
 
 
 

3IM5 
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IM3. بطاقة/كارت لدیك كان أن سبق ھل 
 رعایة مقدم عن صادرة بطاقة أو وطنیة
 )؟االسم( لـ خاص صحیة

 1 ................................................................... نعم
 2 ...................................................................  ال

 

IM4. من تحققي IM2: أخرى، وثیقة فقط لدیھا IM2 = 2 ............................... 1 
 أیة أو بطاقات لدیھا لیس

IM2 = 4  أخرى، متوفرة وثیقة ................................... 
 ......................................................................... 2 

 
 

2IM11 

IM5. (البطاقات) البطاقة رؤیة یمكنني ھل 
 أخرى؟ وثیقة أیة (و/أو)

 1 ........................ فقط (البطاقات) البطاقة مشاھدة تمت نعم،
 2 ................................ فقط أخرى وثیقة مشاھدة تمت نعم

 (بطاقات) بطاقة مشاھدة تمت نعم،
 3 ....................................................... أخرى ووثیقة

 بطاقات أیة مشاھدة تتم لم
أخرى وثیقة ........................................................ أو

 ......................................................................... 4 

 
 
 
 
 

4IM11 

IM6 
a( الوثائق. من لقاح لكل التواریخ انسخي. 
b( كانت إذا الیوم عمود في ”44“ سّجلي 

 نولك أعطي قد   اللقاح أنّ  تبیّن الوثائق
 یُسّجل. لم التاریخ

c( الطفل/ة تاخذ / یاخذ  لم اذا "00“ سّجلي 
 . اللقاح

 تاریخ التطعیم

 السنة الشھر الیوم 

ن  BCG       1 0 2   (السل) التدرُّ

 مطن الفایروسي الكبد التھاب
 اولى جرعة ب

B1EPH       1 0 2 

 صفر جرعةال األطفال شلل
)OPV( OPV0       1 0 2 

 تطعیم من األولى الجرعة
  األطفال شلل

OPV1       1 0 2 

 تطعیم من الثانیة الجرعة
 OPV2       1 0 2  األطفال شلل

 تطعیم من الثالثة الجرعة
 OPV3       1 0 2  األطفال شلل

 اللقاح من األولى الجرعة
 التكافؤ السداسي

 السعال (الدفتیریا،
 الكزاز، الدیكي،

 ابلتھالنزلیة,ا المستدیمة
 ,2 الفایروسي الكبد

  )الزرقي األطفال وشلل

HEXA1 "HEXA1"      1 0 2 

 اللقاح من الثانیة الجرعة
 التكافؤ السداسي

 السعال (الدفتیریا،
 الكزاز، الدیكي،

 ابلتھالنزلیة,ا المستدیمة
 ,3 الفایروسي الكبد

 الزرقي) األطفال وشلل

HEXA 2 "HEXA2"      1 0 2 
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 اللقاح من الثالثة الجرعة
 التكافؤ السداسي

 السعال (الدفتیریا،
 الكزاز، الدیكي،

 مستدیمةال
 الكبد لتھابالنزلیة,ا

 وشلل ,4 الفایروسي
 الزرقي) األطفال

HEXA3 "HEXA3"      1 0 2 

 لقاح من األولى الجرعة
 الرئویة المكورة

 1 – (المقترن)
PCV1       1 0 2 

 لقاح من الثانیة الجرعة
 الرئویة المكورة

 2 – (المقترن)
PCV2       1 0 2 

 لقاح من الثالثة الجرعة
 الرئویة المكورة

 3 – (المقترن)
PCV3       1 0 2 

 لقاح من األولى الجرعة
 ) الدوار(العجلي الفیروس

1 
1OTAR       1 0 2 

 لقاح من الثانیة الجرعة
 الدوار الفیروس
 2 -(العجلي)

2OTAR       1 0 2 

 MEASLES                 1 0 2 المنفردة) (الحصبة

 MMR       1 0 2 المختلطة) الحصبة (

الجرعة المنشطة االولى (شلل االطفال الفموي 
جرعة اولى ، الخماسي الالخلوي جرعة 

 منشطة اولى)
      1 0 2 

IM7. من تحققي IM6: جمیع تسجیل تم ھل 
 BCG السل التدّرن، تطعیم (من اللقاحات
 ؟ االولى المنشطة بالجرعة

 1 ................................................................... نعم
 

 2 ...................................................................  ال

1 النموذج 
 التالي

IM8. خالل لقاح أي )االسم( تلقى/ت ھل 
  التالیة: الحمالت

 
 ]A[ شلل للقاح الشاملة الوطنیة الحملة 

 26/1/2017-22 الفموي االطفال
 االولى) (الجولة

 ]B[ شلل للقاح الشاملة الوطنیة الحملة 
 9/3/2017-5 الفموي االطفال

 الثانیة) (الجولة
 ]C[ شلل للقاح الشاملة الوطنیة الحملة 

 2018 الثاني كانون الفموي االطفال

 
 

 ال  ال   نعم                                                          

 أعرف

 A ............................................ 1     2      8 الحملة

 

 

 B ............................................ 1     2      8 الحملة

 

 

 C ............................................ 1     2      8 الحملة
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IM9. الوثیقة على مسّجل ھو ما إلى إضافة 
 ھل علّي، عرضتیھا التي (الوثائق)
 فیھا بما لقاحات أیة على )االسم( حصل/ت

 حمالت خالل علیھا الحصول تم التي تلك
 یامأ أو للتلقیح، الوطنیة األیام أو التلقیح،
 ذكرھا؟ تم التي الطفل صحة

 1 ................................................................... نعم

 

 2 ...................................................................  ال

 

 

 8 ............................................................ أعرف ال

 

 

2 النموذج 

 التالي

8النموذج 

 التالي

IM10. السؤال إلى ارجعي IM6 
 اللقاحات. ھذه عن أكثر واستوضحي

 لكل المناسب الیوم عمود في "66" سّجلي 
 تلقیھ. تم لقاح

 ّجليس تلقیھا، یتم لم التي للقاحات بالنسبة 
"00" 

 النموذج. نھایة إلى انتقلي ،االنتھاء عند 

 

النموذج 
 التالي

IM11. لقاحات أیة تلقي )االسم( لـ سبق ھل 
 فیھا بما باألمراض، اإلصابة من لحمایتھ/ھا

 إحدى خالل تلقاھا/تلقتھا التي اللقاحات
 ومی أو الوطني التلقیح یوم في أو الحمالت،

 الطفل؟ صحة

 1 ................................................................  نعم

 2 ................................................ .................. ال

 

 8 ........................................................... أعرف ال

 

IM12. خالل لقاح أي )االسم( تلقى/ت ھل 
  التالیة: الحمالت

 
 ]A[ شلل للقاح الشاملة الوطنیة الحملة 

 26/1/2017-22 الفموي االطفال
 االولى) (الجولة

 ]B[ شلل للقاح الشاملة الوطنیة الحملة 
 9/3/2017-5 الفموي االطفال

 الثانیة) (الجولة
 ]C[ شلل للقاح الشاملة الوطنیة الحملة 

 2018 الثاني كانون الفموي االطفال
 

 
 

 ال  ال   نعم                                                          

 أعرف

 A ............................................ 1     2      8 الحملة

 

 

 B ............................................ 1     2      8 الحملة

 

 

 C ............................................ 1     2      8 الحملة

 

IM13. من تحققي IM11 و IM12: 1 ............................... أعرف" "ال أو "ال" اإلجابات جمیع 
 2 ........................... األقل على بنعم واحدة إجابة ھناك نعم،

1 النموذج 
 التالي

IM14. على )االسم( حصل/ت أن سبق ھل 
 حقنة أي - التدرن ضد )BCG( السل لقاح
  دائمة؟ ندبة عادة تترك الكتف أو الذراع في

 1 ................................................................  نعم

 2 .................................................................  ال.

 
 8 ............................................................ أعرف ال

 

IM15. لقاح على )االسم( حصل/ت ھل 
 وھو - ب النوع الفایروسي الكبد التھاب
 من الخارجیة الجھة في حقنة عن عبارة
 الكبد التھاب مرض من للوقایة الفخذ

  فترة خالل - ب النوع الفایروسي
 الوالدة؟ من األولى ساعة 24 الـ

 1 ............................................. ساعة 24 خالل نعم،

 2 ................................... ساعة 24 خالل لیس لكن نعم،

 3 .................................................................  ال.

 

 8 ........................................................... أعرف ال
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IM16. أیة على الحصول )االسم( لـ سبق ھل 
 من لحمایتھ/ھا الفم طریق عن لقاح قطرات
 األطفال؟ شلل مرض

 
 القطرة أن إلى باإلشارة أكثر استوضحي 

 وقت وفي الوالدة عند عادة تُعطى األولى
 من للحمایة  كحقن الوقت نفس وفي الحق

 أخرى. أمراض

 1 ................................................................  نعم

 2 .................................................................  ال.

 
 8 ............................................................ أعرف ال

 

2IM20 

 
8IM20 

IM17. قطرات أولى على الحصول تم ھل 
 من األولین األسبوعین في األطفال شلل لقاح

  الوالدة؟

 1 ....................................... االولیین االسبوعین في نعم

 2 ..................................................  الحق وقت في ال
 

 8 ............................................................ أعرف ال

 

IM18. قطرات على فیھا الحصول تم مرة كم 
 األطفال؟ شلل لقاح

 ___ ..................................................... المرات عدد
 
 8 ............................................................ أعرف ال

 

IM20. على )االسم( حصل/ت أن سبق ھل 
 نم للوقایة الفخذ في حقنة أي - سداسي لقاح

 التھاب الدفتیریا، الدیكي، السعال الكزاز،
 واإلنفلونزا ب النوع الفایروسي الكبد

 ؟ المعطل االطفال وشلل المستدیمة
 

 بعض في أنھ إلى باإلشارة أكثر استوضحي 
 السداسي اللقاح الطفل یُعطى األحیان

 ب نوعال الفایروسي الكبد التھاب الدفتیریا،(
 االطفال وشلل المستدیمة واإلنفلونزا

 فیھ تُعطى الذي الوقت نفس في )المعطل
 األطفال. شلل لقاح قطرات

 1 ................................................................  نعم

 2 .................................................................  ال.

 

 8 ........................................................... أعرف ال

 

2IM22 

 

8IM22 

IM21. على الطفل/ة فیھا حصل/ت مرة كم 
 السداسي؟ اللقاح

 ___ .................................................... المرات عدد

 

 8 ........................................................... أعرف ال

 

IM22. على )االسم( حصل/ت أن سبق ھل 
 حقنة أي - المقترن الرئویة المكورات لقاح

 المكورات بمرض اإلصابة من للوقایة
 والتھاب األذن التھابات ذلك في بما الرئویة،
 الرئویة؟ المكورات تسببھ الذي السحایا

 
 بعض في أنھ إلى باإلشارة أكثر استوضحي 

 ةالرئوی المكورات لقاح الطفل یُعطى األحیان
 لقاح فیھا یُعطى الذي الوقت نفس في المقترن

 السداسي.

 1 ................................................................  نعم

 

 2 .................................................................  ال.

 8 ........................................................... أعرف ال

 

 

2IM24 

8IM24 

IM23. على الطفل/ة فیھا حصل/ت مرة كم 
 الرئویة؟ المكورات لقاح

 

 ___ .................................................... المرات عدد

 

 8 ........................................................... أعرف ال

 

IM24. على (االسم) حصل/ت أن سبق ھل 
 - فیروس) (الروتا العجلي الفیروس لقاح
 من للوقایة الفم طریق عن یُعطى سائل وھو

  اإلسھال؟
 

 1 ................................................................  نعم

 

 2 .................................................................  ال.

 

 

2IM26B 

 

8IM26B 
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 بعض في أنھ إلى باإلشارة أكثر استوضحي 
 يالعجل الفیروس لقاح الطفل یُعطى األحیان
 الذي الوقت نفس في فیروس) (الروتا
 السداسي. التطعیم فیھا یُعطى

 8 ........................................................... أعرف ال

 

IM25. على الطفل/ة فیھا حصل/ت مرة كم 
 فیروس)؟ (الروتا العجلي الفیروس لقاح

 ___ .................................................... المرات عدد

 

 8 ........................................................... أعرف ال

 

 

IM26B. على (االسم) حصل/ت أن سبق ھل 
 - )EASLEM( المنفردة  الحصبة لقاح
 تسعة سنّ  في الذراع في تُعطى حقنة وھي
 بالحصبة اإلصابة من للوقایة اكثر او اشھر

 ؟

 1 ................................................................  نعم

 

 2 .................................................................  ال.

 8 ........................................................... أعرف ال

 

 

 

 

 

IM26C. على (االسم) حصل/ت أن سبق ھل 
 والنُكاف (الحصبة المختلطة الحصبة لقاح

 حقنة وھي - )MMR( االلمانیة) والحصبة
 عشر الخمسة سن في الذراع في تُعطى
 بالحصبة اإلصابة من للوقایة أكثر أو شھرا

 والنكاف؟ االلمانیة والحصبة

 1 ................................................................  نعم

 

 2 .................................................................  ال.

 8 ........................................................... أعرف ال

 

IM26D. على (االسم) حصل/ت أن سبق ھل 
 سنة بعمر االولى المنشطة الجرعة  لقاح
 جرعة الفموي االطفال أشھر(شلل وستة
 منشطة جرعة الالخلوي الخماسي ، اولى

 ؟ اولى)

 1 ................................................................  نعم

 

 2 .................................................................  ال.

 8 ........................................................... أعرف ال

 

 
 
 

 CA  بالمرض العنایة نموذج

CA1. باإلسھال؟ )االسم( أصیب/ت ھل األخیرین، األسبوعین في 
 بالرعایة القائمة / القائم او االم قبل من مشاھدتھ یتم كما یحدد االسھال

 ان اما یومیا السائب او السائل البراز من اكثر او ثالثة خروج بانھ
 ذلك. بدون او دم  یصاحبھ

 1 ....................................................... نعم
 2 ........................................................  ال

 
 8 ................................................ أعرف ال

 
2CA14 
8CA14 

CA2. من تحققي BD3: یرضع/ترضع الطفل/ة زال/ت ما ھل 
 ؟الثدي من رضاعة

 1 ................. فارغة او BD3= 1  ،فارغة او نعم
 2 .................... 8 أو BD3 = 2 أعرف، ال أو ال

1CA3A 
2CA3B 
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CA3A.  ّلشربھا )االسم( لـ أعطیت التي السوائل كمیة أعرف أن أود 
  معالجة أمالح األم، حلیب یشمل وھذا باإلسھال. اإلصابة أثناء

 أخرى سوائل وأیة الفم طریق عن تُعطى التي )ORS( الجفاف
 الدواء. مع تُعطى

 
 ھل اإلسھال، من فیھ یعاني/تعاني )االسم( كان/ت الذي الوقت خالل 

 أم لشربھا، عادة تُعطى التي السوائل كمیة من أقل كمیة أعطي/ت
 المعتاد؟ من أكبر كمیة أو لھا، مساویة كمیة

 
 :استوضحي "أقل"، الجواب كان إذا 
 ضبع أقل أو لشربھا، المعتادة الكمیة من بكثیر أقل كمیة أعطي/ت ھل 

 الشيء؟
 

CA3B.  ّلشربھا )االسم( لـ أعطیت التي السوائل كمیة أعرف أن أود 
 )ORS( الجفاف معالجة أمالح یشمل وھذا باإلسھال. اإلصابة أثناء

 الدواء. مع تُعطى أخرى وسوائل
 

 ھل اإلسھال، من فیھ یعاني/تعاني )االسم( كان/ت الذي تالوق خالل 
 سنف أم لشربھا، عادة تُعطى التي السوائل كمیة من أقل كمیة أعطي/ت

 المعتاد؟ من أكبر كمیة أم تقریباً، الكمیة
 

 :استوضحي "أقل"، الجواب كان إذا 
 ضبع أقل أو لشربھا، المعتادة الكمیة من بكثیر أقل كمیة أعطي/ت ھل 

 يء؟الش

 
 1 ................................................ بكثیر أقل
 2 ........................................ الشيء بعض أقل

ً  الكمیة نفس  3 ....................................... تقریبا
 4 ...................................................... أكثر

 5 ........................... لشربھ شيء یُعطى/تُعطى لم
 

 8 ................................................ أعرف ال

 

CA4. اإلسھال، من فیھ یعاني/تعاني االسم)( كان/ت الذي الوقت خالل 
 أم لتناولھا، عادة تُعطى التي الطعام كمیة من أقل كمیة أعطي/ت ھل

 المعتاد؟ من أكبر كمیة أم تقریباً، الكمیة نفس
 

 استوضحي: "أقل"، الجواب كان إذا 

 عضب أقل أم لتناولھا، المعتادة الكمیة من بكثیر أقل كمیة أعطي/ت ھل 
 الشيء؟

 1 ................................................ بكثیر أقل
 2 ........................................ الشيء بعض أقل

ً  الكمیة نفس  3 ....................................... تقریبا
 4 ...................................................... أكثر

ً  الطعام تناول عن توقف/ت  5 ...................... نھائیا
 7 ................. للعمر) (نظرا أبداً  الطعام تناول یتم لم

 
 8 ................................................ أعرف ال

 

CA5. أي من اإلسھال لمرض عالج أو مشورة على حصلت ھل 
 مصدر؟

 1 ....................................................... نعم
 2 ........................................................  ال

 
 8 ................................................ أعرف ال

 
2CA7 

 
8CA7 
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CA6. العالج؟ أو المشورة على حصلت أین من 
 

 آخر؟ مكان أي أكثر: استوضحي 
 

 لكن المذكورین، العالج أو المشورة مقدمي جمیع حول دائرة ضعي 
 جھات. أو أسماء أیة المستجیبة على تقترحي ال

 
 مشورة. أو عالج تقدیم جھة كل نوع لتحدید أكثر منھا استوضحي 

 
ً  المكان كان ما إذا تحدید على قادرة تكن لم إذا  ً  مكانا ً  أم عاما  ،خاّصا

ً  سّجلي ثم ومن المكان اسم اكتبي  على تتعرفي أن إلى "X" مؤقتا
 لإلجابة. المناسبة الفئة

 
 

  _________________________________________  

 )المكان اسم(

 عام طبي قطاع
 A ........................................ حكومي مستشفى 
 B ................................... حكومي صحي مركز 

 C .................. )صحي بیت( حكومي صحي موقع
 F ........................................ شعبیة طبیة عیادة 
 E ............................. میدانیة عیادة / متنقلة عیادة 

 
 آخر عام طبي قطاع

 H ____________________ )التحدید یرجى(  
 

 خاص طبي قطاع
 I ......... ........................خاص......... مستشفى   

 J .. .......................خاص................... طبیب
 K ........................................  خاصة صیدلیة

 
 N ...........................................  مضمد عیادة    

 أخرى خاصة طبیة مؤسسة
 O ____________________ )التحدید یرجى( 

 
 آخر مصدر

 P .............................. األصدقاء / األقارب أحد
 Q ................................ الشارع / سوق / متجر

 R ............................... )عشاب( تقلیدي ممارس  
 L ............... حكومیة) مجتمعیة(غیر صحة متطوعة

 
 یرجى( ذلك غیر
 X)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحدید

 

 

CA7. اإلسھال، من یعاني/تعاني )االسم( كان/ت الذي الوقت خالل 
  إعطاؤه/ھا: تم ھل

 
 

 ]A[  ORS ؟ الفموي االرواء امالح اكیاس 
 

 ]B[ الدیكستروالیت؟ تُدعى خاصة عبوة من مصنوع سائل 
 

 ]C[ الزنك؟ أقراص 
 
  ]C1[ الزنك؟ شراب 

 
 ]D[ المنزل في المحضر الجفاف معالجة محلول  

 صغیرة ملعقة نصف السكر+ من صغیرة مالعق 6 + مغلي ماء (لتر
 .الملح) من

 
 

 أعرف ال   ال   نعم                               
 
 

ORS االرواء امالح اكیاس 
 8      2     1......................... ...………الفموي

 
 خاصة عبوة من سائل

 8      2     1.................. .………الدیكستروالیت
 

     1.اقراص الزنك ........................................
2      8 

 
     1.......................................الزنك شراب

2      8 
 

8       المنزل في المحضر الجفاف معالجة محلول
1…..     2 

 

CA8. من تحققي CA7[A] و CA7[B]: الطفل/ة أعطي/ت ھل 
 الجفاف؟ لمعالجة  اكیاس او محلول أي

 CA7[B] ................. 1 أو CA7[A] في نعم نعم،
 

   أعرف" "ال أو "ال" ال،
 CA7[B] ................... 2 و CA7[A] من كل في

 
 
 

2CA10 
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CA9. المذكور الجفاف معالجة محلول( على حصلت أین من 
 ؟][CA7A و/أو ][CA7Bفي

 
 المصدر. نوع لتحدید أكثر منھا استوضحي 

  
 استوضحي المنزل"، في موجودا "كان اإلجابة كانت إذا 
 معروف. المصدر كان إذا لمعرفة أكثر

 
 مصدراً  المصدر كان ما إذا تحدید على قادرة تكن لم إذا 

 ً ً  أم عاما ً  سّجلي ثم ومن المكان اسم اكتبي ،خاّصا  أن إلى "X" مؤقتا
 لإلجابة. المناسبة الفئة على تتعرفي

 
 
  _________________________________________  

 المكان) م(اس

 عام طبي قطاع
 A ........................................ حكومي مستشفى 
 B ................................... حكومي صحي مركز 
 C .................... )صحي بیت( حكومي صحي موقع 
 F ........................................ شعبیة طبیة عیادة 
 E ............................. میدانیة عیادة / متنقلة عیادة 

 
 آخر عام طبي قطاع 

 H ____________________ )التحدید یرجى( 
 

 خاص طبي قطاع
 I .......... خاص................................ مستشفى

 J .. .......................خاص................... طبیب
 K ........................................  خاصة صیدلیة

  
 N ........................................... مضمد عیادة

 أخرى خاصة طبیة مؤسسة
 O ____________________ )التحدید یرجى(  

 
 آخر مصدر

 P .............................. األصدقاء / األقارب أحد
 Q ................................. الشارع / سوق / متجر 
 R ................................ )عشاب( تقلیدي ممارس 

 L ............... حكومیة) مجتمعیة(غیر صحة متطوعة
 

 یرجى( ذلك غیر
 X )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحدید

 Z ................................... أتذكر ال / أعرف ال
 
 

 

CA10. من تحققي CA7[C,C1]: نعم الزنك؟ الطفل/ة أخد/ت ھل ،CA7[C,C1]  :  =1 ........................... 1 
 CA7[C,C1]:  ≠1 .............................. 2 ال،

 
2CA12 
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CA11. الزنك؟ على حصلت أین من 
 

 المصدر. نوع لتحدید أكثر منھا استوضحي 
 

 استوضحي المنزل"، في موجودا "كان اإلجابة كانت إذا 
 معروف. المصدر كان إذا لمعرفة أكثر

 
 مصدراً  المصدر كان ما إذا تحدید على قادرة تكن لم إذا 

 ً ً  أم عاما ً  سّجلي ثم ومن المكان اسم اكتبي ،خاّصا  أن إلى "X" مؤقتا
 لإلجابة. المناسبة الفئة على تتعرفي

 
 
  _________________________________________  

 المكان) (اسم

 عام طبي قطاع
 A ........................................ حكومي مستشفى 
 B ................................... حكومي صحي مركز 

 C .................. )صحي بیت( حكومي صحي موقع
 F ........................................ شعبیة طبیة عیادة 
 E ............................. میدانیة عیادة / متنقلة عیادة 

 
 آخر عام طبي قطاع 
 H ____________________ )التحدید یرجى(  

 
 خاص طبي قطاع
 I ........... ..........................خاص........ مستشفى
 J .... .......................خاص................... طبیب

 K ..........................................  خاصة صیدلیة 
  
 N ............................................  مضمد عیادة 
 أخرى خاصة طبیة مؤسسة 

 O ____________________ )التحدید یرجى( 
 

 آخر مصدر
 P ................................ األصدقاء / األقارب أحد 
 Q ................................. الشارع / سوق / متجر 
 R ................................ )عشاب( تقلیدي ممارس 

 L ............... حكومیة) مجتمعیة(غیر صحة متطوعة
 

 یرجى( ذلك غیر
  X)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحدید

 Z ................................... أتذكر ال / أعرف ال
 
 

 

CA12. 1 ....................................................... نعم اإلسھال؟ لعالج (آخر) شيء أي الطفل/ة إعطاء تم ھل 
 2 ........................................................  ال

 
 8 ................................................ أعرف ال

 
2CA14 

 
8CA14 
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CA13. اإلسھال؟ لعالج (أیضاً) الطفل/ة إعطاء تم ماذا 
 

 :أكثر استوضحي 
 آخر؟ شيء أي 

 

 التجاریة العالمات / العالمة اكتبي المعطاة. األدویة جمیع سّجلي 
 المذكورة. األدویة لجمیع

 
 
  _________________________________________  

 التجاریة) العالمة (اسم
 

  _________________________________________  
 التجاریة) العالمة (اسم

 شراب أو حبوب
 شراب میثبریم شراب، (اموكسسلین حیوي مضاد 

 ) (كوتراموكسازول
 A ............... شراب) كفلكس ، شراب ارثرومایسین

 B ...........................لإلسھال) (مضاد قابض دواء 
 انتي شراب، (فالجیل آخر شراب أو أخرى حبوب 

 ،قطرات حدید شراب شراب، شراب،ادول بایرول
 G .......... بارسیتول) اسبرین،حب حب ، D3 فیتامین

 H .......... معروف غیر شراب أو معروفة غیر حبوب 
 

 حقنة
 L .............................................. حیوي مضاد 
 M ............................. الحیویة المضادات غیر من 
 N ....................................... معروفة غیر حقنة 

 
 IV( ........................ O( الورید طریق عن الحقن

 (سوائل وریدیة)
 Q ................ األعشاب من /دواء منزلي مستحضر

 
 X _______________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 

CA14. خالل األوقات من وقت أي في )االسم(  كان/كانت ھل 
 بالحمى؟ مصاب/ة المقابلة) (لتاریخ الماضیین األسبوعین

 1 ....................................................... نعم
 2 ........................................................  ال

 
 8 ................................................ أعرف ال

 
2CA16 

 
CA168 

CA15. تم أن سبق ھل مرض،ال فترة خالل األوقات من وقت أي في 
 التحلیل؟ بغرض )االسم( قدم كعب أو أصبع من دم عینة أخذ

 1 ....................................................... نعم
 2 ........................................................  ال

 
 8 ................................................ أعرف ال

 

CA16. خالل األوقات من وقت أي في )االسم(  كان/كانت ھل 
 ال؟السع من یعاني/تعاني  المقابلة) الماضیین(لتاریخ األسبوعین

 1 ....................................................... نعم
 2 ........................................................  ال

 
 8 ................................................ أعرف ال

 

CA17. كان/كانت ھل ، المقابلة) الماضین(لتاریخ األسبوعین خالل 
 و یرقص تنفس مع المعتاد من أسرع بشكل یتنفس/تتنفس )االسم(

 ؟التنفس في صعوبة تجد / یجد كان ام   سریع

 1 ....................................................... نعم
 2 ........................................................  ال

 
 8 ................................................ أعرف ال

 
2CA19 

 
8CA19 

CA18. في ةمشكل بسبب التنفس صعوبة أو السریع التنفس كان ھل 
 ؟ رشح) االنف( من سیالن أو األنف في انسداد أو الصدر

 1 .................................. فقط الصدر في مشكلة
 2 ................ فقط األنف(رشح) من سیالن أو انسداد

 
 3 ................................................... كالھما

 
 6 ______________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 8 ................................................ أعرف ال

1CA20 
2CA20 

 
3CA20 

 
6CA20 
8CA20 

CA19. من تحققي CA14: الطفل/ة أصیب/ت أن سبق ھل 
 بالحمى؟

 CA14 = 1 ...................................... 1 نعم،
 2 .................. 8 أو CA14 = 2 أعرف، ال أو ال

 
2CA30 

CA20. أي من للحمى عالج أو مشورة على الحصول حاولت ھل 
 مصدر؟

 1 ....................................................... نعم
 2 ........................................................  ال

 
 8 ................................................ أعرف ال

 
2CA22 

 
8CA22 
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CA21. العالج؟ أو المشورة على حصلت أین من 
 

 آخر؟ مكان أي أكثر: استوضحي 
 

 لكن المذكورین، العالج أو المشورة مقدمي جمیع حول دائرة ضعي 
 جھات. أو أسماء أیة المستجیبة على تقترحي ال

 
 مشورة. أو عالج تقدیم جھة كل نوع لتحدید أكثر منھا استوضحي 

  
ً  المكان كان ما إذا تحدید على قادرة تكن لم إذا  ً  مكانا ً  أم عاما  ،خاّصا

ً  سّجلي ثم ومن المكان اسم اكتبي  على تتعرفي أن إلى "X" مؤقتا
 لإلجابة. المناسبة الفئة

 
 
  _________________________________________  

 المكان) (اسم

 عام طبي قطاع
 A ....................................... حكومي مستشفى

 B .................................. حكومي صحي مركز
 C .................. )صحي بیت( حكومي صحي موقع

 F ........................................ شعبیة طبیة عیادة 
 E ........................... میدانیة عیادة / متنقلة عیادة

 
 آخر عام طبي قطاع 
 H ____________________ )التحدید یرجى(  

 
 خاص طبي قطاع

 I ........ خاص.................................. مستشفى
 J .. .......................خاص................... طبیب

 K ..........................................  خاصة صیدلیة 
  
 N ............................................  مضمد عیادة 

 أخرى خاصة طبیة مؤسسة
 O ____________________ )التحدید یرجى(  

 
 آخر مصدر

 P ................................ األصدقاء / األقارب أحد 
 Q ................................. الشارع / سوق / متجر 
 R ................................ )عشاب( تقلیدي ممارس 

 L ................. حكومیة) مجتمعیة(غیر صحة متطوعة
 
 یرجى( ذلك غیر
 X)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحدید

 

CA22. لعالج دواء أي )االسم( إعطاء تم ھل المرض، وقت خالل 
 المرض؟

 1 ....................................................... نعم
 2 ........................................................  ال

 
 8 ................................................ أعرف ال

 
2CA30 

 
8CA30 

CA23. ؟االسم( لـ إعطاءه تم دواء أي( 
 

 أكثر: استوضحي 
 أخرى؟ أدویة أیة 

 

 المعطاة. األدویة جمیع حول دائرة ضعي 
 

 یةالتجار العالمات / العالمة اكتبي ،الدواء نوع تحدید من تتمكن لم إذا
 المناسبة. الجابةا تكتشف حتى مؤقتا "X" سجل ثم

 
 
  _________________________________________  

 التجاریة) العالمة (اسم
 
  _________________________________________  

 التجاریة) العالمة (اسم

 
 

 حیویة مضادات
 L ....................................... شراب أموكسیلین

 M ................... (كوتریموكسازول) شراب مثیبریم
 N ..... ،فالجیل شراب كفلكس ، شراب أارثرومایسین

 
 آخر حیوي مضاد    

 O ......................... الورید طریق عن حقنة/الحقن  
 

 أخرى أدویة
 P .....................شراب ،ادول شراب بایرول انتي

 T ......................................... شراب أبروفین
 I .............................................. حدید شراب

 D3 .................................... J فیتامین قطرات
 S ............................................ اسبرین حب
 R ......................................... باراسیتول حب

  
 X ______________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 Z ............................................... أعرف ال
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CA24. من تحققي CA23: الحیویة، المضادات ذكر تم نعم، الحیویة؟ المضادات ذكر تم ھل  
 CA23 = OL,M,N, ................................. 1 

 2 ..................... الحیویة المضادات ذكر یتم لم ال،

 
 

2CA30 

CA25. في الدواء اسم( على حصلت أین من CA23، من الرموز L 
  )؟O إلى

 
 المصدر. نوع لتحدید أكثر منھا استوضحي 

 
 استوضحي المنزل"، في موجودا "كان اإلجابة كانت إذا 
 معروف. المصدر كان إذا لمعرفة أكثر

 
 مصدراً  المصدر كان ما إذا تحدید على قادرة تكن لم إذا 

 ً ً  أم عاما ً  سّجلي ثم ومن المكان اسم اكتبي ،خاّصا  أن إلى "X" مؤقتا
 لإلجابة. بةالمناس الفئة على تتعرفي

 
 
  _________________________________________  

 المكان) (اسم

 عام طبي قطاع
 A ........................................ حكومي مستشفى 
 B ................................... حكومي صحي مركز 
 C .................... )صحي بیت( حكومي صحي موقع 
 F ........................................ شعبیة طبیة عیادة 
 E ............................. میدانیة عیادة / متنقلة عیادة 

 
 آخر عام طبي قطاع 
 H ____________________ )التحدید یرجى(  

 
 خاص طبي قطاع

 I ........ خاص.................................. مستشفى
 J .. .......................خاص................... طبیب

 K ..........................................  خاصة صیدلیة 
  
 N ............................................  مضمد عیادة 
 أخرى خاصة طبیة مؤسسة 
 O ____________________ )التحدید یرجى(  

 
 آخر مصدر

 P ................................ األصدقاء / األقارب أحد 
 Q ................................. الشارع / سوق / متجر 
 R ................................ )عشاب( تقلیدي ممارس 
 L ................. حكومیة) مجتمعیة(غیر صحة متطوعة 

 
 یرجى( ذلك غیر
 X)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحدید

 Z ................................... أتذكر ال / أعرف ال

 

CA30. من تحققي UB2: 1 ....................................... 2 أو 1 ،0 العمر ؟الطفل/ة عمر 
 2 ................................... سنوات 4 أو 3العمر

 
2UF11 

CA31. فعلھ تم الذي ما ،)االسم( فیھا تبرز/تبرزت مرة آخر في 
  البراز؟ من للتخلص

 01 ................... المرحاض / الحّمام الطفل استخدم
 02 ............ المرحاض أو الحمام في منھ التخلص تم
 03 ................... حفرة في أو المجاري في رمیھ تم
 04 .................. صلبة) (نفایات القمامة في رمیھ تم
 05 ................................................. دفنھ تم

 06 ........................................ العراء في ترك
 

 96______________ )التحدید یرجى( ذلك غیر
 98 .............................................. أعرف ال
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UF11. والدقائق الساعات الوقت. سّجلي .......................... ___ ___ : ___ ___  

UF12. 1 ............................................................... العربیة االستبیان. لغة 
 2 .................................................. (سوراني) الكردیة
 3 .................................................... (بادیني) الكردیة

 

 

UF13. 1 ................................................................. العربیة المقابلة. لغة 
 2 ..................................................... (سوراني) الكردیة
 3 ....................................................... (بادیني) الكردیة

 4 .............................................................. التركمانیة
 5 ............................................................... السریانیة

 

 اجنبیة أخرى لغة
 6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحدید) (یرجى

 

UF14. 1 ................................................................. العربیة للمستجیبة. األم اللغة 
 2 ..................................................... (سوراني) الكردیة
 3 ....................................................... (بادیني) الكردیة

 4 .............................................................. التركمانیة
 5 ............................................................... السریانیة

 

 اجنبیة أخرى لغة

 6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحدید) (یرجى

 

UF15. أیة لترجمة مترجم استخدام تم ھل 
 االستبیان؟ ھذا من أجزاء

 1 ............................................... االستبیان كامل لترجمة نعم،
 2 ......................................... االستبیان من أجزاء لترجمة نعم،
 3 .................................................. مترجم استخدام یتم لم ال،

 

UF16. القیاس. اھذ لتنفیذ سیأتي/تأتي لك زمیل/ة وأن المنزل، مغادرة قبل الطفل/ة وطول وزن قیاس علیك یجب بأنھ المستجیبة أخبري 
 بإعداد قومي

 النموذج. ذلك في المعلومات لوحة واستوفي الطفل/ة لھذا/ھذه والطول الوزن قیاس نموذج عن نسخة 
 

 مانحة أو أم المستجیبة ھل :المعیشیة األسرة استبیان األسرة، أفراد قائمة في  HL20 و HL10 رقم العمودین من تحققي 
 األسرة؟ ھذه ضمن یعیش/تعیش سنوات 4و 0 بین عمره/ھا یتراوح آخر/أخرى طفل/ة ألي رعایة

 
   نعم  إلى انتقلي UF17 ذلك بعد ".01" حول دائرة وضعي الخامسة سنّ  دون األطفال معلومات لوحة في 
 المستجیبة. نفس مع استیفاءه لیتم التالي الخامسة سنّ  دون األطفال استبیان إلى ليانتق
  ال  رقم العمودین من تحققي HL6 وHL20 أو أم المستجیبة ھل :المعیشیة األسرة استبیان األسرة، أفراد قائمة في 

 في سنة 17- 5 بین العمریة الفئة في األطفال استبیان الستفاء اختیاره/ھا تم سنة 17-5 العمریة الفئة في لطفل/ة ألي رعایة مانحة
 المعیشیة؟ األسرة ھذه

 
   نعم  إلى انتقلي UF17 01" حول دائرة وضعي الخامسة سنّ  دون األطفال معلومات لوحة في." 
 نفس مع استیفاءه لیتم سنة 17 - 5 بین العمریة الفئة في األطفال استبیان     إلى انتقلي ذلك بعد

 المستجیبة.
   ال  إلى انتقلي UF17 01" حول دائرة وضعي الخامسة سنّ  دون األطفال معلومات لوحة في." 

 بشكرھا المستجیبة ھذه مع المقابلة أنھي ذلك بعد                                                                  
 المعیشیة. األسرة ھذه في استیفاؤھا یجب أخرى استبیانات أیة ھناك كان ما إذا تحققي تعاونھا. على
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 AN والطول الوزن قیاس نموذج معلومات لوحة

AN1. العنقود: رقم  ___ ____ ____ ____ AN2. المعیشیة: األسرة رقم ____ ____ 

AN3. السطر: ورقم الطفل/ة اسم 
 

 ____ ____ _______________________ االسم

AN4. من المأخوذ الطفل/ة عمر UB2: 
 

 __ ...................................... الكاملة) (بالسنوات العمر

AN5. السطر: ورقم الرعایة مانحة / األم اسم 
 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   االسم

 ــــــــ  ــــــــ

AN6. الباحثة: ورقم اسم 
 

 ____ _____ ____ __________________ االسم

 

   والطول الوزن قیاس

AN7. االسم القیاس: عن المسؤول/ة ورقم اسم ____ _____ ____  

AN8. كما الوزن قیاس نتیجة سّجلي 
 القیاس: مسؤول/ة قرأھا/قرأتھا

 
 مسامع على بتسجیلھ قمت ما اقرأ/اقرئي 

ً  واحرص/احرصي القیاس مسؤول/ة  أیضا
 المسجل. العدد من یتحقق/تتحقق أن على

 
 ___  ___. ___ ........................... (كغم) كیلوغرام

 
 99.3 ................................... موجود/ة غیر الطفل/ة

 99.4 .................................. الطفل/ة رفض/رفضت
 99.5 ..................................... رفضت المستجیب/ة

 
 99.6 _______________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 
 
 

99.3AN13 
99.4AN10 
99.5AN10 

 
99.6AN10 

AN9. من مجرد/ة الطفل/ة كان ھل 
 األدنى؟ بالحد مالبسھ/ھا

 1 ............................................................. نعم
 تعذر ال،

 بالحد مالبسھ/ھا من الطفل/ة تجرید ............................ 
 2 ............................................................. األدنى

 

AN10. من تحققي AN4: 1 ............................................. سنة 1 أو 0العمر الطفل/ة؟ عمر 
 2 ......................................... 4 أو ,3 أو ,2 العمر

1AN11A 
2AN11B 

AN11A. سنتین من أقل الطفل/ة عمر 
 سّجلي مستلقي/ة. وھو/ھي قیاسھ/ھا ویجب
 قرأھا/قرأتھا كما الطول قیاس نتیجة

 القیاس: مسؤول/ة
 
اقرأ/اقرئي ما قمت بتسجیلھ على مسامع  

  ً مسؤول/ة القیاس واحرص/احرصي أیضا
 على أن یتحقق/تتحقق من العدد المسجل.

 
AN11B. األقل على سنتین الطفل/ة عمر 

 سّجلي/ وقوفاً. قیاسھ/ھا یتم أن ویجب
 قرأھا/قرأتھا كما الطول قیاس نتیجة سّجلي

 القیاس: مسؤول/ة
 

 مسامع على بتسجیلھ قمت ما اقرأ/اقرئي 
ً  واحرص/احرصي القیاس مسؤول/ة  أیضا

 المسجل. العدد من یتحقق/تتحقق أن على

 
 ___  ___ ___ ___. ................ (سم) /القامھ الطول

 
 999.4 ................................ الطفل/ة رفض/رفضت

 999.5 ................................... رفضت المستجیب/ة
 

 999.6 ______________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 
 
 

999.4AN13 
999.5AN13 

 
999.6AN13 

AN12. تم كیف  ً  الطفل/ة؟ قیاس فعلیا
 وقوفاً؟ أم مستلقي/ة وھو/ھي

 1 .......................................................مستلقي/ة
 ً  2 ........................................................... وقوفا
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AN13. الشھر / الیوم الیوم: تاریخ / 
 السنة:

2   0   1  ___/___ ___ /___ ___   

  

AN14. أي المعیشیة األسرة ضمن یوجد ھل 
 یتم لم الخامسة سنّ  دون آخر/أخرى طفل/ة

 بعد؟ قیاسھ/ھا

 1 ............................................................. نعم
 

 2 ..............................................................  ال

1الطفل/ة 
 التالي/ة

AN15. رةاألس ھذه في القیاسات جمیع استكملتما قد القیاس عن المسؤول(ة) و أنك مشرفك/تك وأبلغي تعاونھ/ھا على المستجیب/ة اشكري 
 المعیشیة.
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 الباحثة مالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 القیاس مسؤول/ة مالحظات

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المشرف/ة مالحظات
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 سنة 17-5نموذج استب�ان األطفال من عمر  5.5

 

 سنة 17 - سنوات 5 بین أعمارھم تتراوح الذین لألطفال استبیان

 2018 - العراق
 

 

 FS سنة 17 - 5 بین األطفال معلومات لوحة

FS1. العنقود: رقم                             ____ ____ 
____ ____ 

FS2. المعیشیة: األسرة رقم ____ ____ 

FS3. السطر: ورقم الطفل(ة) اسم 
 

 ____ ____    _____________________ االسم

FS4. السطر: ورقم الرعایة مانحة / األم اسم 
 

 ____ ____ ________________________ االسم

FS5. الباحث/ة: ورقم اسم 
 

 ____ ____ ______________________ االسم

FS6. المشرف/ة: ورقم اسم 
 

    االسم
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــ

FS7. المقابلة: سنة / شھر / یوم 
  2   0   1  ___/___ ___ /___ ___  

FS8. دقیقة الوقت: سّجل/ي                     
 ساعة

__ 
__ 

__ __ 

 

 المعیشیة: األسرة استبیان في األسرة أفراد قائمة من HL6 السؤال في المستجیب/ة عمر من تأكد/تأكدي
 )HH33( المقابلة إجراء على األسرة في البالغین أحد من موافقة على الحصول تم أنھ من تحقق/ي سنة، 17و 15 بین یتراوح العمر كان إذا

 إجراء عدم یجب علیھا، الحصول یتم ولم موافقة على للحصول ضرورة ھناك كان إذا ).HL20 = 90( الضروري غیر من ذلك أن أم
 الحاالت في األقل. على سنة 15 المستجیب/ة عمر یكون أن یجب .FS17 السؤال في "06" الرمز حول دائرة وضع ویجب المقابلة
 سیكون المستجیب/ة فإن )،HL20 = 90( المعیشیة األسرة في محددة رعایة مانحة أو أم سنة 17 - 15 بعمر للطفل ونیك ال التي النادرة
 نفسھ/ھا. الطفل/ة ھو/ھي

FS9. األسرة ھذه في المنجزة االستبیانات من /تأكديتأكد 
 مع مقابلة بإجراء فریقك من خرآ فرد أو أنت قمت ھل المعیشیة:
 آخر؟ الستبیان المستجیب/ة ھذا/ھذه

 1 ...................... مقابلتھ/ھا سبق نعم،
 2 ........................ مقابلة أول ھذه ال،

 

1FS10B 
2FS10A 

FS10A. ،ًالمركزي الجھاز من نحن ).اسمك( اسمي مرحبا 
 األطفال وضع حول مسح بتنفیذ ونقوم الصحة ووزارة لالحصاء
 في الطفل(ة) اسم( وسالمة صحة حول معك التحدث أودّ  واألسر.

FS3..( لغایةل سّریة علیھا نحصل التي المعلومات جمیع وستبقى 
 رغبت أو ما سؤال عن اإلجابة عدم اخترت وإذا الھویة. ومجھولة

 اآلن؟ البدء یمكنني ھل بذلك. إخبارنا یرجى المقابلة، بإیقاف

FS10B. ،الطفل(ة) اسم( وسالمة صحة حول معك التحدث أودّ  واآلن 
 المعلومات جمیع أن لك نؤكد أخرى، ومرة أكبر. بتفصیل )FS3 في

 رتاخت وإذا الھویة. ومجھولة للغایة سّریة ستبقى علیھا نحصل التي
 إخبارنا یرجى المقابلة، بإیقاف رغبت أو ما سؤال عن اإلجابة عدم

 اآلن؟ البدء یمكنني ھل بذلك.

 1 ..................................................................... نعم
 2 ............................................................ لأیس لم ال/

 

1 الطفل(ة) عن عامة خلفیة نموذج 
2FS17 
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FS17. ئةالف في للطفل المخصصة المقابلة نتیجة 
 سنة 17 - 5 العمریة

 

 المستجیب/ة. إلى تشیر الرموز 
 

 /ة.المشرف مع استكمالھا یتم لم نتیجة أیة بمناقشة قومي 

 01 .............................................................. المقابلة أُنجزت
 02 ...................................................... المنزل في لیس/لیست

 03 ........................................................................ رفض
 04 ........................................................ جزئي بشكل أنجزت

 المقابلة على قادر/قادرة غیر
 یرجى( _____________________________________ 

 05 ____________________________________ )التحدید
 

 لألم/ البالغین أحد من موافقة على الحصول یتم لم
17  العمر من البالغة الرعایة مانحة .......................................... 
 06 ...................................................................... سنة - 15

 
 96 _________________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر

 

 CB الطفل(ة) عن عامة خلفیة

CB1. في السطر رقم من تحقق/ي )FS4( 
 ةالمعیشی األسرة استبیان في والمستجیب/ة

)HH47:( 

FS4 = HH47 ........................................... 1 
FS4 ≠ HH47 ........................................... 2 

1CB11 

CB2. ؟االسم( ولد/ولدت وسنة شھر أي في( 
 

 السنة. و الشھر تسجیل یجب 

 المیالد تاریخ
 __ __ ..................................................... الشھر 

 
 __ __ __ __ ........................................... السنة 

 

CB3. ؟االسم( عمر ھو كم( 
 

 :أكثر استوضح/ي 
 میالد عید آخر في )االسم( عمر كان كم 

 لھ/لھا؟
 

 الكاملة. بالسنوات العمر سّجل/ي 
 

 و CB2 سؤالي على اإلجابات كانت إذا 
CB3 أكثر استوضح/ي متوافقة، غیر 

 وصححیھا.

 
 __ __ .................................. الكاملة) (بالسنوات العمر

 

CB4. التحق/ت وأن )االسم( لـ سبق ھل 
 مبكرةال للطفولة تعلیم برنامج بأي أو بالمدرسة

 (روضة)؟

 1 ............................................................ نعم
 2 ............................................................  ال

 
2CB11 

CB5. أو دراسي وصف مستوى أعلى ھو ما 
 )؟االسم( إلیھما وصل/ت دراسیة سنة

 000 ........................................................... روضة
 __ __ 1 ..................................................... ابتدائیة

 __ __ 2 .................................................... متوسطة
 __ __ 3 .................... المتوسطة) بعد سنوات (خمس دبلوم

 __ __ 4 اعدادیة....................................................
 __ __ 5 ....................................................... دبلوم

 __ __ 6 ................................................ بكالوریوس

 

000CB7 

CB6. 1 ............................................................ نعم (الصف/السنة)؟ ذلك أنھى/أنھت ھل 
 2 ............................................................  ال
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CB7. من وقت أي في )االسم( التحق/ت ھل 
 الحالیة الدراسیة السنة خالل األوقات
 برنامج بأي أو بالمدرسة   2017/2018
 (الروضة)؟ المبكرة للطفولة تعلیمي

 1 ............................................................ نعم
 2 ............................................................  ال

 
2CB9 

CB8. الحالیة الدراسیة السنة ھذه خالل 
 أو والصف المستوى ھو ما ،2017/2018

 )؟االسم( بھما یلتحق/تلتحق التي السنة

 000 ........................................................... روضة
 __ __ 1 ..................................................... ابتدائیة

 __ __ 2 .................................................... متوسطة
 __ __ 3 .................... المتوسطة) بعد سنوات (خمس دبلوم

 __ __ 4 ..................................................... اعدادیة
 __ __ 5 ....................................................... دبلوم

 __ __ 6 ................................................ بكالوریوس

 

 

CB9. من وقت أي في )االسم( التحق/ت ھل 
 السابقة الدراسیة السنة خالل األوقات
 برنامج بأي أو بالمدرسة 2016/2017
 المبكرة؟ للطفولة تعلیمي

 1 ............................................................ نعم
 2 ............................................................  ال

 
2CB11 

CB10. الدراسیة السنة تلك خالل 
 المستوى ھو ما 2016/2017السابقة،
 )االسم( كان/كانت التي السنة أو والصف
 بھما؟ ملتحق/ة

 000 ........................................................... روضة
 __ __ 1 ..................................................... ابتدائیة

 __ __ 2 .................................................... متوسطة
 __ __ 3 .................... المتوسطة) بعد سنوات (خمس دبلوم

 __ __ 4 ..................................................... اعدادیة
 __ __ 5 ....................................................... دبلوم

 __ __ 6 ................................................ بكالوریوس

 

 

CB11. 1 ............................................................ نعم صحي؟ تأمین أي )االسم( لدى ھل 
 2 ............................................................  ال

 
2 النموذج 

 التالي

CB12. الذي الصحي التأمین نوع ما 
 )؟االسم( علیھ یتوفر/تتوفر

 

 ذُكر. ما كل سّجلي 

 A مجتمعیة مؤسسة مشتركة/ صحیة لمؤسسة صحي تأمین
 B ........................ العمل جھة خالل من صحي تأمین

 C ......................................... االجتماعي الضمان
 D .................................  تجاري آخر صحي تأمین

 
 X ________________ )التحدید یرجى( ذلك غیر
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 CL  األطفال عمالة نموذج

CL1. ،كان/ت إذا عما أسألك أن أود واآلن 
 عمل. بأي یقوم/تقوم )االسم(

 
 الماضي(ة)، االسبوع في )المقابلة یوم( منذ 

 التالیة، األنشطة من بأيٍ  )االسم( قام/ت ھل
 واحدة: ساعة لمدة ولو حتى

 
 ]A[ ساعد/ت أو )(االسم عمل/عملت ھل 

 أو مزرعة أو أرض قطعة في العمل في
 أو رةاألس تمتلكھا أو یمتلكھا/تمتلكھا بستان

 تنمیة مثل بالمواشي؟ اعتنى/اعتنت
 أو الحصاد عملیة أو الزراعي المحصول

 حلبھا؟ أو رعیھا أو الحیوانات تغذیة
 

 ]B[ عمل أي في )االسم( ساعد/ت ھل 
 أو بالعائلة خاص تجاري نشاط أو عائلي
 دون أو أجر مقابل باألقارب خاص عمل
ً  یدیر/تدیر كان/ت أو مقابل ً  مشروعا  خاصا

 بھ/بھا؟
 

 ]C[ بیع وأ بإنتاج یقوم/تقوم )االسم( ھل 
 أو الحرفیة الصناعة منتوجات أو مواد

 زراعیة؟ منتوجات أو أغذیة أو مالبس
 

 ]X[ االسبوع في )المقابلة یوم( منذ 
 أي في )االسم( شارك/ت ھل الماضي(ة)،

 عیني، أو نقدي دخالً  علیھ/ھا یدر آخر نشاط
 فقط؟ واحدة ساعة لمدة ذلك كان ولو حتى

 

 
 
 
 

 ال     نعم    
 

 بستان أو مزرعة أو أرض قطعة في عمل/ت
 2      1 .......................................... الحیوانات برعایة قام/ت أو 

 
 
 

  في األقارب / العائلة ساعد/ت
 2      1 ....................... الخاص عملھ/ھا /تأدار / بھم خاص عمل 

 
 / مواد بیع / إنتاج

 أغذیة / مالبس / حرفیة صناعات 
 2      1 ................................................. زراعیة منتجات أو 

 
 

2       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآخر(حدد)ـــــــــــــــــــــ نشاط أي
1 

 

CL2. من تحقق/ي CL1 ،[A]- [X] 1 ..................................... األقل على "نعم" واحدة إجابة ھناك 
 2 ...................................................... "ال" اإلجابات جمیع

 
2CL7 

CL3. االسبوع من الیوم ھذا مثل منذ 
 بالمجمل، تقریباً، ساعة كم الماضي

 ھذه / (النّشاط ھذا في )االسم( شارك/ت
 االنشطة)؟

 
 واحدة، ساعة من أقل اإلجابة كانت إذا 

 ".00" سّجل/سّجلي

 
 

 __ __ ........................................................... الساعات عدد

 

CL4. ھذه / النشاط ھذا یتطلب/تتطلب ھل 
 ثقیلة؟ حموالت حمل األنشطة

 1 .............................................................................. نعم
 2 ..............................................................................  ال

 

CL5. ھذه / النشاط ھذا یتطلب/تتطلب ھل 
 كالسكاكین خطیرة أدوات استخدام األنشطة

 ثقیلة؟ آالت تشغیل أو شابھھا ما أو

 1 .............................................................................. نعم
 2 ..............................................................................  ال
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CL6. التي العمل بیئة وصف یمكنك كیف 
 )؟االسم( فیھا یعمل/تعمل

 
 ]A[ ةاألدخن أو للغبار یتعرض/تتعرض ھل 

 الغاز؟ أو
 

 ]B[ البرودة لدرجات یتعرض/تتعرض ھل 
 أو العالیة الحرارة أو جداً  المنخفضة
 الرطوبة؟

 
 ]C[ العالي للضجیج یتعرض/تتعرض ھل 

 االھتزاز؟ أو
 
 

 ]D[ األنشطة النشاط/ھذه ھذا یتطلب ھل 
 مرتفعة؟ أماكن في العمل

 
 

 ]E[ المواد استخدام عملھ/عملھا یتطلب ھل 
 الحشریة، كالمبیدات  الكیماویة،

 المتفجرات؟ أو شابھھا، وما الغراء،
 

 ]X[ ألیة )االسم( یتعرض/تتعرض ھل 
 سیئة ظروف أو أخرى عملیات أو أشیاء
 سالمتھ/ھا؟ أو صحتھ/ھاب تضرّ 

 
 
 

 1 ............................................................................. نعم
 2 .............................................................................  ال

 
 1 ............................................................................. نعم
 2 .............................................................................  ال

 
 1 ............................................................................. نعم
 2 .............................................................................  ال

 
 1 ............................................................................. نعم
 2 .............................................................................  ال

 
 1 ............................................................................. نعم
 2 .............................................................................  ال

 
 1 ............................................................................. نعم
 2 .............................................................................  ال

 

CL7. االسبوع من الیوم ھذا مثل منذ 
 جلب إلى )االسم( سعى/سعت ھل ، الماضي

 المعیشیة؟ األسرة في الستخدامھا المیاه

 1 ............................................................................. نعم
 2 .............................................................................  ال

 
2CL9 

CL8. ،قضاھا/قضتھا ساعة كم بالمجمل 
 الستخدامھا المیاه لجلب السعي في )االسم(

 من الیوم ھذا مثل منذ المعیشیة، األسرة في
 ؟ الماضي االسبوع

 
 واحدة، ساعة من أقل اإلجابة كانت إذا 

 ".00" سّجل/سّجلي

 
 

 __ __ .......................................................... الساعات عدد

 

CL9. االسبوع من الیوم ھذا مثل منذ 
 بجمع )االسم( قام/قامت ھل ، الماضي
 المعیشیة؟ األسرة في الستخدامھ الحطب

 1 ............................................................................. نعم
 2 .............................................................................  ال

 
2CL11 

CL10. ،قضاھا/قضتھا ساعة كم بالمجمل 
 استخدامھ أجل من الحطب جمع في )االسم(

 من الیوم ھذا مثل منذ المعیشیة، األسرة في
 ؟ الماضي االسبوع

 
 واحدة، ساعة من أقل اإلجابة كانت إذا 

 ".00/ة" سّجل/سّجلي

 
 

 __ __ ................................................... الساعات عدد
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CL11. االسبوع من الیوم ھذا مثل منذ 
 من بأي )االسم( قام/قامت ھل ، الماضي
 المعیشیة؟ األسرة لصالح التالیة األنشطة

 
 ]A[ المعیشیة؟ األسرة أجل من التسّوق 

 
 ]B[ الطھي؟ 

 
 ]C[ المنزل؟ تنظیف أو األواني غسل 

 
 

 ]D[ المالبس؟ غسل 
 

 ]E[ باألطفال؟ االعتناء 
 

 ]F[ مریض؟ أو مسنّ  بشخص االعتناء 
 

 ]X[ أخرى؟ منزلیة مھام 

 
 ال     نعم  

 
 2       1 ................................. المعیشیة األسرة أجل من التسّوق

 
 2       1 .............................................................. الطھي

 
 2       1 المنزل............................... تنظیف  / األواني غسل

 
 2       1 ...................................................... المالبس غسل

 
 2       1 .................................................. باألطفال االعتناء

 
 2       1 .................................  مریض / مسنّ  بشخص االعتناء

 
 2       1  التحدید)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یرجى ( أخرى منزلیة مھام

 

CL12. من تحقق/ي CL11,، - A]
[X]:[ 

 1 ................................... األقل على "نعم" واحدة إجابة ھناك
 2 .................................................... "ال" اإلجابات جمیع

 

2 
 النموذج

 التالي

CL13. االسبوع من الیوم ھذا مثل منذ 
 شارك/ت تقریباً، ساعة كم ، الماضي

 االنشطة) ھذه / (النّشاط ھذا في )االسم(
 بالمجمل؟

 
 واحدة، ساعة من أقل اإلجابة كانت إذا 

 ".00/ة" سّجلي

 
 

 __ __ ........................................................ الساعات عدد
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 FCD  الطفل(ة) سلوك ضبط نموذج

FCD1. من تحققي CB3: 1 ................................................. سنة 41 - 5 العمر الطفل/ة؟ عمر 
 2 ............................................... سنة 17 - 15 العمر

 

2 
 النموذج

 التالي

FCD2.  ّآخر. أمر عن معك التحدث اآلن أود 
 

 الاألطف لتھذیب معینة أسالیب الكبار یستخدم 
 مشكلة لمعالجة أو األمثل السلوك وتعلیمھم
 من الئحة علیك أقرأ سوف لدیھم. سلوكیة
 ما إذا تخبریني أن وأرجو المستخدمة. الطرق

 في آخر بالغ شخص أي أو أنت استخدمت كنت
 الشھر خالل )االسم( مع الطریقة ھذه أسرتك

 .الماضي
 

 ]A[ أشیاء أو امتیازات من )االسم( حرمان 
 مغادرة لھ/لھا السماح عدم أو بھا یرغب/ترغب

  المنزل.
 

 ]B[ كان لماذا االسم)لــ( التفسیر/الشرح 
 خطأ. سلوكھ/ھا

 
 ]C[ .ھّزه/ھّزھا 

 
 ]D[ الزعیق أو علیھ/علیھا الصراخ 

 علیھ/علیھاً.
 

[E] لیفعلھ/تفعلھ. آخر شيء إعطاؤه/ھا 
 

 ]F[ بالید. المؤخرة على ضربھ/ضربھا 
 

 ]G[ مكان أو المؤخرة على ضربھ/ضربھا 
 فرشاة أو كالحزام ما بشيء الجسم  من آخر

 صلب شيء أي باستخدام أو العصا أو الشعر
 آخر.

 
 ]H[ بأیة أو الكسول/ة أو ي/ةبالغب مناداتھ/ھا 

 القبیل. ھذا من أخرى صفة
 

 ]I[ أو الوجھ على صفعھ/ھا أو ضربھ/ھا 
 األذنین. أو الرأس

 
 ]J[ األرجل. أو الذراع أو الید على ضربھ/ھا 

 
 ]K[ ضربھ/ضربھا  ً ً  ضربا  مراراً  مبرحا

 ممكن. قدر بأقسى وتكراراً 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ال    نعم  
 

 2    1 ............................................ االمتیازات من الحرمان
 
 
 

 2     1 ............................................ الخاطئ السلوك تفسیر
 

 2    1 ........................................................... ھّزه/ھّزھا
 

 2    1 .......................................  الصیاح الزعیق، الصراخ،
 
 

 2    1 .....................................  لیفعلھ/لتفعلھ شيء إعطاؤه/ھا
 

 2    1 ................................  بالید المؤخرة على ضربھ/ضربھا
 
 

 آخر شيء أو العصا أو الشعر فرشاة أو بالحزام ضربھ/ضربھا
 2    1 ............................................................. صلب 

 
 
 

 2    1 ............  أخرى صفة أیة أو الكسول/ة أو بالغبي/ة مناداتھ/ھا
 

 2    1 ........  األذنین أو الرأس على أو الوجھ على الصفع / الضرب
 
 

 2    1 ........................  األرجل أو الذراع أو الید على ضربھ/ھا
 

ً  ضربھ/ھا ً  ضربا  2    1 ....... ممكن قدر بأقسى وتكراراً  مراراً  مبرحا

 

FCD3. من  تحققي FS4: المستجیبة ھذه ھل 
 سن دون آخر طفل أي إلى الرعایة مانحة أو أم

 ؟ الخامسة

 1 ......................................................................... نعم
 2 .........................................................................  ال

 
2 

FCD5 
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FCD4. من  تحققي FS4أجابت أن سبقت :ھل 
 ) UCD5( التالي السؤال على المستجیبة ھذه
 سنوات) خمس من اقل الطفل( استبیان في

 آخر؟ لطفل

 1 ......................................................................... نعم
 2 .........................................................................  ال

1 
 النموذج

 التالي

FCD5. الطفل/ة معاقبة یجب أنھ تعتقدین ھل 
 ً  أو تربیتھ/ھا أو تنشئتھ/ھا أجل من جسدیا

 ینبغي؟ كما تھذیبھ/ھا

 1 ......................................................................... نعم
 2 .........................................................................  ال

 
 8 ....................................................... رأي ال / أعرف ال

 

 

 FCF للطفل(ة) الوظیفیة القدرات نموذج

FCF1.  ّحول األسئلة بعض علیك أطرح أن أود 
 ).االسم( منھا یعاني/تعاني التي الصعوبات

 
 العدسات أو النظارات )االسم( یضع/تضع ھل 

 الطبیة؟ الالصقة

 
 
 

 1 ......................................................... نعم
 2 ..........................................................  ال

 

FCF2. جھازمعین )االسم( یستخدم/تستخدم ھل 
 سمعي؟

 1 ......................................................... نعم
 2 ..........................................................  ال

 

FCF3. جھاز أي )االسم( یستخدم/تستخدم ھل 
 ىعل یحصل/تحصل أو المشي على یساعده/تساعده

 ؟ للمشي مساندة

 1 ......................................................... نعم
 2 ..........................................................  ال

 

FCF4. بةاإلجا منك أطلب سوف التالیة، األسئلة في 
 المحتملة. اإلجابات من واحدة تحدید خالل من عنھا
 ال )1 ):االسم( أن القول یمكنك ھل سؤال لكل

 یواجھ/تواجھ )2 أم صعوبة، أیة تواجھ یواجھ/
 من كثیر یواجھ/تواجھ )3 أم الصعوبة، بعض

 القیام على قادر/ة غیر أنھ/أنھا )4 أم الصعوبة،
 نھائیاً. بالنشاط

 
 األسئلة توجیھ أثناء الفئات كّرر/ي 

 فئة أیة المستجیب(ة) استخدام عدم عند الفردیة
 إجابة:

 یمكنك ھل ھي: األربع المحتملة اإلجابات تذّكر/ي، 
 صعوبة، أیة تواجھ یواجھ/ ال )1 ):االسم( أن القول

 )3 أم الصعوبة، بعض یواجھ/تواجھ )2 أم
 /أنھاأنھ )4 أم الصعوبة، من كثیر یواجھ/تواجھ

 نھائیاً؟ بالنشاط القیام على قادر/ة غیر

  

FCF5. من تحقق/ي FCF1: یضع/تضع ھل 
 الطبیة؟ الصقة عدسات أو نظارات الطفل/ة

 FCF1 = 1 ........................................ 1 نعم،
 FCF1 = 2 .......................................... 2 ال،

1FCF6A 
2FCF6B 

FCF6A. العدسات أو للنظارات وضعھ/ھا أثناء 
 صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل الطبیة، الالصقة

 الرؤیة؟ في
 

FCF6B. في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل 
 الرؤیة؟

 
 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال

 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  الرؤیة یستطیع/تستطیع ال  4 .......................... نھائیا

 
 

FCF7. من تحقق/ي FCF2: الطفل/ة 
 سمعي؟ معین جھاز یستخدم/تستخدم

 FCF2 =1 ......................................... 1 نعم،
 FCF2 = 2 .......................................... 2 ال،

1FCF8A 
2FCF8B 
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FCF8A. السمعي جھازالمعین استخدام عند 
 )االسم( یواجھ/تواجھ ھل السمعیة)، (المعینات

 أصوات مثل األصوات سماع في صعوبة
 الموسیقى؟ أو األشخاص

 
FCF8B. في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل 

 ؟ الموسیقى أو الناس كأصوات األصوات سماع

 
 

 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  السمع یستطیع/تستطیع ال  4 .......................... نھائیا

 

FCF9. من تحقق/ي FCF3: ھل 
 لىع یساعده/تساعده جھاز الطفل/ة یستخدم/تستخدم

 للمشي؟ مساندة على یحصل/تحصل أو المشي

 FCF3=1 .......................................... 1 نعم،
 FCF3=2 ............................................ 2 ال،

 
2FCF14 

FCF10. اواداة لجھاز استخدامھ/ھا دون 
 على الحصول أو المشي، على یساعده/تساعدھا

 في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل مساعدة
 مستویة؟ أرض على متر 100 لمسافة المشي

 
 لكرة ملعب بطول سیكون ھذا أكثر: استوضح/ي 

 تقریباً. القدم
 

 رغی صعوبة" أیة یواجھ/تواجھ "ال الفئة أن الحظ/ي 
 أو معدات الطفل/ة یستخدم/تستخدم حیث متاحة،
 .المشي في المساعدة على الطفل(ة) /تحصلیحصل

 
 

 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  متر 100 لمسافة المشي یستطیع/تستطیع ال  4 ..... نھائیا

 
 
 

3FCF12 
4FCF12 
 

FCF11. اواداة لجھاز استخدامھ/ھا دون 
 على الحصول أو المشي، على یساعده/تساعدھا

 في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل مساعدة
 مستویة؟ أرض على متر 500 لمسافة المشي

 
 مالعب 5  بطول سیكون ھذا أكثر: استوضح/ي 

 تقریباً. القدم لكرة
 

 رغی صعوبة" أیة یواجھ/تواجھ "ال الفئة أن الحظ/ي 
 أو معدات الطفل/ة یستخدم/تستخدم حیث متاحة،

 .المشي في المساعدة على الطفل(ة) یحصل/تحصل

 
 

 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  متر 500 لمسافة المشي یستطیع/تستطیع ال  4 ..... نھائیا

 

FCF12. اوأداة لجھاز باستخدامھ/ھا 
 على الحصول أو المشي على یساعده/تساعدھا

 في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل مساعدة،
 مستویة؟ أرض على متر 100 لمسافة المشي

 
 لكرة ملعب بطول سیكون ھذا أكثر: استوضح/ي 

 تقریباً. القدم

 
 

 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  متر 100 لمسافة المشي یستطیع/تستطیع ال  4 ..... نھائیا

 
 
 
 

3FCF16 
4FCF16 

FCF13. اوأداة لجھاز باستخدامھ/ھا 
 على الحصول أو المشي على یساعده/تساعدھا

 في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل مساعدة،
 مستویة؟ أرض على متر 500 لمسافة المشي

 
 مالعب 5  بطول سیكون ھذا أكثر: استوضح/ي 

 تقریباً. القدم لكرة

 
 

 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  متر 500 لمسافة المشي یستطیع/تستطیع ال  4 ..... نھائیا

 
 

1FCF16 
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FCF14.  ًعمرھا/عمره مثل في باألطفال مقارنة ، 
 ةلمساف المشي في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل

 مستویة؟ أرض على متر 100
 

 لكرة ملعب بطول سیكون ھذا أكثر: استوضح/ي 
 تقریباً. القدم

 
 

 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  متر 100 لمسافة المشي یستطیع/تستطیع ال  4 ..... نھائیا

 
 
 
 

3FCF16 
4FCF16 

FCF15.  ًعمرھا/عمره مثل في باألطفال مقارنة ، 
 ةلمساف المشي في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل

 مستویة؟ أرض على متر 500
 

 مالعب 5  بطول سیكون ھذا أكثر: استوضح/ي 
 تقریباً. القدم لكرة

 
 

 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  متر 500 لمسافة المشي یستطیع/تستطیع ال  4 ..... نھائیا

  

FCF16. في صعوبة أیة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل 
 بس؟المال تغییر أو الطعام كتناول بنفسھ/ھا االعتناء

 
 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال

 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  بنفسھ/ھا العنایة على قادر/ة غیر  4 .................. نھائیا

 

FCF17. صعوبة أیة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل 
 من فھمھ/ھا یصعب بحیث یتحدث/تتحدث عندما

 األسرة ھذه ضمن الموجودین األشخاص قبل
 المعیشیة؟

 
 

 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  فھمھ/فھمھا یمكن ال  4 ................................ نھائیا

 

FCF18. صعوبة أیة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل 
 من فھمھ/ھا یصعب بحیث یتحدث/تتحدث عندما

 المعیشیة؟ األسرة ھذه خارج من األشخاص قبل

 
 

 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  فھمھ/فھمھا یمكن ال  4 ................................ نھائیا

 

FCF19.  ًعمرھا/عمره مثل في باألطفال مقارنة ، 
 األشیاء؟ تعلّم في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل

 
 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال

 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  األشیاء تعلم یستطیع/تستطیع ال  4 ................... نھائیا

 

FCF20.  ًعمرھا/عمره مثل في باألطفال مقارنة ، 
 األشیاء؟ تذّكر في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل

 
 

 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  األشیاء تذكر یستطیع/تستطیع ال  4 .................. نھائیا

 

FCF21. في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل 
 بھ؟ القیام یحب/تحب ما نشاط على التركیز

 
 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال

 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  التركیز یستطیع/تستطیع ال  4 ........................ نھائیا

 

FCF22. تقبّل في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل 
 الروتیني؟ سلوكھ/ھا تغییر

 
 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال

 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  التغییر یتقبّل/تتقبّل ال  4 ............................... نھائیا
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FCF23.  ًعمره/عمرھا مثل في باألطفال مقارنة ، 
 على السیطرة في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل

  سلوكھ/ھا؟
 

 
 

 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال
 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  سلوكھ/ھا على السیطرة یستطیع/تستطیع ال  4 ...... نھائیا

 

FCF24. في صعوبة )االسم( یواجھ/تواجھ ھل 
 صداقات؟ تكوین

 
 1 ............................... صعوبة أیة یواجھ/تواجھ ال

 2 ............................. الصعوبة بعض یواجھ/تواجھ
 3 .......................... الصعوبة من كثیر یواجھ/تواجھ

ً  صداقات تكوین یستطیع/تستطیع ال  4 ................ نھائیا

 

FCF25. في مختلفة خیارات التالي للسؤال 
 طرح بعد الخیارات ھذه علیك أقرأ سوف اإلجابات.

 السؤال.
 

 متوتر/ة )االسم( یبدو/تبدو مرة كم أعرف أن أودّ  
 جداً. قلق/ة أو جداً  عصبي/ة أو جداً 

 
 أم األسبوع، في مرة أم یوم، كل القول: یمكنك ھل 

 أبداً؟ أم السنة، في قلیلة مرات أم الشھر، في مرة

 
 
 

 1 ..................................................... یوم كل
 2 ........................................... األسبوع في مرة
 3 ............................................. الشھر في مرة

 4 ...................................... السنة في قلیلة مرات
 5 ......................................................... أبداً 

 

FCF26.  ّأعرف أن أود  ً  یبدو/تبدو مرة كم أیضا
 جداً. مكتئب/ة أو جداً  حزین/ة )االسم(

 
 أم األسبوع، في مرة أم یوم، كل القول: یمكنك ھل 

 أبداً؟ أم السنة، في قلیلة مرات أم الشھر، في مرة

 
 

 1 ..................................................... یوم كل
 2 ........................................... األسبوع في مرة
 3 ............................................. الشھر في مرة

 4 ...................................... السنة في قلیلة مرات
 5 ......................................................... أبداً 
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 PR  األبویة المشاركة نموذج

PR1. من تحققي CB3: 1 ......................................... سنوات 6 - 5 العمر الطفل/ة؟ عمر 
 2 ........................................... سنة 14 - 7 العمر
 3 ......................................... سنة 17 - 15 العمر

1 FS11 
3 FS11 

PR3. ة،المقدس والكتب المدرسیة الكتب باستثناء 
 يف قراءتھا )االسم( لـ یمكن لدیك یتوفر كتاب كم

 المنزل؟
 

 یمالكر القرآن مثل المقدسة الكتب انواع استوضح/ي
 االدعیة الى الخ..اضافة المقدس.. االنجیل ،

 والزیارات

 00 ................................................. كتاب أي یوجد ال
 

 0  _ ...................................................... الكتب عدد
 

 10 ..............................................  أكثر أو كتب عشرة

 

PR4. من تحقق/ي CB7 و االستبیان ھذا في 
ED9 الطفل/ة التحق/ت ھل االسرة استبیان في 

 ؟ بالروضة أو بالمدرسة
 
 

 ED9/CB7 = 1 ....................................... 1نعم،
 2 .............................. فارغ أو ED9/CB7 = 2ال،

 
 2 FS11 

PR5. مدرسیة واجبات أي )االسم(لـ یكون ھل 
 بیتیة؟

 1 ................................................................... نعم
 2 ...................................................................  ال

 
 8 ............................................................ أعرف ال

 
2PR7 

 
8PR7 

PR6. على )االسم( بمساعدة شخص أي یقوم ھل 
 ؟ البیتیة المدرسیة واجباتھ/ھا

 1 ..................................................................  نعم
 2 ...................................................................  ال

 
 8 ............................................................ أعرف ال

 

PR7. یشارك مدرسیة ھیئة )االسم( مدرسة لدى ھل 
 مجلس أو التالمیذ آباء جمعیة (مثل الوالدان فیھا

   االمور)؟ اولیاء

 1 ..................................................................  نعم
 2 ...................................................................  ال

 
 8 ............................................................ أعرف ال

 

 
2PR10 

 
8PR10 

PR8. قمت ھل األخیرة، عشر االثني األشھر في 
 المعیشیة أسرتك من بالغ شخص أي أو أنت

 المدرسیة؟ الھیئة ھذه إلیھ دعت اجتماع بحضور

 1 ................................................................... نعم
 2 ...................................................................  ال

 
 8 ............................................................ أعرف ال

 
2PR10 

 
8PR10 

PR9. ھل االجتماعات، ھذه من اجتماع أي أثناء 
 التالیة: األمور من أي مناقشة تمت

 
 ]A[ التعلیمیة المشاكل لمعالجة خطة وضع 

 )؟االسم( مدرسة تواجھھا التي الرئیسیة
 

 ]B[ األموال استخدام آلیة أو للمدرسة میزانیة 
 )؟االسم( مدرسة  علیھا تحصل التي

 
 أعرف ال  ال نعم 

 
  لمعالجة خطة

 8      2     1المدرسة................................ مشاكل
 

 8       2     1المدرسة............................... میزانیة
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PR10. ھل ، األخیرة عشر االثني األشھر خالل 
 أسرتك من بالغ شخص أي استلم أو أنت استلمت

 )؟االسم( بـ الخاصة المدرسیة الشھادة المعیشیة

 1 ..................................................................  نعم
 2 ...................................................................  ال

 
 8 ............................................................ أعرف ال

 

PR11. ھل األخیرة، عشر االثني األشھر خالل 
 المعیشیة أسرتك من بالغ شخص أي أو أنت ذھبت

 التالیة؟ األسباب من ألي )االسم( مدرسة إلى
 

 ]A[ ریاضیة؟ تظاھرة أو مدرسي احتفال حضور 
  
 

 ]B[ االسم( لــ المدرسیة اإلنجازات مدى مناقشة( 
 المعلمین/المعلمات؟  مع

 
 

 أعرف ال  ال    نعم                                             
 

 8      2         1……ریاضیة تظاھرة أو مدرسي احتفال
 

 للطفل/ة المدرسیة اإلنجازات مناقشة
 8      2         1.………………المعلمین/المعلمات مع 

 

PR12. تم ھل األخیرة، عشر االثني األشھر في 
 بسبب دراسي یوم أي في )االسم( مدرسة إغالق

 التالیة: األسباب من أي
 

 ]A[ أو اإلعصار أو كالفیضان طبیعیة كوارث 
 شابھھا؟ ما أو األوبئة انتشار

 
 ]B[ انھیار أو كالحرائق اإلنسان صنع من كوارث 

 شابھھا؟ ما أو الشغب أعمال أو المباني
 

 ]C[ للمعلمین؟ إضراب 
 

 [X]  ذلك؟ غیر 

  

 

 
 أعرف ال    ال    نعم 

 
 8       2    1طبیعیة................................. كوارث

 

 
 8       2       1اإلنسان..................... صنع من كوارث

 
 

 8       2       1المعلمین.............................. إضراب

 

 8       2       1 ــــــــــــــــــــــــ التحدید) یرجى ( ذلك غیر

 

 
 
 
 
 
 

PR13. ھل األخیرة، عشر االثني األشھر خالل 
 بسبب المدرسة الى الذھاب )االسم( على تعذر
 معلمة؟ أو معلم غیاب

 1 ..................................................................  نعم
 2 ...................................................................  ال

 
 8 ............................................................ أعرف ال

 

PR14. من تحقق/ي PR12[C] و PR13: 
 "نعم"؟ أي حول دائرة وضع تم ھل

 PR13 =1 ..................... 1 أو PR12[C] = 1 نعم،
 2 ..............................................................  ال

 
 2 FS11 

PR15. غیاب / المعلمین إضراب( حدث عندما 
 بالغ شخص أي أو أنت تواصلت ھل )،المعلمین

 أومع المدرسة مسؤولي من أي مع  أسرتك من آخر
 التدریسیة؟ الھیئة أعضاء

 1 ..................................................................  نعم
 2 ...................................................................  ال

 
 8 ............................................................ أعرف ال

 

 

 

FS11. والدقائق الساعات .الوقت سّجل/ي ................___ ___ : ___ ___  
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FS12. 1 ....................................................... العربیة االستبیان. لغة 
 2 .......................................... (سوراني) الكردیة
 3 ............................................. (بادیني) الكردیة

 
 

 

FS13. 1 ............................................................. العربیة المقابلة. لغة 
 2 ................................................ (سوراني) الكردیة
 3 .................................................. (بادیني) الكردیة

 4 .......................................................... التركمانیة
 5 ........................................................... السریانیة

 

 اجنبیة أخرى لغة
 6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحدید) (یرجى

 

FS14. 1 ............................................................. العربیة للمستجیب/ة. األم اللغة 
 2 ................................................ (سوراني) الكردیة
 3 .................................................. (بادیني) الكردیة

 4 .......................................................... التركمانیة
 5 ........................................................... السریانیة

 

 اجنبیة أخرى لغة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحدید) (یرجى
6 

 

FS15. ھذا من أجزاء أیة لترجمة مترجم استخدام تم ھل 
 االستبیان؟

 1 ...................................... االستبیان كامل لترجمة نعم،
 2 .................................االستبیان من أجزاء لترجمة نعم،

 3 ................................... مترجم استخدام یتم لم ال،
 

FS16. تعاونھما. على والطفل(ة) المستجیب/ة اشكر/ي 
 

 المعیشیة األسرة استبیان إلى اذھب/ي ثم ومن سنة 17-5 العمریة الفئة في األطفال معلومات لوحة في FS17 في النتیجة لتعبئة تابع/ي 
 .HH56 واستوفي

  
 المعیشیة. األسرة ھذه في المتبقیة) (االستبیانات المتبقي االستبیان استیفاء أجل من الترتیبات بإجراء قم/قومي 
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 الباحث/ة مالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المشرف/ة مالحظات
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