
 
 المقدمة

 تعزیز دورتطویر إحصاءات النوع االجتماعي و أھمیةانطالقا من حرص الجھاز المركزي لإلحصاء على 

والنوع االجتماعي مع عملیة التنمیة البشریة ة حیث یقترن مفھوم المساوا التمكین كل من المرأة والرجل في 

النوع  إحصاءاتوتساعد  ، والسلوكیات السائدة في المجتمع األنماطج معاصر یدعم التوجھ نحو تغییر اكمنھ

القرارات في  والمرأة تفید المخططین وصانع أوضاعاالجتماعي في توفیر معلومات ومؤشرات عدیدة عن 

بالرغم من الفجوات في البیانات المرتبطة  رسم السیاسات المستقبلیة ووضع البرامج التنمویة المختلفة

فعلى المخططین االھتمام بالمؤشرات التي تعكس حالة النوع االجتماعي لیس فقط  ،بالمساواة بین الجنسین 

للخطط  األداءالراھنة بل دور تلك المؤشرات في تحقیق متابعة وتقییم  واألوضاعتحدید المشكالت 

  . المرسومة

 نأمل أن یساھم ھذاحیث  عن قضایا النوع االجتماعي الخامس میة البشریة تقریرهالتن إحصاءاتیصدر قسم 

لیكون دلیل عمل یسترشد بھ عند وضع الخطط  المرأة والرجل اقعوعن  الضوء في تسلیط التقریر

  . والسیاسات المستقبلیة التي تستھدف تقلیص الفجوة بین الجنسین وتمكین المرأة والنھوض بھا

 المنھجیة 
عملیة  فيموظفي قسم احصاءات التنمیة البشریة  یستند ھذا التقریر في اعداده على الجھود المبذولة من قبل

جمع البیانات والمؤشرات الخاصة بالنوع االجتماعي بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات العالقة 

حصاء و بعض السجالت االداریة والدوائر الفنیة في الجھاز ونتائج المسوح المنفذة في الجھاز المركزي لإل

وھذه البیانات تكون على شكل تقاریر سنویة او فصلیة یتم الحصول علیھا من خالل المخاطبات وارسال 

 كتب رسمیة لغرض الحصول علیھا .

ویعتبر ھذا التقریر وثیقة احصائیة ھامة لغرض تحدیث قاعدة البیانات والمؤشرات المتوفرة حول المرأة 

اً اساسیاً في صناعة القرار واعداد الخطط والبرامج وصنع السیاسات لغرض تحقیق عملیة والرجل ومرجع

 التنمیة  
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 مفھوم النوع االجتماعي 
ت البیولوجیة بین االختالفا إلىیشیر  األخیرفان مفھوم النوع االجتماعي یختلف عن مفھوم الجنس  إن

الجنسین  من كللجعل ت لتيالثقافة االجتماعیة ا إلىمفھوم النوع االجتماعي فھو یشیر  أما،  واإلناثالذكور 

 . و التقالید تكون قابلة لالختالف وفق الثقافات األدوارلھ ادوار ووظائف محددة لذلك فان تلك 

تغیر في مجتمع ما لتحدید ادوار النساء و الرجال وتأثیرھم على المجتمع  إحداثلھذا المفھوم یمكن  وطبقاً 

اختالف الرؤى  وفق األدوار تحدید إلى االجتماعي یشیر النوعحیث  أفضلحیاة  نحو تحولإلحداث ال

في المجتمعات والطبقات والرجال ھناك اختالف في عالقات النساء لذلك الثقافات ووالمفاھیم والمعتقدات 

 ماعیة . االجت
 

 التمكین 
 أناالستراتیجیات لنھوض المجتمع لذلك نالحظ  أجندةفي  األساسیةتعد قضیة تمكین المرأة من القضایا 

      للمرأة  اإلنمائيالمتحدة  األمموفقاً لتعریف صندوق ومرأة حقھا في التمكین للالتشریعات والخطط تكفل 

تخطي او المواجھة او التغلب لالمجتمعات المقھورة او المضطھدة ل( الیونیفیم ) "ھو العمل الجماعي في 

فردا او  او تسلبھم حقوقھم " ولكي تصبح المرأة متمكنة أوضاعھمالتمایز التي تقلل من  وأوجھعلى العقبات 

تكون واعیة بالطریقة التي تؤثر وبقوة على المجتمع فتكتسب الثقة بالنفس والقدرة على  أن جماعة علیھا

  . التصدي والتحدي لتكسب المساواة مع الرجل
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 لتحسین واقع المرأة في العراق مساعي الحكومة:  األولالفصل 
التشریعات العراقیة  ففي التمییز بین الجنسین وتحسین واقع المرأة ألجل القضاء على جھوداً عراق ال بذل

حقوق  مع یاً تماش المساواة بین المرأة والرجل وال تمیز بینھما إلىتھدف  التيالعدید من النصوص القانونیة 

التمیز ضد المرأة بالقانون  أشكالتفاقیة القضاء على جمیع ا إلىصادق العراق على انضمامھ  فقد اإلنسان

العراق لتنفیذ بنود االتفاقیة رغم التحدیات  ىسع حیث 1986حزیران /  28في  1986 عامل 66رقم 

 أعمالوما رافقتھ من  2003نیسان  9المرأة في العراق بعد  أوضاعالمحیطة بھ منھا تأثیر العنف على 

 العنف ة إلى حمایة المرأة مندفاھالعدیدة السیاسات الو جراءاتاإل ذااتخوقد تم  ، العنف المتمثلة باإلرھاب

  : ومن كافة أشكال التمییز ضدھا. وبعض من ھذه اإلجراءات ما یلي

 لھااالنتھاكات التي تتعرض  لرصد حاالت اإلنسانوزارة حقوق  في لرصد حقوق المرأة قسم استحداث •

 . والحد منھا المرأة

  العامة لمجلس الوزراء كبدیل عن وزارة الدولة لشؤون المراة . تاسیس دائرة لتمكین المراة في االمانة •

العامة لمجلس الوزراء تشكیل لجنة تضم ممثلین عن وزارة العمل  األمانةتبنت  : معالجة الفقر •
( قسم المرأة ) والتربیة ووزارة التخطیط ووزارة الدولة  اإلنسانوالشؤون االجتماعیة والصحة وحقوق 

شاملة للمستفیدین من الخدمات التي تقدمھا  استراتیجیة إعدادتأخذ على عاتقھا  المدني المجتمع نلشؤو
 األراملن االجتماعیة من ودائرة رعایة ذوي االحتیاجات الخاصة التابعة لوزارة العمل والشؤ

 . والمطلقات والعاجزات
 منھا :  دائرة تمكین المراة باجراءات عدة قیام •

  حملة وطنیة لمناھضة العنف ضد المرأة 

 ومؤسساتھا الدولة وزارات خالل من ومتابعتھ وتنفیذه االجتماعي النوع بمفھوم التوعیة برنامج تصمیم 
ذات الصلة بالمرأة للوقوف على واقع  على المسوح اإلشراف إلىحكومیة باإلضافة الغیر  والمنظمات

 المرأة في مواقع العمل ومراكز صنع القرار.
 الدستور علیھا نص التي المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء باتفاقیة التثقیف . 

  المراة وقضایا النوع االجتماعي 

 ضد المراة في العراق  الستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف 

  ستراتیجیة صحة االم والطفل والصحة االنجابیة 

 1325طة الوطنیة لقرار مجلس االمن الخ  

  الستراتیجیة الوطنیة للنھوض بواقع المراة العراقیة 

 ستراتیجیة تنمیة المراة الریفیة . 
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 دور العراق في االتفاقیات الدولیة المعنیة بالمراة 
من قضایا حاسمة إلدماج  1995ما تضمنھ منھاج عمل بیجن  إلىتتعلق بالمساواة وبالرجوع  – 2المادة / 

الحكومیة التي  اآللیاتالمرأة في التنمیة في التزام الحكومة بتشجیع المساواة من خالل التشریعات ووضع 

 تتضمن تنفیذ مبدأ تكافؤ الفرص .

 تعزیز المساواة بین الرجل والمرأة ضمن المواد الدستوریة . •

 الرجل والمرأة ضمن التشریعات الوطنیة .تعزیز المساواة بین  •

تعجیلیاً تمثل  إجراءتضمن  حیث 2004 عامالدولة للمرحلة االنتقالیة في  إدارةصدور قانون  – 4المادة / 

تنتخب الجمعیة الوطنیة طبقا لقانون  :على ما یلي  30نصت الفقرة (ج) من المادة  إذبالتمكین التشریعي 

السیاسیة ویستھدف قانون االنتخابات تحقیق نسبة المساواة ال تقل عن الربع من  األحزاباالنتخابات وقانون 

 الجمعیة الوطنیة وتحقیق تمثیل عادل لمكونات العراق .  أعضاء

(أ) ان المواطنون سواسیة امام القانون دون تفریق 19في المادة  1970نص دستور عام  – 7المادة / 

(ب) تكافؤ الفرص لجمیع المواطنین مضمون منشأ االجتماعي او الدین ة او البسبب الجنس او العرق او اللغ

 في حدود القانون . 

 المرأة في المحافل الدولیة . إشراك إلى 2003ما بعد  إلىسعت الحكومة العراقیة  – 8المادة  / 

الذي اعتبر  9 نافذا ومالئما لتحفظ العراق على المادة / 1961لسنة  43قانون الجنسیة المرقم  – 9المادة / 

 المشرع بإصدار قانون ینظم ذلك .  وإلزامعراقیة  أماو  ألبالعراقي ھو من ولد 

للتمیز بین المرأة والرجل في مجال التعلیم بدءاً من  مادةال یوجد في التشریع العراقي أي   - 10المادة / 

 ة) سن 11 – 6(  بعمرلجنسین وللألطفال  إلزاميالتعلیم  إنوحتى الدراسات العلیا بل  األطفالریاض 

وترك القانون لإلناث حریة ترك الدراسة بعد ذلك  1976لسنة  118رقم  اإللزاميبموجب قانون التعلیم 

أولیاء أمورھن ، كما ان التعلیم العالي مفتوح لكال الجنسین ویتم قبول  آراءسنوات حسب  11 ـبعد سن ال أي

الدراسات العلیا وكذلك  إلىالكفاءة وسیاسة القبول ھذه تمتد حسب  أيالطلبة بناء على مستوى معدالتھم 

منھ وحسب ما  34المادة  أحكامدستوریاً بموجب والزماالت العلمیة والتعلیم حق مكفول  فاداتواالیالبعثات 

 تضمنتھ ھذه المادة من فقرات شملت ھذا الحق في المراحل كافة حیث نصت على : 

في المرحلة االبتدائیة وتكفل  إلزاميلتقدم المجتمع وحق تكفلھ الدولة وھو  أساسيالتعلیم عامل  •

 .  األمیةالدولة محو 

 . مراحلھالتعلیم المجاني حق لكل العراقیین في مختلف  •
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 واإلبداعوترعى التفوق  اإلنسانیةتشجیع الدولة البحث العلمي لألغراض السلمیة بما یخدم  •

 .واالبتكار 

 مكفول وینظم بقانون . واألھليالتعلیم الخاص  •

 حقوق العمال . 1987لسنة  71فل قانون العمل المرقم ــ ك 11المادة / 

وزارة الصحة ھي الجھة الحكومیة القائمة على جانب توفیر الخدمات المتعلقة بالصحة  أن – 12المادة / 

ونواحیھا فضال عن المستوصفات والمراكز الطبیة  ھاتواقضی المحافظاتوتوزیع المستشفیات على جمیع 

 . المتخصصة 

العراقیون منھ  14لمبدأ المساواة الذي تضمنتھ المادة  2005من كفالة دستور العراق لعام  – 13المادة / 

او اللون او الدین او المذھب  األصلالقانون دون تمییز بسبب الجنس او العرق او القومیة او  أماممتساوون 

 االجتماعي . والمعتقدات او الوضع االقتصادي او 

الزراعي  اإلصالحبمقدور المرأة الریفیة االستفادة من القوانین كافة دون تمییز ومنھا قانون  – 14المادة / 

قانون الجمعیات الفالحیة  أنكما والحصول على قرض  األرضالذي یمنحھا حق استغالل 1970لسنة 117

 . حقاً مساویا للرجل في االشتراك بالجمعیات الفالحیة  أعطاھاقد  1979لسنة  43رقم 

القانون  أمام والمرأةمنھ قد ساوى بین الرجل  19وضمن المادة  1970كان دستور عام  – 15المادة / 

 الرجل والمرأة . بالتساوي بینالقانونیة  األھلیةوھذا یعني اكتساب 

كون ھذه المادة  اإلسالمیةالشریعة  بمبادئنطالقا من تمسكھ تحفظ العراق على ھذه المادة ا – 16المادة / 

لسنة  188الشخصیة  األحوالوھذه االلتزامات قد فصلت بقانون  األسریةااللتزامات  إلىتشیر 

كونھا مصدرا اساسیا  اإلسالمیةمصدر تشریع ھذا القانون وغیره من القوانین ھو الشریعة  أنوحیث 1959

 في التشریع . 
 تقریر العراق  –قضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة على اتفاقیة اللالطالع *

www.un.org/women watch/daw/cedaw    

 سیداو ) التمییز ضد المرأة (  أشكالالتحفظات العراقیة على اتفاقیة القضاء على 
 تحفظات على االتفاقیة المذكورة  أربعةللعراق  أن

اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة بما في ذلك  على والتي تنص) 2الفقرة (و) من المادة ( – األولالتحفظ 

یزا ضد یوالممارسات التي تشكل تم واألعراف واألنظمةالقائم من القوانین  إبطالالتشریعیة منھا لتغییر او 

الجزائیة الوطنیة التي تشكل تمییزاً ضد  األحكامجمیع  بإلغاء) والتي تنص 2والفقرة (ز) من المادة (المرأة 

 . المرأة 

 ) من االتفاقیة على : 9تنص المادة ( –التحفظ الثاني 
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 االحتفاظمساویة لحقوق الرجل في اكتساب جنسیتھا او تغییرھا او  اً قالمرأة حقو األطرافتمنح الدول  – 1

 الزواج . أثناءلجنسیتھ او على تغییر الزوج  أجنبيیترتب على الزواج من  أالبھا وتضمن بوجھ خاص 

على إلغاء تحفظ العراق على ھذه  2011/  10/  6مجلس النواب قد صوت بتاریخ  بأنتجدر اإلشارة 

 المادة 

 .أطفالھا   المرأة حقا مساویا لحق الرجل في ما یتعلق بجنسیة األطراف تمنح الدول – 2

جاء التحفظ الوارد في الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من القانون  إذ) من االتفاقیة 16التحفظ الثالث : المادة (

من  اإلسالمیةبما تكفلھ الشریعة  اإلخاللیكون التحفظ المتعلق بھذه المادة دون  أن) منھا على 16والمادة (

 حقوق مقابلة لحقوق الزواج بما یحقق التوازن العادل بینھما . 

تنص الفقرة ( یعرض للتحكیم اي خالف بین ) من االتفاقیة 29) من المادة (1الفقرة ( –التحفظ الرابع 

 حول تفسیر او تطبیق ھذه االتفاقیة ال یسوى عن طریق المفاوضات   األطرافمن الدول  أكثردولتین او 
 

 

 

 علیھاالعراق  التي صادقفاقیات الدولیة االت
العراق كان على میثاقھا ف التي صادقاوائل الدول المؤسسین لألمم المتحدة ومن  األعضاءیعد العراق من 

سباقاً النتمائھ التفاقیات منظمة العمل الدولیة والعراق كان مساندا وفعاال في المنظمة الدولیة وذلك كونھ 

ومن ھذه االتفاقیات الدولیة لمنظمة العمل الدولیة  األمممنذ تأسیس ھیئة وافق على اغلب االتفاقیات الدولیة 

 التي وافق علیھا العراق منھا : 

 . 1925اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشان المساواة في المعاملة ( التعویض عن حوادث العمل )  -

 . 1928طرائق تحدید المستویات الدنیا لألجور  اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشان -

 . 1948اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشان العمل لیالً ( النساء )   -

 .  1949 األجورحمایة  الدولیة بشاناتفاقیة منظمة العمل  -

 . 1951 األجوراتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشان المساواة في  -

 . 1970اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشان تحدید المستویات الدنیا لألجور  -

 . 1999 األطفالشكال عمل أ أسوءاتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشان  -
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 المــرأة في التشـریع العـراقي 
أقر الدستور العراقي مبدأ المساواة بین العراقیین في الحقوق السیاسیة والمدنیة وتولي الوظائف العامة 

حق االقتراع والترشیح  لھ من تجاوز سن الثامنة عشر من العمرفلكل العراقیین  حق االقتراع وشمل

الحق لكل العراقیین في  ىمیز الدستور بین المرأة والرجل فأعطفال ی للمجالس النیابیة ومجالس المحافظات

نجدھا في واو المھنیة  اإلنسانیةاحترام الحیاة البشریة والكرامة  اإلنسانحقوق  أسسن أ، تولي الوظائف

 -: وقواعد ثابتة منھا أساسوالفلسفات ومنطلق الحقوق یقوم على  األدیانمعظم 

حقوق تخص الناس لكونھم بشرا وھي  إنھاال تمنح وال تشترى وال تكتسب وال تورث  اإلنسانحقوق  •

 متأصلة في كل فرد . 

واحدة لجمیع البشر بصرف النظر عن عنصرھم او جنسھم او دینھم او عرقھم او  اإلنسانحقوق  •

 . آخروضع  أيالقومي او االجتماعي او  أصلھماو  اآلراءوغیرھا من  ةالسیاسی آرائھم

 ن في الكرامة والحقوق . یعالمیة حیث ولدنا جمیعا احراراً ومتساوی اإلنسانحقوق  •

 .من حقوقھ  آخرانتزاعھا من احد ولیس ألي شخص الحق في حرمان شخص ال یمكن  اإلنسانحقوق  •

 غیر قابلة للتجزئة فھي منظومة متكاملة . اإلنسانحقوق  •

 ة في الدستور واللوائح القانونیة ھي : أالتي تخص المر في العراق ومن القوانین والتشریعات
نصت على أن للمواطنین رجال ونساء حق المشاركة  -منھ : 20المادة  –الفصل األول  –الباب الثاني 

 والتمتع بالحقوق السیاسیة بما فیھا حق التصویت واالنتخاب والترشیح .

نصت على انھ تكفل الدولة للفرد واألسرة وبخاصة الطفل  -منھ : 30المادة  –الفصل األول  –الباب الثاني 

والمرأة الضمان االجتماعي والصحي والمقومات األساسیة للعیش في حیاة كریمة وتؤمن لھا الدخل المناسب 

 والسكن المناسب .

 نصت على انھ یحرم العمل القسري والعبودیة وتجارة -منھ : 37المادة  –الفصل الثاني  –الباب الثاني 

 العبید واالتجار بالنساء واألطفال واالتجار بالجنس .

نصت على انھ یھدف قانون االنتخابات تحقیق  -منھ / رابعاً : 49المادة  –الفصل األول  –الباب الثالث 

 .سنة 18ل عمر المرأة الناخبة عن یق نسبة تمثیل للنساء ال تقل عن الربع من أعضاء مجلس النواب وال
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 بالعمل في الدستورحق المرأة 
نصت على انھ العمل حق لكل العراقیین بما یضمن لھم حیاة كریمة كما أقر -منھ : 22المادة  –الباب األول 

 واألجور والرجل في الحقوق والواجبات الوظیفیةقانون العاملین المدنیین في الدولة المساواة بین المرأة 

 والرواتب .

نصت على انھ العراقیین متساوون أمام القانون دون تمییز  -منھ : 14ــ المادة  الفصل األول –الباب الثاني 

بسبب الجنس أو العرق أو القومیة أو األصل أو اللون أو الدین أو المذھب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع 

 االقتصادي أو االجتماعي .

 والتي نصت على انھ : -المعدل : 24من قانون الخدمة المدنیة رقم  43المادة 

 یوم وبراتب تام . 72تستحق الموظفة الحامل إجازة حمل ووالدة قبل الوضع وبعده أمدھا  .1

أشھر بنصف یجوز لألم الموظفة التمتع بإجازة األمومة الخاصة والبالغة ستة أشھر وبراتب تام وستة  .2

 اإلجازة خدمة ألغراض قانون الخدمة المدنیة .  وتعتبر راتب
 

 والرجل في الدستور المرأة 
نصت على انھ العراقي ھو كل من ولد ألب عراقي أو ألم  -:منھ  18 المادة –الفصل األول  –ب الثاني البا

 .عراقیة . والجنسیة العراقیة ھي حق لكل عراقي وھي أساس مواطنتھ 

 

 المرأة في قانون األحوال الشخصیة 
بعض األحكام التي تحقق لھا االستقرار النفسي والعائلي نص قانون األحوال الشخصیة الخاص بالمرأة على 

 ویحفظ لھا كرامتھا وأدناه بعض من ھذه األحكام :

أكثر من واحدة إال بإذن القاضي نصت على انھ ال یجوز الزواج ب -:منھ  3المادة  –الباب األول 

ا أمام ویشترط إلعطاء اإلذن تحقق شروط أھمھا موافقة الزوجة األولى على زواج زوجھ

 المحكمة .
 مادي .نصت على انھ للزوجة حق طلب تفریق عن زوجھا إذا لحقھا نتیجة ذلك ضرر   -منھ : 40المادة 

 نصت على انھ األم ھي األحق بحضانة الطفل وتربیتھ . -منھ : 57المادة 

 النفقة .نصت على انھ إذا طلق الزوج زوجتھ فلھا الحق بطلب  -منھ : 23المادة  –الفصل الثاني 
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 المرأة في القانون الجنائي 
 أقر القانون الجنائي العراقي بعض األحكام لرعایة المرأة المحكوم علیھا من بینھا :

نصت على انھ ال یجوز أن یتولى تفتیش المرأة المتھمة إال عنصر نسوي كما أن  -منھ : 80المادة 

 اإلشراف اإلداري على سجن النساء یعھد بھ إلى السیدات دون الرجال احتراماً لخصوصیة المرأة .

شھر نصت على انھ یجیز االدعاء العام تنفیذ العقوبة المقیدة لحریة المرأة الحامل في ال -منھ : 287المادة 

ما بعد أربعة أشھر من الوضع ، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة المحكوم علیھا باإلعدام وفق  إلىالسادس 

 . 1971لسنة  23أصول المحاكمات الجزائیة رقم 

  -وھناك قوانین أخرى استھدفت المرأة العراقیة بین طیاتھا وھي :

 . 1987لسنة  71قانون العمل رقم  .1

 . 1980لسنة  78م قانون رعایة القاصرین رق .2

 . 1980لسنة  126قانون الرعایة االجتماعیة رقم  .3

 منھ . 43المعدل / المادة  24قانون الخدمة المدنیة رقم  .4

 . 1971لسنة  23قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم  .5
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 لفصل الثانيا
 السكان

 للفترة)  % 3كان ( أنبعد )  2017 – 2007للفترة ( )% 2.5( إلىانخفض النمو السكاني في العراق 

) % 50.5نسبة الذكور ( ،) ملیون نسمة37.1( 2017 سنة) ویقدر حجم السكان 2007–1997(

سكان في المناطق النسبة  تبلغوقد   2017لسنة تقدیرات سكان العراق حسب  )% 49.5( واإلناث

على مستوى  األسرة أفرادبلغ معدل متوسط عدد و) % 30.2والمناطق الریفیة ( )% 69.8الحضریة (

  .المناطق الریفیةفي  ) فرد6.7، و( ) فرد5.7( المناطق الحضریةو) فرداً  6العراق (

 

 2017 –1947) تطور حجم سكان العراق للفترة 1جدول  (

 )نسمة ملیون( العدد السنة

1947 4.8 

1957 6.5 

1977 12.0 

1987 16.3 

1997 22.0 

2005 28.1 

2007 29.7 

2008 30.6 

2013 34.3 

2016 36.2 

2017 37.1 

 العاملة  ىوالقو السكان إحصاءالمصدر : مدیریة 
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 ) معدل النمو السكاني السنوي للفترات العشریة المبینة 2 جدول (

 % معدل النمو السنة العشریة

1947- 1957 2.7 

1957 – 1977 3.2 

1977 – 1987 3.6 

1987 – 1997 3.0 

1997 - 2007 3.0 

2007 - 2017 2.5 
 العاملة  ىوالقو السكان إحصاءالمصدر : مدیریة 

 
 

 التركیب النوعي للسكان
 )1.0وان الفجوة بین الجنسین ( 2017لسنة  إلناثل )% 49.5(و) % 50.5كور (للذالتوزیع النسبي  بلغ

كما موضح في الجدول االخیرة الثالث من ھذه البیانات ان نسبة الذكور واالناث متساویة للسنوات یتبین و

 . ادناه 

 والفجوة بین الجنسین التوزیع النسبي للسكان حسب الجنس)  3 جدول (
 بین الجنسین الفجوة % نسبة الذكور % اإلناثنسبة  السنة

1977 48.5 51.5 3 
1982 48.5 51.5 3 
1987 48.6 51.4 2.8 
1997 50.2 49.8 0.4 
2002 49.8 50.2 0.4 
2007 49.6 50.4 0.8 
2009 49.7 50.3 0.6 
2010 49.1 50.9 1.8 
2011 49.1 50.9 1.8 
2012 49.1 50.9 1.8 
2013 49.1 50.9 1.8 
2014 49.1 50.9 1.8 
2015 49.5 50.5 1.0 
2016 49.5 50.5 1.0 
2017 49.5 50.5 1.0 

 والقوى العاملة السكان إحصاءالمصدر : مدیریة 
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الرجال على النساء ھي حصیلة مؤثرات منھا الوالدات والوفیات  أعدادعلى تفوق  أثرتالعوامل التي  أن

نسبة السكان على  بأن )4من الجدول ( یالحظ حیث تلك المؤثرات.ت ھذه الفجوة باختالف والھجرة فتتفاو

 لسنتير والریف ضمتساویة سواء في الحلرجال  والنساء انسبة  لكنمن الریف  أعلىمستوى الحضر 

 . على التوالي 2017و 2016

 

 

    )2017 ، 2016( تيسنلالبیئة و الجنس حسب التوزیع النسبي لسكان الحضر والریف)  4جدول (
 نسبة الرجال% نسبة النساء% مجموع رجل امرأة السنة

2016 

 حضر
12513285 12749497 25262782 49.5 50.5 

 50.6 49.4 10906341 5524008 5382333 ریف

2017 

 حضر
12849010 13091545 25940555 49.5 50.5 

 50.6 49.4 11198964 5672213 5526751 ریف

 والقوى العاملة لسكانا إحصاءالمصدر : مدیریة 
 
 
 
 

 نسبة الجنس والعمر الوسیط 
نسبة  أن 2016 لسنةفي العراق  التحلیل الشامل لالمن الغذائي والفئات الھشة نتائج مسح خالصة  أظھرت

النسبة في المناطق الحضریة وتشیر أنثى) 100ذكراً لكل () 102.8 ( لكافة االعمار بلغتالجنس 

وظھر وسیط العمر ، أنثى) 100لكل ( ذكر )104.2والمناطق الریفیة ( أنثى) 100لكل ( ذكر )102.3(

 )18) سنة وفي المناطق الریفیة (21(  وفي المناطق الحضریة) سنة 21.0( واإلناث) سنة 19.0( للذكور

 سنة.
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  األسرة جنس رب
ان المرأة في الریف   2016 في العراق لسنة لألسرة لفئات الھشةواالتحلیل الشامل لالمن الغذائي یبین 

الملقاة على  األعباءیعكس حجم ذلك  حیث أن )% 11.4(في الحضر و) % 7.6 ( بنسبة األسر تترأس

نتیجة االوضاع االمنیة غیر المتوفرة في االونھ   األسرة أمور وإدارةقل كاھل التربیة ثعاتقھا وتحمل 

 .االخیرة 

 

 2016لسنة والمحافظة  والبیئة األسرةرب جنس حسب  ألسرالنسبي لتوزیع ال)  5 جدول (

 اجمالي ریف حضر المحافظة

 ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث

 93.4 6.6 94.5 5.5 93.1 6.9 دھوك

 87.7 12.3 89.5 10.5 87.5 12.5 السلیمانیة

 90.8 9.2 96.2 3.8 89.7 10.3 كركوك

 90.7 9.3 93.0 7.0 90.3 9.7 اربیل

 88.2 11.8 91.0 9.0 85.6 14.4 دیالى

 86.4 13.6 86.9 13.1 86.4 13.6 بغداد

 92.1 7.9 92.3 7.7 92.0 8.0 بابل

 88.4 11.6 95.5 4.5 85.1 14.9 كربالء

 91.4 8.6 93.0 7.0 90.5 9.5 واسط

 89.4 10.6 91.4 8.6 87.6 12.4 صالح الدین

 89.4 10.6 89.6 10.4 89.3 10.7 النجف

 90.3 9.7 94.8 5.2 87.3 12.7 القادسیة

 88.5 11.5 89.6 10.4 87.5 12.5 المثنى

 94.5 5.5 98.1 1.9 92.7 7.3 ذي قار

 94.9 5.1 95.9 4.1 94.6 5.4 میسان

 92.1 7.9 94.4 5.6 91.5 8.5 البصرة

 89.5 10.5 92.4 7.6 88.6 11.4 العراق

عدا محافظتي االنبار ونینوى وقضائي (بیجي والشرقاط)  2016 في العراق لسنة لألسرة والھشاشةمن الغذائي الشامل لالتحلیل ال: مسح  المصدر
       محافظة صالح الدینمن 
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 العمر المتوقع عند الوالدة 
خالل على التوالي نقطة ) 12.5و () 15.4في العراق بمعدل (والرجال ارتفع العمر المتوقع لدى النساء 

بلغ العمر المتوقع عند  إذحسب بیانات مدیریة احصاء السكان والقوى العاملة  ) 2017 – 2005المدة ( 

وبذلك فان العمر المتوقع  .) سنة71.5( للرجال) سنة و75.4( نساءلل .) سنة73.4( 2017 لسنة الوالدة

وكما ھو مبین في جدول  الحالة الصحیة في العراق تحسن من الرجال وھذا مؤشر یعكس أعلىعند النساء 

 .) 6رقم (

 

 )2017 – 2005( للسنواتالعمر المتوقع عند الوالدة )  6 جدول (

 والقوى العاملة السكان إحصاءالمصدر : مدیریة 
 
 
 

  اإلعالةومعدل  التركیب العمري للسكان
 : ما یلي 2018 -2015تقدیرات سكان العراق لسنوات  ت خالصة نتائجاظھر

) ونسبتھم في المناطق % 39.7( واإلناث) %41.3) سنة (15بعمر اقل من ( نسبة الذكور بلغت •

  . 2017لسنة  )% 40.5(وعلى مستوى العراق  )% 45.1) والمناطق الریفیة (% 38.5الحضریة (

) وفي المناطق الریفیة % 58.2في المناطق الحضریة () سنة 64-15بلغت نسبة السكان بعمر ( •

 )% 56.5(وعلى مستوى العراق  )% 57.1( واإلناث) % 55.9نسبة الذكور (وبلغت ) % 52.5(

   .2017لسنة 

 

 اإلجمالي رجال نساء الفترة

2005 60 59 58.8 

2010 70.6 67.4 69 

2015 70.9 67.7 69.3 

2017 75.4 71.5 73.4 
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) والمناطق الریفیة % 3.3في المناطق الحضریة ()  فأكثرسنة  65نسبة السكان للفئة العمریة (بلغت  •

لسنة  )% 3.1العراق ( وعلى مستوى )% 3.3( واإلناث) % 2.9نسبة الذكور ( بلغتو) % 2.5(

2017  . 

) سنة یعیلون 64 –15في سن العمل ( ) شخص100كل ( أي) %77.1 العمریة ( اإلعالةمعدل بلغ  •

) وكان فأكثرسنة  65سنة + السكان  15(السكان اقل من ،شخص من السكان خارج قوة العمل  77

 .2017لسنة ) %75.3لإلناث ( اإلعالة) ومعدل %79 للذكور ( اإلعالةمعدل 

 

 

 

 

 

 الزواج المبكر 
قل أبلغت نسبة الفتیات المتزوجات بعمر  فقدمن الظواھر الشائعة في المجتمع العراقي  یعد الزواج المبكر

على  2018لسنة ) MICS6حسب نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات الجولة السادسة (سنة  18من 

 .)% 27.6(بلغت  المناطق الریفیة وفي) % 28.0) وفي المناطق الحضریة (% 24.8مستوى العراق (

 18تزویج الفتیات بعمر اقل من في المحافظات  أعلى منعلى مستوى المحافظات تعد محافظة میسان  أما

) 15.9حیث بلغت ( كركوكواقل نسبة في محافظة ) % 35.0حیث بلغت ( ) 49-20للفئة العمریة (سنة 

 ) .7كما مبین في جدول رقم (
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 لسنة سنة حسب المحافظة 18سن اللواتي تزوجن قبل ) 49-20للفئة العمریة (نسبة النساء )  7 جدول (

2018  
 المحافظات % سنة 18قل من أنسبة الفتیات المتزوجات بعمر 

 دھوك 18.3

 نینوى 27.1

 السلیمانیة 20.8

 كركوك 15.9

 اربیل 22.1

 دیالى 20.9

 االنبار 21.4

 بغداد 23.4

 بابل 25.3

 كربالء 31.2

 واسط 27.7

 صالح الدین 22.3

 النجف 30.7

 القادسیة 24.4

 المثنى 27.3

 ذي قار 26.0

 میسان 35.0

 البصرة 31.5

 العراق 24.8

  2018 ) لسنةMICS-6( متعدد المؤشرات العنقودي مسحالالمصدر :  
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 الخصوبة

بلغ وحسب بیانات وزارة الصحة  اإلنجابالخصوبة ھي عدد الوالدات الحیة عند المرأة خالل سنوات 

 ،   2013) عن سنة 0.2، تراجع بنسبة ( 2017لسنة طفل لكل امراة ) 4.0كلیة (المتوسط الخصوبة 

تؤثر عوامل عدة على الخصوبة الكلیة منھا ثقافیة وتعلیمیة واقتصادیة واجتماعیة في تحدید معدل الخصوبة 

  .الكلیة
 
 
 
 

 )2017 - 2013( تيسنالخصوبة لمعدالت )  1شكل ( 

 
 / التقریر الصحي بیانات وزارة الصحة المصدر :                  

 مسح خارطة الفقر ووفیات االمھات                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 
4.0 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2013 2017

 معدل الخصوبة

17 
 



 
 
 
 

  الحالة الزواجیة
تقییم الخصوبة  على  األولالزواج من المحددات المباشرة للخصوبة حیث یساعد العمر عند الزواج یعتبر 

ھناك مؤثرات ف .على مستوى الخصوبة وبعكسھ الزواج المتأخر ضحواذلك الن الزواج المبكر لھ تأثیر و

نتائج مسح  خالصة تشیر والمستوى التعلیمي حیثعلى الزواج لكال الجنسین منھا العوامل االقتصادیة 

 سنة )24.6بلغ (ی األول متوسط العمر عند الزواج إن إلى  2013لسنة  األمھاتخارطة الفقر ووفیات 

في المناطق  اام سنة )23.9الریفیة () سنة وفي المناطق 22.8إلناث (ا) سنة و26.3(لذكورا بین وكان

 من المناطق الحضریة أقل عمربون المناطق الریفیة یتزوج إنمما یدل على  .سنة )24.9الحضریة (

حیث بلغت     2017 سنةالطالق الخام  عدد حاالت ارتفعت حسب بیانات مجلس القضاء األعلىو

اما ، حالة ) 56437والتي بلغت (   2016الطالق الخام سنة  بعدد حاالتمقارنة حالة )  65898(

عما كانت علیھ في سنة ارتفعت حیث   2017في سنة ) 248740(بلغت فقد الزواج  لعدد عقود بالنسبة

  .) 8كما في جدول ( ) 229131(بلغت  والتي 2016

 

 

 

 )2017،  2016لسنتي ( ) عدد حاالت الزواج والطالق في العراق8جدول (

 عدد حاالت الطالق عدد حاالت الزواج السنة

2016 229131 56437 

2017 248740 65898 
 االعلىبیانات مجلس القضاء  : المصدر
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 الشباب 
من نسبة السكان  بلغت حیثحسب تقدیرات السكان تمثل نسبة الشباب والمراھقین تقریبا ربع المجتمع 

) % 22.3منھم االناث ( 2017 سنة)  ل% 22.8( ) سنة 19 -10(  للفئة العمریة المراھقین والشباب

اذ تشكل االناث  )% 19.9) سنة (24-15(وبلغت نسبة السكان للفئة العمریة ) % 23.3والذكور (

 ).9كما مبین في الجدول () % 20.4والذكور ( )19.5%(

 

 

 

 

 )2017-2014( للسنوات نیالمراھقونسبة السكان الشباب )  9جدول ( 

 سنة  19-10نسبة السكان بعمر  سنة  24-15نسبة السكان بعمر 
 السنوات

 إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع

19.0 20.5 20.0 20.3 23.5 22.5 2014 

19.9 20.4 19.5 22.8 23.3 22.3 2015 

19.9 20.4 19.5 22.8 23.3 22.3 2016 

19.9 20.4 19.5 22.8 23.3 22.3 2017 

 والقوى العاملة حصاء السكانإالمصدر : مدیریة 
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 الفصل الثالث
  اإلنجابیةالعامة و الصحة

 االمراضالتحصینات (اللقاحات) ضد  -1

المزمنة وفي  األمراضالممارسات الطبیة التي تساعد على التحكم في  تطویر إلىسعت وزارة الصحة 

وما تزال وزارة  األطفالتخفیض عدد وفیات بتقدما ملحوظا تمثلت  تي شھدلتوالطفل ا األممجاالت رعایة 

دون  األطفالالن تلقیح  .یةاالنتقال األمراضالصحة مستمرة في العمل على تطبیق برنامج التحصین ضد 

باألمراض  اإلصابةوتقلیل الوفیات التي قد تنجم من  األمراضالخطوات لدرء  أھمسن الخامسة یعتبر من 

وحسب التقریر السنوي لوزارة  )B . C. Gلحمایة الطفل مثل لقاح ( األولاالنتقالیة وھو الخط الدفاعي 

 2017و 2016ان مؤشرات التحصین ضد االمراض االنتقالیة لالطفال الرضع متذبذبة بین سنتي الصحة 

) حیث نالحظ ھناك % 95كانت ( 2016في حین ان النسبة لسنة  2017لسنة ) % 94نسبة ( سجلت

اللقاح الثالثي وشلل االطفال الیزال محافظ على  امابنقطة واحدة ، )  B . C .G( انخفاض بنسبة لقاح 

في حین ان  2017) لسنة % 83نسبة () ، اما بالنسبة للقاح الحصبة المنفردة فقد تم تسجیل % 92نسبتھ (

من خالل بیانات وزارة و) حیث نالحظ ان ھناك انخفاض بنقطتین % 85كانت ( 2016النسبة لسنة 

%) في  91(  بلغتحیث  2017لسنة لقاح التھاب الكبد الفیروسي ارتفاع كبیر في نسبة  نالحظالصحة 

 أطفالھنبأھمیة تلقیح  األمھاتھذا یدل على زیادة وعي و) % 82كانت ( 2016ان النسبة في سنة حین 

 .وتحسین برامج ونشاطات وزارة الصحة 
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  األمھاتوفیات  معدل -2
بیانات  وحسب) النفاس(الحمل او الوالدة او ما بعد الوالدة  أثناءالوفاة الحاصلة  األمھاتیقصد بوفیات 

) والدة حیة على مستوى 100000) وفاة لكل  (31( األمھاتمعدل وفیات  بلغ 2017 لسنة وزارة الصحة

 ) والدة حیة 100000) وفاة لكل (35البالغ ( 2013 سنة علیھ في عما كانمسجال انخفاضا  العراق

  .)2كما ھو مبین في شكل (حسب بیانات مسح خارطة الفقر ووفیات االمھات 

 

 

) 2017-2013( لسنتيحیة  ) والدة100000لكل ( األمھاتوفیات ) معدل 2شكل (

 
                                                                   2017لسنة  المصدر : بیانات وزارة الصحة 

 2013 مسح خارطة الفقر ووفیات االمھات لسنة                        
 

 

 دون الخامسة من العمر االطفال حدیثي الوالدة ووفیات االطفال معدل وفیات  -3
لسنة  اإلناث األطفالمن معدل وفیات  أعلىالذكور  األطفالعدل وفیات مان بیانات وزارة الصحة  بینت

) حالة والدة حیة 1000لكل (تقریبا  وفاة للذكور )15.6حدیثي الوالدة (االطفال حیث تبلغ وفیات  2017

دون سن الخامسة  األطفال تایوفمعدل ) حالة والدة حیة وان 1000لكل ( إلناثل) حالة وفاة 11مقابل (

  . )10كما مبین في جدول () 20.9) ولالناث (25.3من العمر للذكور بلغت (

35 
31 
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    الجنس ) والدة حیة حسب 1000لكل (من العمردون الخامسة  وفیات االطفال ) معدل 10جدول ( 

 2017لسنة المحافظات و

 
 والدة حیة 1000دون الخامسة لكل معدل وفیات االطفال 

 المحافظات
 ذكور اناث المجموع 

 دھوك 19.2 15.9 17.6  

 نینوى - - -  

 السلیمانیة 13.7 11.3 12.5  

 كركوك 25.5 22.1 23.9  

 اربیل 12.7 10.5 11.6  

 دیالى 29.1 23.4 26.3  

 االنبار 7.7 5.0 6.4  

 بغداد 31.6 26.2 29.0  

 بابل 32.2 25.3 28.8  

 كربالء 26.9 22.5 24.8  

 
 واسط 26.0 20.1 23.1 

 
 صالح الدین 6.3 6.0 6.1 

 
 النجف 31.7 24.5 28.2 

 
 القادسیة 28.5 27.3 27.9 

 
 المثنى 22.4 16.9 19.7 

 
 ذي قار 28.0 21.6 24.8 

 
 میسان 18.9 15.1 17.0 

 
 البصرة 28.7 26.9 27.8 

 
 العراق 25.3 20.9 23.1 

  2017 تقریر السنوي لوزارة الصحة لسنةالمصدر : ال
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 اإلجھاض
راقدة في ردھة النسائیة والتولید  امرأة في سن اإلنجاب 100لكـل  حالة )16.1(إلجھاض ل معدلاعلى بلغ 

وعلى مستوى  2016و 2015مقارنة بالسنوات  2017 سنةلعدا اقلیم كردستان على مستوى العراق 
في  لالجھاضواقل معدل لالجھاض في محافظة ذي قار تلیھا محافظة كربالء معدل  أعلىالمحافظات سجل 

  .) 11كما ھو مبین في جدول ( القادسیةمحافظة 
 
 

للسنوات راقدة في ردھة النسائیة والتولید امرأة  100 االجھاض لكل معدل  )11(جدول 

)2015،2016،2017( 

 المحافظة 2015 2016 2017

 نینوى 8.7 - -

 كركوك 1.8 7.5 19.2

 دیالى 18.9 19.4 20.7

 االنبار - - 26.4

 بغداد 11.9 11.6 11.7

 بابل 15.5 20.6 19.6

 كربالء 20.9 27.2 31.6

 واسط 15.2 21.4 20.7

 صالح الدین 3.8 21.5 9.6

 النجف 11.8 14.6 14.4

 القادسیة 4.6 8.0 8.3

 المثنى 3.7 17.3 14.5

 ذي قار 14.7 32.1 45.9

 میسان 10.9 28.4 24.5

 البصرة 17.5 14.9 13.5

 العراق 11.2 15.7 16.1

   عدا اقلیم كردستان  2017،  2016 ،2015 لسنة تقریر السنوي لوزارة الصحةالمصدر : ال
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 السرطانیة  األمراض
 فقدالنساء بمرض سرطان الثدي  إصابة باألخصالسرطانیة و باألمراض اإلصابة على الرغم من انخفاض

تلیھا كثرة اإلصابات  . 2014) اصابة لسنة 5032كانت ( بعد ان 2015سنة في   إصابة) 4720بلغت (
كما  على التوالي االناث والذكور) إصابة بین  1428( ،) 599بواقع ( الرئة والقصبات الھوائیةبسرطان 

 .) 12في جدول (
 2015و 2014العشرة الشائعة لألمراض السرطانیة لسنة  صاباتاإل) 12جدول (

 ذكور اناث ذكور اناث  
 الورم موقع

2015 2014 

 الثدي 130 5032 104 4720

 الھوائیة الرئة والقصبات 1609 636 1428 599

 الدم 887 774 930 654

 المثانة 1019 340 941 319

 الدماغ والجھاز العصبي 746 737 769 773

 القولون والمستقیم 812 689 786 668

 لمفوم غیر ھودجكیني 782 619 588 513

 الجلد 448 370 445 366

 المعدة 452 400 448 360

 الغده الدرقیة 187 561 264 708

 مجموع العشرة الشائعة 7072 10158 6703 9680

 اصابات اخرى 4339 4029 4502 4384

 المجموع الكلي 11411 14187 11205 14064

 2015و  2014تي تقریر السنوي لوزارة الصحة لسنالمصدر : ال
 
 

للذكور اكثر بامراض العوز المناعي  عدد االصابات نالحظحسب بیانات وزارة الصحة : العوز المناعي
) اصابة حیث بلغت عدد االصابات 95على مستوى العراق ( 2017لسنة من عدد االصابات لالناث 

الوفیات من الذكور بھذا المرض اكثر من النساء حیث  وسجلت ،اصابة  )10واالناث (اصابة ) 85للذكور (
   ).13) كما مبین في جدول (0.002) وان معدل الوفیات (2) ووفیات االناث (5بلغت الوفیات للذكور(
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 من السكان حسب الجنس 10000فیات بالعوز المناعي والمعدل لكل و) عدد االصابات وال 13 جدول (

 2017لسنة والمحافظة 

 2017 تقریر السنوي لوزارة الصحة لسنةالمصدر : ال

 المحافظة
  الوفیاتعدد  االصاباتعدد 

معدل  المجموع إناث ذكور
 المجموع إناث ذكور االصابة

عدل م
 الوفاة

 - - - - - - - - دھوك

 - - - - - - - - نینوى

 0.005 1 - 1 - - - - السلیمانیة

 0.006 1 - 1 0.019 3 - 3 كركوك

 - - - - 0.017 3 - 3 اربیل

 - - - - 0.019 3 1 2 دیالى

 - - - - 0.006 1 - 1 االنبار

 0.000 0 0 0 0.072 24 1 23 /الكرخبغداد

 0.008 3 1 2 0.077 35 2 33 بغداد/الرصافة

 - - - - 0.025 5 1 4 بابل

 - - - - 0.025 3 1 2 كربالء

 - - - - 0.022 3 1 2 واسط

 - - - - 0.013 2 - 2 صالح الدین

 0.007 1 1 - 0.021 3 1 2 النجف

 - - - - 0.008 1 - 1 القادسیة

 0.012 1 - 1 - - - - المثنى

 - - - - 0.010 2 - 2 ذي قار

 - - - - 0.009 1 - 1 میسان

 - - - - 0.021 6 2 4 البصرة

 0.002 7 2 5 0.026 95 10 85 العراق
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على  2017لسنة حسب بیانات وزارة الصحة التدرن  االصابة بمرضبلغت عدد حاالت  :مرض التدرن

 االناث اكثر من عدد حاالت اصابة الذكور حیثاصابة وان عدد حاالت اصابة  )7707( مستوى العراق

   .) 14كما في جدول ( ) 4046) وعدد حاالت اصابة االناث (3661(عدد حاالت اصابة الذكوربلغت 

 
             والمحافظة حسب الجنسمن السكان  100000حاالت التدرن ومعدل االصابة لكل  عدد) 14جدول (

 2017لسنة 

 
 حاالت التدرن

 المحافظات
 ذكور اناث المجموع المعدل

 دھوك 94 84 178 14 

 نینوى 109 137 246 7 

 السلیمانیة 134 186 320 15 

 كركوك 160 222 382 25 

 اربیل 147 163 310 17 

 دیالى 172 188 360 23 

 االنبار 115 107 222 13 

 /الكرخبغداد 362 422 784 23 

 بغداد/الرصافة 686 765 1451 32 

 بابل 201 181 382 19 

 كربالء 124 139 263 22 

 واسط 128 188 316 24 

 صالح الدین 156 151 307 20 

 النجف 120 121 241 17 

 القادسیة 126 147 273 22 

 المثنى 97 110 207 26 

 ذي قار 294 317 611 30 

 میسان 106 116 222 20 

 البصرة 330 302 632 22 

 العراق 3661 4046 7707 21 
 2017 تقریر السنوي لوزارة الصحة لسنةالمصدر : ال    
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 األسرةوسائل تنظیم 

اویة التي یتم استخدامھا من قبل الزوجین لمنع وقوع یالمیكانیكیة والكیم واألدواتھي مجموعة من الوسائل 

مة والعزل او الوسائل الدائمن الثدي . وال تشمل ھذه الوسائل الرضاعة  الوالداتالحمل وللمباعدة بین 

  . للمرأة األنابیباو ربط  كقطع القنوات المنویة للرجل

سنة الالتي یستخدمن وسائل تنظیم  )49-15) یبین النسبة المئویة للنساء المتزوجات بعمر (15جدول (
%)على 36.1%) واستخدام اي وسیلة حدیثة (52.8حیث بلغت استخدام اي وسیلة ( 2018االسرة لسنة 

 ) .MICS6حسب نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات الجولة السادسة (مستوى العراق 
 

  األسرةئل تنظیم ) سنة الالتي یستخدمن وسا49 -15( بعمر للنساء المتزوجاتنسبة المئویة ال)  15جدول ( 

 2018لسنة  حسب المحافظات
 التفصیل وسیلة أي وسیلة حدیثة أي

 دھوك 56.9 27.6

 نینوى 44.4 35.1

 السلیمانیة 73.4 25.3

 كركوك 51.3 36.5

 اربیل 66.1 24.9

 دیالى 51.7 36

 االنبار 57.7 42.2

 بغداد 54.9 41.2

 بابل 47.5 37.8

 كربالء 56.2 42.6

 واسط 52.9 41.1

 صالح الدین 51.5 32.4

 النجف 48.1 36.1

 القادسیة 45.4 34.5

 المثنى 45 42.5

 ذي قار 42.4 34.5

 میسان 45.9 41.6

 البصرة 49.5 39.3

 العراق 52.8 36.1

 2018 ) لسنةMICS-6( متعدد المؤشرات العنقودي مسحالالمصدر :           
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 موظفي الصحة او من ذوي االختصاص  إشرافنسبة الوالدات التي تجري تحت 
 أثناءورعایة وتقدیم النصح  إشرافھي نسبة حاالت الوضع بحضور موظفین مدربین لالطالع بما یلزم من 

 .وتقدیم العنایةالمخاض وإلجراء التولید بأنفسھم الحمل و
 واألطفال األمھاتومراكز رعایة  لمراجعة المراكز الصحیة األمھاتتوعیة  إلىالصحة  تھدف وزارة

نسبة الوالدات الحیة التي تجري بإشراف  زیادةنالحظ  صحیاً لذلكللوقوف على حاالتھم الصحیة وتوعیتھم 
  . 2015سنة  في )% 95.5( تھانسب والتي بلغت عبر السنواتكادر صحي 

) حسب % 93.7الى ( 2017انخفاض نسبة الوالدات لسنة  لدى النساء ادى الىالكافیة وعیة الت وبسبب قلة
 . )16( جدولكما مبین في  2017بیانات تقریر وزارة الصحة لعام 

 
 )2017-2015للسنوات ( نسبة الوالدات الحیة التي تجري بإشراف كادر طبي)  16جدول ( 

 السنة النسبة 

95.5 2015 

93.9 2016 

93.7 2017 

      )2015،2016،2017وات (نسلل وزارة الصحةالمصدر : 

 

       شراف موظفي الصحة من ذوي االختصاص حسب ) نسبة الوالدات التي تجري بإ3ل (شك
 2017المحافظات لسنة 

 
 2017المصدر : التقریر السنوي لوزارة الصحة لسنة             
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 الفصل الرابع
 التعلیم

اھداف یم االبتدائي ھو احد أھم األطفال وتحصیلھم على التعلإن تعمیم الحصول على التعلیم األساسي لجمیع 

فالتعلیم مطلب أساسي وحیوي لمكافحة الفقر وحمایة الطفولة من العمل المحفوف  التنمیة المستدامة

التعلیم االبتدائي والثانوي ب في نسبة االلتحاق األخیرةفي السنوات تحسناً ملحوظاً  شھد العراق . فقدبالمخاطر

على الرغم من ھذا التحسن ھناك فجوات  لكن بالقراءة والكتابة اإللمامكذلك شھد تحسن في  ، الجنسینولكال 

درجة التفاوت في االلتحاق في التعلیم بین  إلىتشیر المؤشرات  حیثفي المؤشرات التعلیمیة بین الجنسین 

لمدارس االبتدائیة والثانویة بین المناطق الحضریة والریفیة وتتفاوت المؤشرات التعلیمیة في االلتحاق في ا

 توضععلیھ و، لألسرةالمجموعات السكانیة في المناطق نفسھا بحسب الوضع االقتصادي واالجتماعي 

 : امنھفي مجال التعلیم االستراتیجیات الوطنیة للمرأة والطفل بالعراق  في إجراءات

 . التعلیم حتى مرحلة التعلیم المتوسط  إلزامیةاعتماد سیاسة تربویة تفرض  •

 . مواكبة عملیة تطویر المناھج التربویة  •

 .المرأة في وضع سیاسة تربویة في جمیع مراحل التعلیم  إشراك •
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 بالتعلیم االبتدائيصافي المعدل االلتحاق 
لمرحلة التعلیم االبتدائي المسجلین في سنة  )11 –6التالمیذ ممن ھم في الفئة العمریة ( یقصد بھ نسبة 

 في الفئة العمریة نفسھا . األطفال أعدادمجموع  إلىالمدارس االبتدائیة 

بلغ  حیث التنمیة المستدامة اھداف مؤشرات من مؤشر االبتدائي یعد تعلیممعدل االلتحاق الصافي بال أن

ذكور لل) %93.1( ) منھم%92.5( 2017في العراق لسنة  رصد وتقویم الفقرمسح نتائج  حسب

الذكور في المدارس االبتدائیة في المناطق  األطفاللتحق یوعلى مستوى البیئة  ناثلإل) %91.8(و

) % 88.5لذكور و(ل)  %92.2( ) وفي المناطق الریفیة%93.2( واإلناث) %93.4( بنسبة الحضریة

 .  )4( الشكلكما ھو مبین في  ناثلإل

 

 

 

 

 2017 ةنلسالجنس البیئة وحسب في التعلیم االبتدائي صافي الااللتحاق  معدل)  4شكل (

 
  2017لسنة  رصد وتقویم الفقر في العراقمسح المصدر :                   
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 بالمرحلة المتوسطة صافيالمعدل االلتحاق 
 بالمرحلة ان معدل االلتحاق الصافي  2017لسنة في العراق  رصد وتقویم الفقرمسح  نتائج أظھرت

یلتحق بالمرحلة وعلى مستوى البیئة  )%54.9( واإلناث) %58.6) منھم الذكور (%56.8( المتوسطة

%) 48.9( في المناطق الریفیةولالناث ) %60.8و(للذكور ) %62.3في المناطق الحضریة (المتوسطة 

في السنوات السابقة بالرغم من  ھونالحظ زیادة في معدالت االلتحاق عما كانت علی%) اناث 40.0ذكور و(

 .)5كما ھو مبین في شكل (وجود فجوة بین الجنسین 

 

 

 

 

 

 2017 لسنةالجنس البیئة وحسب  المرحلة المتوسطةفي صافي الااللتحاق  معدل)  5شكل ( 

 
  )2017( لسنة رصد وتقویم الفقر في العراقمسح المصدر :                      
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 2017 سنةل المتوسطةوالبنین في مرحلة التعلیم االبتدائي  إلىالبنات  نسبة التحاق  ) 6شكل (

 
                  2017رصد وتقویم الفقر في العراق لسنة مسح المصدر :     

 

 

 

 الحالة التعلیمیة للسكان

التعلیم عامل أساسي لتقدم المجتمع وحق تكفلھ الدولة وھو إلزامي في مرحلة التعلیم االبتدائي وتكفل الدولة  

) في المناطق الحضریة لكال فأكثرسنة  10الوضع التعلیمي للفرد الذي یبلغ من العمر (محو األمیة ، ف

 واسعة االفجوة بینھمووالثانوي)  في التعلیم (الجامعي والدبلوم ةمن المناطق الریفیة وخاص أعلىالجنسین 

من الحضر ولكال  أوسعفتظھر في الریف  األمیةنسبة  أما ،بینما في التعلیم االبتدائي تتقلص الفجوة 

وفي المناطق ) اناث 17.7) ذكور و(7.9منھم () 12.8حیث بلغت في المناطق الحضریة ( .الجنسین

 .) اناث 29.5) ذكور و(12.1ھم (من) 20.7الریفیة (

سنة فأكثر) بین الذكور واالناث حسب نتائج مسح  10تتباین نسب توزیع الحالة التعلیمیة للسكان بعمر (

  ) .7، نالحظ ارتفاع نسبة االمیة لإلناث كما مبین في الشكل ( 2016لسنة  االمن الغذائي
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  2016لسنة  حسب الجنس فأكثرسنة  10 نسبة الحالة التعلیمیة للسكان بعمر) 7شكل (

 
 2016في العراق  ةلالسر شاشةھوالمسح التحلیل الشامل لالمن الغذائي المصدر :      
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) سنة ومؤشر التكافؤ بین 11 – 6بالمرحلة االبتدائیة لألفراد بعمر ( الصافي لتحاقالمعدل ا)  17جدول ( 

 2017المحافظة لسنة الجنس والجنسین حسب البیئة  و

 )2017( العراق لسنة رصد وتقویم الفقر فيمسح المصدر : 

مستوى 

 التفصیل

 اإلجمالي ریف حضر

 إناث ذكور
مؤشر 

 التكافؤ
 إناث ذكور

مؤشر 

 التكافؤ
 إناث ذكور

مؤشر 

 التكافؤ

 1.04 85.9 82.5 1.08 82.1 75.7 1.03 87.2 85.0 دھوك
 1.02 91.4 89.2 - - - 1.02 91.4 89.2 نینوى

 0.96 86.3 90.3 1.00 88.0 88.3 0.95 86.1 90.5 السلیمانیة
 1.04 99.3 95.3 1.11 100.0 89.9 1.02 99.2 96.8 كركوك

 1.00 90.3 90.6 1.08 93.8 87.1 0.98 89.8 91.3 أربیل
 1.02 95.2 93.1 0.98 90.5 92.0 1.06 99.7 94.4 دیالى

 0.96 92.5 96.1 0.94 93.1 98.9 0.98 92.0 93.8 األنبار

 1.02 93.9 91.9 1.01 95.7 94.4 1.02 93.6 91.5 بغداد

 0.95 90.8 95.7 0.94 87.6 93.6 0.97 95.6 98.3 بابل

 0.96 91.8 95.2 0.90 87.5 97.1 1.00 94.2 94.4 كربالء

 0.96 85.6 89.4 0.93 71.9 77.3 0.98 97.1 99.1 واسط

 1.00 94.6 94.9 1.00 95.0 94.6 0.99 93.9 95.3 صالح الدین

 0.95 92.6 97.4 0.92 88.6 96.4 0.96 93.8 97.9 النجف

 0.98 94.9 96.6 0.97 90.0 92.6 1.00 99.2 99.4 القادسیة

 0.96 92.9 96.9 0.95 91.1 95.5 0.97 96.2 98.9 المثنى

 0.95 91.3 95.8 0.91 84.2 92.5 0.98 96.2 97.8 ذي قار

 0.87 84.3 97.1 0.52 49.8 96.5 0.96 93.1 97.3 میسان

 0.97 90.6 93.4 0.94 84.9 89.9 0.98 92.5 94.3 البصرة

 0.99 91.8 93.1 0.96 88.5 92.2 1.00 93.2 93.4 العراق
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) سنة ومؤشر التكافؤ 14 - 12معدل االلتحاق الصافي بالمرحلة المتوسطة  لألفراد بعمر ()  18جدول ( 

 2017والمحافظة لسنة  والجنس ةالجنسین حسب البیئ بین

 )2017( في العراق لسنة رصد وتقویم الفقرالمصدر : مسح  

 

مستوى 

 التفصیل

 اإلجمالي ریف حضر

 إناث ذكور
مؤشر 

 التكافؤ
 إناث ذكور

مؤشر 

 التكافؤ
 إناث ذكور

مؤشر 

 التكافؤ

 1.15 56.5 49.0 1.00 32.4 32.5 1.22 65.4 53.4 دھوك

 0.74 40.1 54.3 - - - 0.74 40.1 54.3 نینوى

 1.14 63.4 55.5 1.17 57.5 49.3 1.13 64.1 56.5 السلیمانیة

 1.29 74.6 57.8 1.80 60.0 33.3 1.29 80.8 62.6 كركوك

 1.01 55.7 55.3 0.72 32.4 44.7 1.02 59.9 58.7 أربیل

 1.26 78.2 62.1 1.31 74.1 56.6 1.17 83.1 71.2 دیالى

 0.67 37.2 55.8 0.66 36.4 55.0 0.67 38.0 56.5 األنبار

 0.92 61.6 67.1 0.48 28.1 58.3 0.99 68.2 68.6 بغداد

 0.92 57.5 62.7 1.01 53.4 52.9 0.81 62.2 77.2 بابل

 0.99 58.2 58.7 0.66 36.8 55.7 1.12 68.1 60.7 كربالء

 1.09 55.8 51.1 1.19 36.3 30.5 1.14 70.3 61.9 واسط

 0.71 47.7 66.9 1.16 52.4 45.1 0.50 42.8 85.3 صالح الدین

 0.97 57.7 59.3 1.04 63.0 60.7 0.96 56.3 58.8 النجف

 1.04 57.2 55.1 0.78 42.8 54.7 1.25 69.2 55.3 القادسیة

 0.89 46.1 51.9 0.53 25.5 47.8 1.16 66.9 57.6 المثنى

 0.94 50.5 53.8 0.62 30.4 48.7 1.10 62.1 56.5 ذي قار

 0.62 31.0 50.0 0.34 4.3 12.5 0.84 53.1 63.2 میسان

 0.88 49.2 56.1 0.48 18.3 37.8 0.93 56.0 59.9 البصرة

 0.94 54.9 58.6 0.82 40.0 48.9 0.98 60.8 62.3 العراق
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) سنة 17–15ومؤشر التكافؤ بین الجنسین بعمر ( اإلعدادیةمعدل االلتحاق الصافي بالمرحلة ) 19جدول (

 2017والمحافظة لسنة والجنس حسب البیئة 

مستوى 

 التفصیل

 اإلجمالي ریف حضر

 إناث ذكور
مؤشر 

 التكافؤ
 إناث ذكور

مؤشر 

 التكافؤ
 إناث ذكور

مؤشر 

 التكافؤ

 1.42 32.8 23.1 1.33 20.2 15.2 1.36 36.7 27.0 دھوك

 0.67 15.5 23.1 - - - 0.67 15.5 23.1 نینوى

 1.28 52.1 40.6 0.42 14.9 35.2 1.39 58.1 41.8 السلیمانیة

 1.52 50.4 33.2 2.02 49.9 24.7 1.35 50.5 37.3 كركوك

 1.12 32.6 29.0 1.05 30.2 28.7 1.15 33.4 29.0 أربیل

 1.38 43.1 31.3 1.22 38.0 31.1 1.60 50.6 31.6 دیالى

 0.74 15.7 21.2 0.34 9.8 29.1 2.17 22.1 10.2 األنبار

 1.70 38.0 22.3 2.79 20.1 7.2 1.54 39.6 25.7 بغداد

 1.29 38.1 29.5 0.64 17.8 27.7 1.75 55.2 31.6 بابل

 1.55 51.5 33.3 0.79 29.7 37.6 1.95 59.3 30.4 كربالء

 1.43 23.2 16.2 2.00 18.2 9.1 1.23 27.4 22.2 واسط

 1.17 32.9 28.2 1.27 31.6 24.8 1.06 34.0 32.2 صالح الدین

 1.73 37.7 21.8 1.68 30.5 18.2 1.76 40.2 22.9 النجف

 0.90 29.7 33.1 1.05 30.1 28.8 0.79 29.3 37.0 القادسیة

 1.42 21.5 15.1 1.04 8.3 8.0 1.53 37.2 24.3 المثنى

 1.31 31.2 23.9 1.09 9.3 8.5 1.31 41.1 31.3 ذي قار

 1.07 23.5 21.9 0.00 0.0 10.5 1.25 32.9 26.3 میسان

 1.05 31.3 29.9 0.56 9.0 16.1 1.10 35.7 32.4 البصرة

 1.27 33.2 26.1 1.00 20.8 20.8 1.33 37.5 28.3 العراق

 )2017( في العراق لسنة رصد وتقویم الفقرالمصدر : مسح  
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  الملمین بالقراءة والكتابة
) % 86.4) على مستوى العراق ونسبة االناث (% 91.6(الملمین بالقراءة والكتابة بلغ نسبة الذكور 

حسب بیانات مسح التحلیل الشامل لالمن  2016لسنة ) % 0.94وكانت نسبة االناث الى نسبة الذكور (
 . )20كما في جدول ( 2016الغذائي والھشاشة لالسر في العراق لسنة 

 
 

حسب الجنس والمحافظة لسنة سنة  ) 24-15(الملمین بالقراءة والكتابة بعمر نسبة السكان ) 20جدول (

2016   
 نسبة االناث الى الذكور اناث ذكور المحافظات

 0.97 90.0 92.9 دھوك

 0.99 94.0 95.2 سلیمانیة

 1.00 96.6 96.4 كركوك

 0.96 91.9 95.3 اربیل

 0.98 89.2 90.8 دیالى

 0.96 90.6 94.2 بغداد

 0.96 85.3 89.3 بابل

 0.99 86.8 88.1 كربالء

 0.88 78.0 88.9 واسط

 0.91 80.7 89.1 صالح الدین

 0.93 85.0 91.2 النجف

 0.89 79.2 89.4 القادسیة

 0.82 70.8 86.6 المثنى

 0.89 82.9 93.6 ذي قار

 0.80 69.7 87.5 میسان

 0.95 82.1 86.3 البصرة

 0.94 86.4 91.6 قارعلا
 2016في العراق  ةلالسر والھشاشةمسح التحلیل الشامل لالمن الغذائي المصدر: 
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حسب الجنس  ) سنة24 –15في الفئة العمریة ( األشخاصبالقراءة والكتابة لدى  اإللماممعدل ) 8شكل (

 ) 2016، 2013( تيلسن

 
 2016 في العراق لسنة لألسرة  والھشاشةتقییم االمن الغذائي مسح المصدر :               

 2013مسح خارطة الفقر ووفیات االمھات لسنة                    
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 في مراكز محو األمیةالدارسین 

ن لم مم غیر المتعلمین لطالما اعتبر التعلیم مقیاس لتقدم الشعوب ورقیھا ولكون المجتمع یضم بین شرائحھ

االھتمام  ال بد منیتسنى لھم التعلیم سواء بترك الدراسة أو عدم االلتحاق بالمدارس لظروف مختلفة ولذلك 

تأسیس الجھاز التنفیذي لمحو األمیة الذي یھدف إلى  . حیث تم مؤخراً بتلك الشرائح المحرومة من التعلیم

نالحظ  حیث. میة على محافظات البالدتخفیض نسب األمیة بین شرائح المجتمع وقد توزعت مراكز محو األ

) من 37274حیث بلغ مجموع اعداد الطالب الدارسین (  بالذكورمقارنة تفوق أعداد اإلناث الدارسات 

 ) . 21كما في الجدول () من الذكور16141االناث و(

وعدد الذكور   )1879(لالناث على الذكور حیث بلغ عدد االناث عدد الھیئات التعلیمیة تفوق  كذلك

 .) 23كما في الجدول ( على مستوى العراق) 1759(

 

 

 

 )2017 /2016(الدراسیة  لسنةلالجنس  حسبفي مراكز محو األمیة  توزیع الدارسین)  21جدول ( 
 عدد الدارسین

 التعادل النسبي  المجموع إناث ذكور الدارسین

 60.4 32256 22455 9801 مرحلة االساس

 30.9 16509 11942 4567 مرحلة التكمیل

 4.3 2303 1335 968 الدارسین للصف الخامس

 4.4 2347 1542 805 الدارسین للصف السادس

 100 53415 37274 16141 المجموع

 األمیةز محو كالمصدر : وزارة التربیة / الجھاز التنفیذي لمرا         
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  ) 2017 /2016 (الدراسیة ة سنللعدد مراكز محو االمیة حسب المحافظة والبیئة )  22جدول ( 

 المحافظة
 عدد مراكز محو االمیة

 المجموع ریف حضر

 29 23 6 نینوى 

 - - - صالح الدین

 83 28 55 كركوك

 99 80 19 دیالى

 159 44 115 بغداد

 50 32 18 االنبار

 45 25 20 بابل

 59 24 35 كربالء

 35 11 24 النجف

 18 0 18 القادسیة

 24 14 10 المثنى

 45 17 28 واسط

 54 28 26 ذي قار

 37 10 27 میسان

 7 0 7 البصرة

 744 336 408 العراق

 )2016/2017( األمیةالمصدر : وزارة التربیة / الجھاز التنفیذي لمراكز محو 

 

 

40 
 



 

 

الدراسیة  لسنةلحسب الجنس والمحافظة محو األمیة والھیئات التدریسیة في مراكز الشعبعدد ) 23جدول (

)2016 / 2017 ( 

 المحافظة
 التعلیمیة ئاتعدد الھی الشعبعدد ا

 المجموع إناث ذكور المجموع مختلط إناث ذكور

 693 129 564 550 14 496 40 نینوى

 - - - - - - - صالح الدین

 634 426 208 3587 3172 294 121 كركوك

 135 65 70 94 - 47 47 دیالى

 557 340 217 542 54 377 111 بغداد

 174 56 118 177 177 - - االنبار

 159 106 53 124 6 76 42 بابل

 256 134 122 294 10 180 104 كربالء

 160 91 69 142 - 88 54 النجف

 227 144 83 119 - 76 43 القادسیة

 63 32 31 49 - 37 12 المثنى

 135 70 65 95 40 26 29 واسط

 201 141 60 168 8 109 51 ذي قار

 143 67 76 135 - 67 68 میسان

 101 78 23 105 8 66 31 البصرة

 3638 1879 1759 6070 3489 1939 753 العراق
 )2016/2017( المصدر : وزارة التربیة / الجھاز التنفیذي لمراكز محو االمیة
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                للسنوات  حسب الجنس التدریسي في التعلیم االبتدائيلكادر النسبي ل توزیعال) 9شكل (

)2017 ،2016 ،2015( 

 
 والتربوي االجتماعي اإلحصاء مدیریة : تقاریرالمصدر :                   
 

 

              حسب الجنس للسنوات  التدریسي في التعلیم الثانوي لكادرالنسبي ل التوزیع) 10شكل (

)2017 ،2016 ،2015( 

 
 والتربوياالجتماعي المصدر : تقاریر مدیریة االحصاء  
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 الفصل الخامس
 العمل

لسنة  تقویم الفقر في العراقومسح رصد حسب بیانات ) % 42.8(في العراق  النشاط االقتصادي معدلبلغ 

 )%12.6( االناثبلغت نسبة  فقدتظھر النساء اقل نسبة في النشاط االقتصادي من الذكور حیث  )2017(

من الرجال على مستوى العراق  أكثرمعدل البطالة فاإلناث  أما )% 72.7في حین بلغت نسبة الذكور (

كما مبین في الجدول  )% 31.0( واإلناث) % 10.9) منھم الذكور (% 13.8تظھر البطالة بمعدل (

)24( . 

 

 

سنة فأكثر حسب التحصیل العلمي  15) معدل النشاط االقتصادي ومعدل البطالة لألفراد بعمر 24جدول (

  ) 2017(والجنس والبیئة لسنة 

 )  2017(تقویم الفقرفي العراق رصد ومسح المصدر : 

 مستوى التفصیل
 معدل البطالة معدل النشاط االقتصادي %

 اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور

 14.6 18.5 13.9 23.4 5.4 64.5 امي

 13.5 33.1 12.5 38.8 3.4 82.0 یقرأ او یقرأ ویكتب

 10.4 27.7 9.5 41.5 4.1 75.0 ابتدائیة

 14.2 41.4 12.6 34.5 4.4 59.5 متوسطة

 10.9 27.4 8.3 40.9 13.4 59.6 اعدادیة او مھنیة

 16.0 28.4 9.0 82.4 69.0 92.5 دبلوم معھد

 20.2 35.1 11.6 82.3 73.8 88.1 بكالوریوس فأعلى

 14.0 32.3 10.5 43.1 13.9 72.3 حضر 

 13.2 24.5 11.9 41.8 8.6 74.1 ریف

 13.8 31.0 10.9 42.8 12.6 72.7 العراق
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 والحالة العلمیة النشاط االقتصادي
یكون عمل منتج یوظف فیھ وال بد أن شھادة یحملھا  وبأيالجنسین  من كل طلب عملتان التشغیل الكامل ی

إلى اختالف النشاط االقتصادي مع  )24(یشیر الجدول حیث یكسب منھ ما یكفي لتفادي الفقر لالفرد قدرتھ 

اختالف الحالة العلمیة بین الذكور واإلناث وفي معظمھا یزداد معدل النشاط االقتصادي للذكور عنھ لإلناث. 

 . بمقدار الضعف عن الذكوراع معدل البطالة لإلناث یزید إال إن ارتف

 
 

  اصابة العمل

 حسب بیانات وزارة  2017لسنة موزعة بین الذكور واالناث  3098الكلي في العمل االصابات  عددبلغ 
   ذكورلل حیث بلغ عدد االصابات، العمل والشؤون االجتماعیة / المركز الوطني للصحة والسالمة المھنیة 

 بنسبة و في العمل )  178(اما عدد االثاث فقد بلغ عدد االصابات ،)  %94(وبنسبة في العمل )   2920 (
  .كما في الشكل ادناه % ) من االصابات 6(
 
 
 

 2017في العمل حسب الجنس لسنة نسبة االصابات ) 11شكل (                           
 

 
 المصدر: وزارة العمل والشؤون االجتماعیة                          

 

 
94% 

 
6% 

 ذكور
 اناث

44 
 



 األطفالعمالة 
 من اتفاقیة حقوق الطفل 32مادة تنص الومن اإلساءة واالستغالل  األطفالحمایة  إلى األلفیة إعالنیدعو 

عمل  أيحمایة من االستغالل االقتصادي ومن أداء البحق الطفل في  األطرافتعترف الدول ( على ما یلي

یكون ضارا بصحة الطفل او بنموه البدني او  أنلتعلیم الطفل او  إعاقةیمثل  أنیكون خطیراً او  أنیرجح 

للفئة العمریة على مستوى العراق  األطفالبلغت نسبة عمالة  جتماعي)العقلي او الروحي او المعنوي او اال

حسب نتائج مسح التحلیل الشامل لالمن الغذائي والھشاشة لالسرة في  2016لسنة ) % 2.7() سنة 6-14(

وبلغت الفجوة بین الجنسین ) % 2.0) واالناث (% 3.4نسبة الذكور ( حیث شكلت 2016العراق لعام 

المھن فتشیر نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي المستمر لعام على مستوى . اما ) لصالح الذكور % 1.4(

  .)% 31.9كانت(سبة عمل في المھن االولیة للذكورالى ان اعلى ن 2014

 

   2016لسنة  عمالة االطفالنسبة ) 12شكل (

 
 2016ة في العراق رالمن الغذائي والھشاشة لالسالتحلیل الشامل لالمصدر: مسح 
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 العنف:  الفصل السادس

أي عمل من اعمال العنف القائم على النوع االجتماعي  العنف القائم على النوع االجتماعي / ضد المرأة :

جسدیة أو جنسیة أو نفسیة للمرأة ویشمل أیضاً ینتج عنھ أو من المحتمل أن ینتج عنھ إصابات أو آالم 

التھدیدات بھذا الفعل أو كل فعل إجباري أو حرمان تعسفي من الحریة سواء كان ذلك في الحیاة العامة أو 

  الحیاة الخاصة وتعدد أشكال العنف ضد المرأة منھ العنف األسري والعنف النفسي والجسدي وغیره .

قد البدني یعانون من العنف الالتي النساء عدد ان  مدیریة التخطیط والمتابعة بیانات وزارة الداخلیة أظھرت

في حین اظھرت البیانات  ) 5419حیث بلغ العنف البدني ( 2016مقارنة بسنة  2017) لسنة 4712بلغ (

وھذا ) 169بلغ ( 2016) وفي سنة 187ان عدد النساء الالتي تعرضن للعنف الجنسي بلغ ( 2017لسنة 

یؤثر على الوضع االجتماعي لألسرة ومنھم االطفال وتتباین نسب العنف بسبب عدم اظھار النساء لحالة 

 .) 25كما في الجدول (العنف باعتبارھا سر من اسرار االسرة 

 

 

 

 التي قدمن شكوىلاالعنف مختلفة من  أنواع إلىتعرضن  الالتيالنساء عدد  )  25جدول (
  ) 2017و  2016( تيسنل

 

 المجموع الكلي جنسي لفظي نفسي بدني العنف
 7291 169 1703 0 5419 2016العنف لسنة 

 6283 187 0 1384 4712 2017العنف لسنة 

  مدیریة التخطیط والمتابعة –بیانات وزارة الداخلیة المصدر : 
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 )  2017و 2016لسنتي (الالتي تعرضن الى انواع مختلفة من العنف عدد النساء ) 13شكل (      

 
 مدیریة التخطیط والمتابعة –بیانات وزارة الداخلیة المصدر : 
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 (الختان)  األنثویةالتناسلیة  األعضاءتشویھ 
 األنثویةالجزئیة او الكلیة لألعضاء التناسلیة  اإلزالة) ھو  اإلناث( ختان  األنثویةالتناسلیة  األعضاءقطع  إن

في  المرأةیعتبر انتھاك لحقوق  اإلناثختان  إن األنثویة.ضرر باألعضاء التناسلیة  أي إلحاقالخارجیة او 

حیث بلغت نسبة االناث الالتي خضعن للختان في التمتع بأعلى المستویات الصحیة التي یمكن بلوغھا 

ال تزال مرتفعة في إقلیم كردستان حیث  نسبة الختان أنیالحظ و) % 8.3) وفي الریف (% 7.0الحضر (

 . 2018لسنة  )MICS6) حسب نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات (% 37.5بلغت (
    

 

 

 

 2018لسنة  ) نسبة االناث الالتي خضعن للختان حسب البیئة14شكل ( 

 
 2018 ) لسنةMICS-6( متعدد المؤشرات العنقودي مسحالالمصدر :  
 
 
 
 
 

7 

8.3 

6

6.5

7

7.5

8

8.5

 ریف حضر
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 سابعالالفصل 
 صنع القرار والتمكین 

تشریعي نسبة النساء في البرلمان العراقي یعتمد على تطبیق نظام الكوتا في انتخاب المجلس ال أن تمثیل

وان عدد ) 26كما في الجدول ( 2018 سنةل) % 25.2نسبة ( أعلىت ومجالس المحافظات حیث ظھر

بیانات بنك  اشارتو. ) 27كما في الجدول ( ) للنساء83) للرجال مقابل (246اعضاء البرلمان ( 

ان نسبة تولي المناصب االداریة للنساء  2015المعلومات الوظیفي في الجھاز المركزي لالحصاء لسنة 

ئیلة وھي ضوعلى مستوى وكیل وزارة التحظى النساء اال نسبة ) % 9.7على مستوى مدیر عام بلغت (

بعد  وزارات  )6(حیث سبق ان تسنمت نساء صب الوزاریة ) ، كما تدنت حصة النساء من المنا% 2.6(

. وحسب بیانات مجلس القضاء االعلى نجد ان عدد القضاة بلغ  2016الى وزارتین عام  2004عام 

) من النساء 67) مقابل (363وبلغ عدد المدعین العامین من الذكور () للنساء 47) للرجال مقابل (1178(

وھذا یعكس فجوة النوع االجتماعي والحاجة الى تحقیق تكافؤ بالفرص عند توزیع . ) 15كما في الشكل (

 تلك المناصب بما یضمن مشاركة المراة . 

 

 

 

  )2018 –2010( لفترةنسبة المقاعد التي تشغلھا النساء في البرلمانات الوطنیة ل ) 26جدول (  

 السنة %نسبة النساء في البرلمان 

25.2 2010 

25.3 2014 

25.2 2018 

 المصدر : مجلس النواب العراقي 
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 )2018 – 2007( فترةمجلس النواب حسب الجنس لل أعضاءعدد  ) 27جدول (
 السنة رجال نساء المجموع

275 75 200 2007 

325 82 243 2010 

328 83 245 2014 

329 83 246 2018 

 المصدر : مجلس النواب العراقي
 

 

 

  2017عدد القضاة وعدد المدعین العامین حسب الجنس لسنة ) 15(شكل       

 

 المصدر : بیانات مجلس القضاء االعلى                           
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