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تشري مؤشرات الفقر والتعليم والرعاية الصحية ورايدة األعمال إىل أن النساء من أكثر الشرائح 
والسياسات  االجتماعية  املورواثت  عن  فضاًل  البالد،  يف  االستقرار  لعدم  نتيجة  تضرراً  السكانية 

االقتصادية اليت سامهت يف تدين دور النساء يف االقتصاد الوطين.
 تستعرض هذه الوثيقة مؤشرات أولية حول املرأة العراقية وأبرز مظاهر الوضع الراهن ملشاركتها 
تواجهها،  اليت  العقبات  على  للتغلب  االسرتاتيجية  والتوجهات  التحدايت  مث  ومن  االقتصادية، 

وكذلك املؤشرات الالزمة ملتابعة وتقييم التدخالت اهلادفة لتمكي املرأة اقتصادايً. 

أواًل: مؤشرات أولية:

18,883,000 نسمةعدد النساء38,124,000نسمةعدد سكان العراق

نسبة النساء لعدد 
السكان

نسبة النساء من 49,47%
15- 49 سنة

35,17%

5,673,250االانث يف الريف13,189,679االانث يف احلضر

املصدر : اجملموعة االحصائية السنوية, اجلهاز املركزي لألحصاء, وزارة التخطيط, مجهورية العراق, 
.2017

التمكين االقتصادي للمرأة العراقية
التحديات والتوجهات االستراتيجية والمبادرات

فريق خطة التمكين االقتصادي بالتعاون مع البنك الدولي
د. ابتسام عزيز علي - د. سالم جبار شهاب
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اثنياً: وصف الوضع الراهن:
الناتج  أن  السائدة  للفكرة  نظراً  متواضعة  العمل  سوق  يف  العراقية  املرأة  مسامهة  تزال  ما 
احلدي للنساء أقل من التكلفة احلدية لعملهن حيث تتأثر املشاركة االقتصادية للمرأة مبجموعة من 

احملددات االجتماعية واالقتصادية واملؤسسية والتمويلية.
يتضح أثر احملددات االجتماعية مع ميل األسرة العراقية إىل احلفاظ على استمرارها كأسرة 
نووية، حيث حتد التقاليد من استقالل املرأة، ويتضح أن هناك عالقة طردية بي عمل املرأة واملشاركة 
يف صنع القرار األسري. ومع ذلك فإن هناك فجوة يف توزيع الدخل بي النساء والرجال، يرتافق 
ذلك مع ميل واضح لدى اجملتمع إىل حصر عمل املرأة يف املنزل ومن دون أجر، وهو ما يدفع املرأة 

ايل العمل يف الوظائف ذات املردود االقتصادي القليل.
تقطن غالبية النساء يف املناطق احلضرية وذلك مبقدار الضعف تقريباً عمن يقطن الريف. 
وتشري البياانت اإلحصائية إىل اخنفاض معدل مشاركة املرأة يف سوق العمل والبالغة نسبتها %15.3 
مقارنة مبعدل النشاط االقتصادي للذكور والبالغ 74.9 %، حيث بلغ معدل البطالة بي اإلانث 

22.2% مقابل 8.5% عند الذكور.
أما يف جمال امللكية االقتصادية، فيشكل الرجال غالبية مالكي األراضي والشقق، يف حي 
ال تشكل النساء سوی 17 % فقط من جمموع املالكي علما أن 55 % من النساء يعملن يف 

الزراعة بينما تعمل 34.6 % منهن بال أجر.
جدير ابلذكر أن لدى کل من حمافظات العراق خصوصيتها حيث تبي إحصاءات العام 
2016 ان أعلى نشاط اقتصادي للمرأة العراقية كان يف حمافظة اببل بنسبة 27 % بينما كان أدين 
نشاط اقتصادي للمرأة يف حمافظة ميسان بنسبة % 4,4. ويبي اجلدول االيت الفرق بي نسب 

عمالة االانث والذكور حسب القطاعات االقتصادية )للسنوات 2000 - 2016(.
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الذكوراالانثنوع النشاط
2000201620002016

12,6 %15,1 %43,7 %34,8 %القطاع الزراعي
23,4 %20,6 %3,9 %7,6 %القطاع الصناعي
64 %64,2 %52,4 %7,6القطاع اخلدمي

املصدر: منظمة العمل الدولية, 2017
املعلومات  نظم  جماالت  يف  للمرأة  االقتصادية  اإلنتاجية  حمدودية  اإلحصاءات  وتوضح 
املرأة يف  املاء والكهرابء. حيث ينحصر عمل  التجهيز احلكومية مثل  واالتصاالت ويف قطاعات 
اجملاالت زهيدة األجر، فضال عن ظاهرة دخول اإلانث املتأخرة إىل سوق العمل واالنسحاب املبكر 
منها، ومتثل مجيعها مشاكل بنيوية يف مشاركة املرأة يف سوق العمل اليت تعد إحدى أهم العقبات 
اليت تواجهها جهود التنمية االقتصادية يف العراق، فهي هتدر طاقات إنتاجية كبرية الزمة لتحقيق 
التنمية، وتزيد يف الوقت ذاته من نسب اإلعالة يف اجملتمع العراقي حيث تشكل املرأة حوايل 7 % 

من السكان املعالي ممن هم يف سن العمل.
إن مشاركة املرأة يف سوق العمل ومتكينها اقتصاداي يساعد على حتويل املرأة من فئة املعالي 
)املعيلي( كخيار ال غىن عنه لرفع مستوى األداء االقتصادي وتعزيز  إىل فئة املشاركي اقتصادايً 

العملية التنموية يف العراق وصواًل لرفاهية اجملتمع واألفراد.
القانونية  واالطر  للتشريعات  دقيقه  مراجعة  عرب  متكينية  بيئة  خلق  يتوجب  ذلك  لتحقيق 
والتمويلية واملمارسات االجتماعية املقيدة لعمل املرأة وحتديد اليات متكينها االقتصادي، سواء يف 
الريف أو احلضر. ويتطلب تنسيق اجلهود احلكومية واملشاريع واالسرتاتيجيات املعدة لتمكي املرأة 

ومتابعة تنفيذه تلك اجلهود.
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اثلثا: التحدايت
تلخص أهم حتدايت التمكي االقتصادي للمرأة مبا يلي:

1. بيئة األعمال غري ممكنة للمرأة فاملمارسات اإلدارية تفرض الكثري من املعوقات والتحدايت 
اليت حتول دون استقالل املرأة اقتصادايً واجتماعياً. 

2. الثقافة اجملتمعية قائمة على تنميط أدوار املرأة والرجل، حيث يتم تعليم املرأة أن خياراهتا 
حمدودة.

3. تقاسم غري متساٍو بي املسؤوليات العائلية واألسرية حيث يتوقع من النساء أن أيخذن 
على عاتقهّن القسم األكرب من رعاية األطفال واملسؤوليات األسرية.

اخلاصة  املرأة  واحتياجات  االجتماعي  النوع  تراعي  اليت  املساندة  اخلدمات  حمدودية   .4
ابعتبارها »أم ألطفال« وإن وجدت هذه اخلدمات فهي غري كافية وغري مالئمة

للمرأة وخصوصا يف األجر غري  املعيقة  التمييزية  التوظيف  العمالة وممارسات  5.سياسات 
املتساوي وفرص الرتقي، وعدد ساعات العمل الطويلة يف القطاع اخلاص، حيث يتقاضى الذكور 

اجور اعلى من اإلانث بفجوة تصل إىل ٣،5% من معدل األجور العام يف البالد.
6.شح التمويل والسيما للمشاريع الصغرية ومتناهية الصغر والتعقيدات االدارية فيما يتعلق 

ابلكفالة املصرفية حمدودية السياسات الرادعة اليت حتمي املرأة من التحرش يف أماكن العمل.
7.حمدودية قدرة القطاع اخلاص على استيعاب العمالة اجلديدة كونه ال يشكل سوی 8.5 % 

من الناتج احمللي االمجايل للبالد.
8.املوازانت العامة للدولة مل تراِع النوع االجتماعي، إذ يالحظ أنه كلما ارتفعت حصة عوائد 

إيرادات النفط يف الناتج احمللي قل االهتمام بتمكي املرأة اقتصادايً. 
9. اختالل التوزيع السكاين بي الريف واحلضر، واختالل التوازن يف توزيع القوة العاطلة يف 
االقتصادي الوطين وانتشار األنشطة االقتصادية غري املنظمة والسيما يف القطاع الصناعي والزراعي 

وانتشار األنشطة االقتصادية غري املنظمة.
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رابعاً: متكني املرأة اقتصادايً ونظرية التغيري:
يعّرف التمكي االقتصادي للمرأة أبنه العملية اليت تتمكن من خالهلا املرأة من زايدة حقوقها 

وحريتها يف الوصول للموارد والفرص االقتصادية وصنع القرارات النافعة هلا وألسرهتا وجملتمعها.
  Theory of Change نظرية التغيري

“إذا مت تعزيز البيئة االجتماعية والتشريعية واإلدارية اليت تسمح بزايدة إسهام املرأة العراقية 
يف احلياة االقتصادية وإذا مت رفع نسبة مشاركة املرأة يف رايدة األعمال، وإذا مت تفعيل طاقات املرأة 
العاملة وادماج عملها يف املنزل ويف العمل غري املنظم ضمن االقتصاد الوطين عندئذ ستزيد قدرة 
املرأة العراقية يف التأثري يف صنع القرارات االقتصادية، وستزيد من قدرهتا على الوصول للموارد املالية 

والفرص االقتصادية وصواًل إىل زايدة إسهامها يف االقتصاد الوطين«. 
خامساً: التوجهات االسرتاتيجية

التوجهات االسرتاتيجية التالية ستمكن النساء العراقيات من مواجهة التحدايت اليت حتول 
دون ممارسة حقهن يف املشاركة االقتصادية.

االثرالتوجه االسرتاتيجي األول
تعزيز البيئة )التشريعية واالجتماعية( املمكنة إلسهام 

املرأة يف احلياة االقتصادية 
بيئات عمل وتشريعات داعمة وصديقة 	 

للمرأة واألسرة.
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املبادرات

تشريع معايري العمل الالئق للنساء العامالت يف القطاع اخلاص )املساواة يف األجر بي اجلنسي، محاية . 1
أفضل للمرأة من االستغالل والتحرش اجلنسي يف مكان العمل، توفري احلضاانت املالئمـة من حيث 

اجلودة والكلفة، اقرار أسلوب الدوام املرن، اخل(.

مشول العامالت يف القطاع الزراعي واخلدمة املنزلية والوسط العائلي يف األحكام اخلاصة حبماية املرأة . 2
ضمن إطار قانون العمل

توعية املرأة وأسرهتا وجمتمعها أبمهية دورها االقتصادي كشريك کامل للرجل )من خالل االعالم . 3
املساجد والكنائس، اخل(

4 .Gender Responsive Budgeting إعداد املوازانت العامة املستجيبة للنوع االجتماعي
لتخويل املرأة حقوقاً متساوية يف الوصول للموارد االقتصادية.

االثرالتوجه االسرتاتيجي الثاين

تعزيز البيئة )املؤسسية( املمكنة إلسهام املرأة يف احلياة 
االقتصادية

مشاركة فاعلة للمرأة يف سوق العمل ويف دعم 	 
االقتصادي الوطين.

املبادرات:

اتباع سياسة تشغيل مراعية للنوع االجتماعي والسيما العمل األسري ويف الريف حيث عمل املرأة . 1
بدون أجر.

مواجهة املورواثت الثقافية واالجتماعية اليت حتد من مسامهة املرأة يف اجملتمع وتعديل املناهج املدرسية . 2
لتؤكد على أمهية مشاركة املرأة يف التنمية الوطنية وتشجيعها على االخنراط يف سوق العمل.

تنفيذ اسرتاتيجية إعالمية مرئية ومسموعة ومكتوبة أبمهية النشاط االقتصادي للمرأة وامهيته لألسرة . 3
وتكون موجهة ألرابب األسر وللنساء.

االستفادة من تقنيات املعلومات واالتصاالت يف زايدة فرص متكي املرأة اقتصاداي وولوج جمال . 4
االقتصاد املعريف.

تطوير نظم االحصاء ومجع املعلومات وتصنيفها وخصوصا يف االنشطة االقتصادية غري املنظمة.. 5
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االثرالتوجه االسرتاتيجي الثالث
رفع نسـبة مشــاركة املرأة يف رايدة األعمال 

اخلاصـة )املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر( وفق      
املمارسات الفضلی

o  دعم مادي ومعنوي، وتشجيع رمسي وجمتمعي
للمرأة لدخول عامل األعمال.

o  مشـاركة فاعلـة للمرأة فـي االقتصاد احمللي القائم
على املشروعات الصغرية ويف حتسي األوضاع 

املعيشية.

املبادرات:

إنشاء حاضنات أعمال يف كل حمافظة ملساعدة الرايدايت على تصميم املشروع والبحث عن مصادر ( 1
متويلية واقرتاح قنوات تسويقية

تيسري وصول النساء الرايدايت للتمويل وعقد االتفاقات مع املصارف ومؤسسات التمويل لتسهم يف ( 2
التمكي االقتصادي للمرأة )قروض ميسرة الفوائد واليات السداد(

تفعيل طاقات املرأة العاملة من املنزل أو يف العمل غري املـنظم وادماجها يف االقتصاد الوطين واالعرتاف ( 3
أبعمال الرعاية والعمل املنزيل غري مدفوع االجر وتعزيز ثقافة تقاسم املسؤولية داخل األسرة

دعم التشبيك وبناء الشراكات فيما بي سيدات األعمال ومؤسساهتن لتبادل اخلربات وقصص النجاح ( 4
وكذلك حق حصوهلا على ملكية املشروعات عرب اجراءات ميسرة

إعادة أتهيـل وتدريب املرأة احلاصلة على مؤهل علمي جامعي أو متوسط خاصة يف التخصصات ( 5
الراكدة وتشجيع املرأة على دراسة التخصصـات التطبيقية وتطـوير مهاراهتا املهنية ملواكبة متطلبات 

سـوق العمـل ودعم االقتصاد الوطين.

االثرالتوجه االسرتاتيجي الرابع

املنظمات غري احلكومية تساند التوجه الوطين يف  oبناء قدرات قطاع منظمات اجملتمع املدين
متكي املرأة

o  لدى املنظمات غري احلكومية املهارات الالزمة
لتصميم وتنفيذ املشاريع املمكنة للمرأة
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املبادرات 

إصدار التشريعات اليت تنظم وتيسر عمل املؤسسات واملنظمات غري احلكومية( 1

تطوير قدرات العاملي يف منظمات اجملتمع املدين يف جوانب املتابعة والتقييم واحلوكمة واحلشد ( 2
والتأييد.

3(  تشجيع منظمات اجملتمع املدين على التخصص يف أعماهلا.

4(  وضع سياسات تدريب وأتهيل موجهة للنساء الستحداث قوة عمل غري تقليدية

سادساً: موازانت التنفيذ
جدير ابلذکر انه سيتم حتديد املوازانت يف مرحلة الحقة وذلك عند تطوير اخلطط التنفيذية 

للمشاريع إال أنه يوصى أن تتوزع املوازانت على النحو التايل:
60 % ختصص للمشاريع	 
10 % لتطوير التشريعات	 
20 % لتطوير القدرات	 
 10 % للتوعية اجملتمعية	 

سابعاً: املتابعة والتقييم
ملتابعة التغري الذي حيصل يف سلوك األفراد واجملتمع فيما يتعلق بتمكي املرأة اقتصاداي نتيجة 

لتنفيذ هذه االسرتاتيجية ميكن اعتماد املؤشرات التالية )كمية ونوعية( حيث مت تقسميها اىل:
مؤشرات خاصة بعمل املرأة. 1
مؤشرات خاصة ابلتعليم على عالقة بعمل املرأة. 2
مؤشرات خاصة ابلصحة وهلا أتثري على عمل املرأة. 3
مؤشرات خاصة بتكنولوجيا املعلومات وهلا أتثري على عمل املرأة. 4
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مؤشرات خاصة ابلفقر هلا أتثري على عمل املرأة. 5

1. مؤشرات خاصة بعمل املرأة وهي:
أوال: مؤشرات العمل

1. معدل النشاط االقتصادي املنقح للسكان حسب اجلنس
2. معدل النشاط االقتصادي املنقح للسكان حسب الفئات العمرية واجلنس

3. التوزيع النسيب للمشتغلي حسب األنشطة االقتصادية واجلنس
4. التوزيع النسيب للمشتغلي حسب احلالة العملية وقطاع العمل واجلنس

5. التوزيع النسيب للمشتغلي ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر حسب املهنة الرئيسية واجلنس
6. معدل النشاط االقتصادي املنقح للسكان حسب املستوى التعليمي واجلنس

7. التوزيع النسيب للمشتغلي حسب فئات الدخل الشهري واجلنس
8. -متوسط األجر الشهري حسب اجلنس

9. نسبة العاملي إىل السكان حسب اجلنس
10. التوزيع النسيب لفرص العمل املستحدثة حسب اجلنس

11. التوزيع النسيب لفرص العمل املستحدثة حسب اجلنسية واجلنس
12. التوزيع النسيب لفرص العمل املستحدثة حسب املهنة واجلنس.

13. متوسط أجر الساعة للعامل حسب اجلنس.
14. فجوة األجر )الشهري( حسب القطاع واجلنس

15. فجوة األجر حسب مستوايت املهنة واجلنس
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اثنياً: مؤشرات البطالة
16. معدل البطالة للسكان حسب اجلنس.

17. معدل البطالة للسكان حسب املستوي التعليمي واجلنس
18. معدل البطالة للسكان حسب املهنة واجلنس

19. معدل البطالة للسكان حسب النشاط االقتصادي واجلنس
20. نسبة املتعطلي الشباب اىل امجايل السكان الشباب حسب اجلنس.

21. نسبة املتعطلي ألكثر من سنة إىل قوة العمل حسب اجلنس.
22. نسبة املتعطلي ألكثر من سنة إىل إمجايل املتعطلي حسب اجلنس.

اثلثاً: النساء خارج قوة العمل )غري النشيطات اقتصادايً(
23. نسبة السكان خارج القوى العاملة حسب اجلنس

24. نسبة السكان خارج قوة العمل حسب اجلنس وفئات العمر.
25. التوزيع النسيب للسكان خارج قوة العمل حسب الفئة )طالب، مدير منزل، له دخل، عاجز( 

واجلنس.  
الرئيسي لعدم البحث عن عمل  التوزيع النسيب للسكان خارج قوة العمل حسب السبب   .26

واجلنس.
27. النسبة املئوية لغري النشيطي اقتصادايً حسب الفئة العمرية واجلنس. 

رابعا: التمكني االقتصادي.
28. التوزيع النسيب مللكية األراضي والشقق حسب اجلنس وامللكية.

28. التوزيع النسي لعدد األوراق املالية )األسهم( والقيمة اإلمجالية هلا حسب اجلنس.
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30. نسبة اإلانث احلائزات على املواشي إىل إمجايل احلائزين.
31. نسبة النساء املالكات آلالت زراعية وآالت ري إىل إمجايل املالك.

خامساً: أسباب ترك العمل
32. التوزيع النسيب لألفراد الذين تركوا عملهم حسب سبب ترك العمل واجلنس.

سادساً: املعوقات اليت تضعف مشاركة املرأة العراقية يف سوق العمل
33. التوزيع النسيب للمشتغلي حسب احلالة الزوجية.

34. التوزيع النسيب للمتعطلي حسب احلالة الزوجية واجلنس.
35. التوزيع النسيب إلجاابت الرجال والنساء حول أسباب عدم املوافقة على العمل.

36. التوزيع النسيب إلجاابت الرجال والنساء حول شروط املوافقة على العمل.
ب. مؤشرات خاصة ابلتعليم على عالقة بعمل املرأة:

37. نسبة املتعلمي حسب اجلنس.
38. نسبة األمية للسكان الراقي حسب اجلنس.

39. التوزيع النسيب لألفراد غري املتعلمي )األميي( حسب اجلنس والفئة العمرية.
40. معدل االلتحاق الصايف يف املراحل التعليمية حسب اجلنس.

41. نسبه التسرب حسب مراحل التعليم واجلنس.
42. التوزيع النسيب ملدرسي املدارس حسب املرحلة واجلنس.
43. التوزيع النسيب ملديري املدارس حسب املرحلة واجلنس.

44. التوزيع النسيب للطلبة يف التعليم اجلامعي.
45. التوزيع النسيب للطلبة امللتحقي ابجلامعات العراقية لدرجة البكالوريوس حسب االختصاص 
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واجلنس.
46. التوزيع النسيب للمشتغلي حسب املستوى التعليمي واملهنة احلالية.

47. التوزيع النسيب للمشتغلي حسب املستوى التعليمي وفئات الدخل الشهري واجلنس. 
ت. مؤشر ات متعلقة ابلصحة وهلا أتثري على عمل املرأة

48. معدل اإلجناب الكلي لإلانث. 
48. وسيط العمر وقت إجناب املولود األول للسيدات.

50. نسبة السيدات اليافعات )15 - 19( سنة الاليت لديهن طفال أو أكثر حسب املستوى 
التعليمي.

51. نسبه السيدات اليافعات )15 - 19( سنة الاليت لديهن فقر دم حسب املستوى التعليمي.
احلمل حسب  منع  وسائل  من  وسيلة  يستعملن  والاليت  حالياً  املتزوجات  السيدات  نسبة   .52

املستوى التعليمي.
ث. مؤشرات متعلقة بتكنولوجيا املعلومات وهلا أتثري على عمل املرأة

53. التوزيع النسيب لألفراد مستخدمي احلاسوب ممن اعمارهم 15 سنه فأكثر حسب املستوى 
التعليمي.

54. التوزيع النسيب لألفراد مستخدمي اإلنرتنت ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر حسب املستوى 
لتعليمي واجلنس.

55. التوزيع النسيب لفرص العمل املستحدثة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات حسب اجلنس.
56. التوزيع النسيب للمشتغلي يف قطاع تكنولوجيا املعلومات حسب اجلنس.

االتصاالت حسب  احلاسوب وهندسة  علوم  اخلرجيي من ختصصي  للطلبة  النسيب  التوزيع   .57
اجلنس.
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احلالة  فأكثر حسب  سنة   15 أعمارهم  ممن  احلاسوب  مستخدمي  لألفراد  النسيب  التوزيع   .58
الزوجية واجلنس.

59. التوزيع النسيب لألفراد ممن أعمارهم 15 سنوات فأكثر حسب استخدام احلاسوب واملستوى 
التعليمي واجلنس.

60. التوزيع النسيب لألفراد ممن أعمارهم 15 سنوات فأكثر حسب استخدام احلاسوب وحالة 
النشاط االقتصادي واجلنس.

61. التوزيع النسيب لألفراد غري املستخدمي للحاسوب ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر حسب احلالة 
الزوجية واجلنس.

62. التوزيع النسيب لألفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر حسب النشاط االقتصادي واستخدام 
احلاسوب واجلنس.

63. توزيع األفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر الذين ال يستخدمون احلاسوب حسب سبب 
عدم االستخدام واجلنس.

ج. مؤشرات متعلقة ابلفقر هلا أتثري على عمل املرأة
64. نسبة الفقر حسب اجلنس.

65. نسبة الفقر حسب جنس رب األسرة واحلضر والريف.
66. متوسط الدخل السنوي لألسر الفقرية حسب مصادر الدخل وجنس رب األسرة.

67. متوسط اإلنفاق االستهالكي السنوي لألسر الفقرية حسب جنس رب األسرة.
68. متوسط اإلنفاق االستهالكي السنوي لألسر الفقرية حسب اجملموعات الغذائية     الرئيسية 

وجنس رب األسرة.
69. متوسط اإلنفاق االستهالكي السنوي لألسر الفقرية حسب اجملموعات غري الغذائية الرئيسية 

وجنس رب األسرة.
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70. التوزيع النسيب لألسر الفقرية حسب املستوی التعليمي ورب األسرة.
71. التوزيع النسيب لألسر الفقرية حسب املستوى التعليمي لرب األسرة واحلضر والريف.

72. التوزيع النسيب ألرابب األسر الفقرية حسب األسباب الرئيسة لعدم االلتحاق ابملدرسة أو 
تركها واجلنس.

73. التوزيع النسيب للفقراء حسب األسباب الرئيسية لعدم االلتحاق ابملدرسة أو تركها واجلنس.
74. معدل البطالة للفقراء وغري الفقراء حسب اجلنس.

75. معدل املشاركة االقتصادية للفقراء وغري الفقراء حسب اجلنس.
76. النسبة املئوية للفقراء وغري الفقراء املؤمني صحياً.

77. التوزيع النسيب ألرابب األسر الفقراء وغري الفقراء حسب اإلعانة من صندوق املعونة الوطنية 
واجلنس.

78. التوزيع النسيب ألرابب األسر الفقراء حسب احلالة العملية واجلنس.
79. التوزيع النسيب ألرابب األسر الفقراء حسب قطاع العمل واجلنس.

80. النسبة املئوية ألرابب األسر الفقرية حسب األنشطة اإلنتاجية الرئيسية واجلنس.
81. النسبة املئوية ألرابب األسر الفقرية حسب ملكية األصول واجلنس.

82. متوسط حجم األسرة الفقرية حسب جنس رب األسرة.
83. التوزيع النسيب لألسر الفقرية حسب فئات حجم األسرة واجلنس.

84. التوزيع النسيب لألسر الفقرية حسب احلالة الزوجية واجلنس.


