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 مقدمة . 1
لتوفير التنمية البشرية  إحصاءات/ قسم  حصاءلإلذا التقرير ضمن جيود الجياز المركزي ىيأتي 

التوصيات  إلىحول وضع المرأة الريفية في العراق من أجل الوصول  إحصائيةبيانات قاعدة 
 الجمعية العامة لألمم وحددتما لوفق الريفية في مجاالت مختمفة ،  لمرقي في وضع المرأة الالزمة
 اً ير تشرين األول بوصفو يومشالخامس عشر من  2002عام ل22/132بموجب قرارىا  المتحدة

في تعزيز  حاسممنيا بما تضطمع بو النساء الريفيات من دور  تثمينا  لممرأة الريفية وذلكًا دولي
 . الريفة وتحسين مستوى األمن الغذائي والقضاء عمى الفقر في التنمية الزراعية والريفي

اعتمدىما المؤتمر  المذين ومن اجل العمل بتوصيات ىذا القرار وتوصيات منياج عمل بيجين 
فقد أنجز قسم  1994العالمي الرابع المعني بالمرأة ومنياج عمل مؤتمر القاىرة الدولي 

الواقع الفعمي ليذه الشريحة في المجتمع يعكس الذي  ي ،الثان تقريرهالتنمية البشرية  إحصاءات
 المميزةالركيزة األساسية لبناء األسرة الصالحة التي تغذي المجتمع بالعناصر  والتي تعدالعراقي 

إلى قياميا بأعمال المنزل  باإلضافة كثيرة  بأعمالتقوم فالمرأة في الريف  ، من البنين والبنات
نتاج المحاصيل ورعاية الماشية وتوفير و الرجل بأعمال الحقل  تياشاركمو وتربية ورعاية األوالد  ا 

  وتحسين مستواىا المعيشي األسرةفي زيادة دخل  والتي تساىمالغذاء والماء والوقود ألسرتيا 
بين المساواة  التي تحققىذا التقرير خطوة ميمة في تحديد مجاالت التنمية المطموبة  وبالتالي يعد
 الجنسين .

  المفاهيم: 1 . 1
 ويشمل بغداد أمانة حدود خارج أو البمديات حدود خارج الواقعة المناطق بو يقصد  :الريف
 المناطق ىذه في الساكنين) الجنسينكال  (السكان

 أن فبعد تأكيده عمى العمل أو سماعو عند النفس إلى محبب وشامل واسع مصطمح : التنمية
 سياسات وتأثير المرأة عمى حصرا دؤكي نيج وىو) المجتمع في المرأة) نيج مفيوم تحول

 قتصاديةإلا األدوار بين العالقة يتناول نيج وىو) التنمية في جتماعيإلا النوع (نيج إلى قتصادإلا
 َمركبات الحديثة التنمية مفيوم يأخذ أبد ،الحياة ميادين مختمف في والرجل لممرأة جتماعيةواإل

 .والسياسية جتماعيةاإل اإلنسان حقوق لمبادئ العامة رةالنظ تقارب في تتمثل جديدة وعناصر
 لرقي والسياسات الحكومات إلييا تسعى المتجددة الحياة شروط اتفرضي وً واجب ضرورة التنمية
  الدولية لتزاماتواال تفاقياتاال خالل من أو التنموية ستراتيجياتواإل الخطط عبر سواء شعوبيا

 عجمتيا دوران يغطي شرعي منفذ من أكثر ليا التنمية فان لذلك) لأللفية اإلنمائية األىداف مثل)
 .والتقدم االزدىار نحو
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 حتى أوضاعهن على التعرف على قادرات النساء تصبح بموجبها التي العملية هي التمكين:
باإلضافة الى ذلك  الذات، على عتمادباال راتهنقد   ويطورن والخبرة، المهارة تساباك منتتمكن 

 أو السياسي المجال في أكان سواء العليا المجتمعية القيمة ذات األدوار جميع أداء لىعقدرتهن 
 جتماعياال النوع مفهوم خالل من الصحي، أو قتصاديواال أو التعليمي أو القانوني أو التشريعي
 مالتعلي في المرأة تمكين مجاالت وتتركز .المجتمعي اإلنتاجي اإلنجابي الثالثة وأدواره والتمكين

 اتخاذ عملية وفي والصحي، والقانوني والسياسي جتماعيواال قتصادياال الوضع المعلومات،
 .القرار

 للسلطة بالنسبة الشخص جنس أساس على القائم التمييز وجود عدم هي الجنسين:المساواة بين 
 من المساواة تقييم بالتالي فهي الخدمات على والحصول المنافع أو وتخصيص الموارد والفرص

 التي المختلفة واألدوار ،والنساء الرجال واالختالف بين التشابه أوجه من لكل المجتمع قبل
 .بتقديمها يقومون

وقد يكون األب أو  واقتصاديا   اجتماعيا  المسؤول عن إدارة شؤون األسرة  لفردهو ا :األسرة رئيس
 األبن يكون فقد ...تصاديقاال المعيل هو األسرة رئيس يكون أن يشترط والاألم أو األخ األكبر 

 األسرة.هو رئيس ألب ... عند ذلك فان ا أبوه األسرة إدارة لكن األسرة في الوحيد المشتغل هو

 .نةس 61هو عدد الفتيات المتزوجات دون سن  :المبكرالزواج 

أن تنجبهم كل امرأة خالل  هو متوسط عدد المواليد االحياء الذين يمكن :الكليمعدل الخصوبة 
إلنجابية طبقا  لمعدالت الخصوبة العمرية في سنة كانت ستسير خالل سنوات حياتها ا إذاا حياته

   معينة.

 قانون وبموجب ) إناث ،ذكور (العاطلين الى تمنح فوائد وبدون المال من مبلغ :الميسر القرض
 .البطالة حجم وتقليص جديدة عمل فرص لتأمين للدخل رةالمد   الصغيرة المشاريع دعم
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 اهداف التقرير 2.  1
 -: كاآلتييمكن تلخيص أهداف التقرير 

ي القرارات وصانعي . إعداد قاعدة بيانات عن واقع المرأة الريفية في العراق لتسهيل عمل متخذَ  6
 .قتصاديواال االجتماعي المرأةمن اجل تحسين واقع السياسات 

 جتماعيةواال االقتصاديةوحقوقها  راعية،الز بدورها المهم في عملية التنمية  المرأةزيادة توعية .  6
الصحة، المساواة بينها وبين  التعليم، الحضانة،حق اإلرث،  أو حقها بملكية األراضي الزراعيةك

 الرجل.

 المرأةالموارد المتاحة تعمل على تغيير وتطوير  أساسعلى امة . تحقيق تنمية ريفية مستد3
 رفاهية. أكثرعيش سبل  إلىالريفية بما يضمن الوصول 

من خالل الريفية والجمعيات الزراعية لدعم المرأة  المؤسسات التعاونية. السعي لتفعيل دور  1
  منح القروض الصغيرة وتسويق اإلنتاج ودعم المنتجات الريفية واألعمال اليدوية والحرفية.

 منهجية إعداد التقرير 3.  1
فير مؤشرات وقاعدة بيانات ترتبط تو  من اجلجهود قسم إحصاءات التنمية البشرية  تضافرت

بواقع المرأة في ريف العراق ومعالجة النقص في جمع البيانات ونشرها ورصد التقدم نحو تحقيق 
يجاد  والعملالمهمشة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وخاصة المرأة  على تحليل البيانات وا 

إذ  والمؤشرات.رات استنادا  على األدلة الحلول المناسبة من قبل صانعي السياسات ومتخذي القرا
جمعت البيانات اإلحصائية من المسوح اإلحصائية التي أجراها الجهاز المركزي لإلحصاء وعلى 

المماثلة في  ما توفر من تقارير الدوائر اإلحصائية المختلفة سواء من قبل الجهاز أو الدوائر
 .ذات العالقة الوزارات أو المؤسسات الحكومية

 ملخص عن التقرير  4.  1
 تبني سياسات وبرامج ومبادراتهذا ويتطلب  خاصة،بصورة  المرأة تمكين إلىيهدف التقرير 

ومؤسساتيا(  وبيئيا   جتماعيا  وا اقتصاديا  الريفية بصورة متكاملة ) المرأةلتحقيق تنمية  متنوعة
 إنتاجيةرفع  إلىالتي تهدف الزراعية بما فيها المشاريع الزراعية والبحوث والمساواة بين الجنسين 

 لتأهيلياو ها التعليمي والصحي ا بمستو  االرتقاءمن خالل  جتماعيااوتنمية المرأة  المتاحة،الموارد 
 إن مشاركة المرأة ها في جميع المجاالت.توالحد من الفقر ورفع نسبة مشارك تمييز،من دون 
كلما كان للمرأة دور ويزداد هذا الدور  قتصاديةواال جتماعيةاالأساسي في التنمية  له دورالريفية 
نسبة النساء في المناطق الحضرية  إن . اظهر التقريروقد الرجل،جانب  إلىفي المجتمع أكبر 
النساء الريفيات تشكل حوالي ثلث  إن أي( %30) بلغت ( وفي المناطق الريفية%20) كانت
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 المرأةالموارد المتاحة تعمل على تغيير وتطوير  أساسعلى امة . تحقيق تنمية ريفية مستد3
 رفاهية. أكثرعيش سبل  إلىالريفية بما يضمن الوصول 

من خالل الريفية والجمعيات الزراعية لدعم المرأة  المؤسسات التعاونية. السعي لتفعيل دور  1
  منح القروض الصغيرة وتسويق اإلنتاج ودعم المنتجات الريفية واألعمال اليدوية والحرفية.

 منهجية إعداد التقرير 3.  1
فير مؤشرات وقاعدة بيانات ترتبط تو  من اجلجهود قسم إحصاءات التنمية البشرية  تضافرت

بواقع المرأة في ريف العراق ومعالجة النقص في جمع البيانات ونشرها ورصد التقدم نحو تحقيق 
يجاد  والعملالمهمشة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وخاصة المرأة  على تحليل البيانات وا 

إذ  والمؤشرات.رات استنادا  على األدلة الحلول المناسبة من قبل صانعي السياسات ومتخذي القرا
جمعت البيانات اإلحصائية من المسوح اإلحصائية التي أجراها الجهاز المركزي لإلحصاء وعلى 

المماثلة في  ما توفر من تقارير الدوائر اإلحصائية المختلفة سواء من قبل الجهاز أو الدوائر
 .ذات العالقة الوزارات أو المؤسسات الحكومية

 ملخص عن التقرير  4.  1
 تبني سياسات وبرامج ومبادراتهذا ويتطلب  خاصة،بصورة  المرأة تمكين إلىيهدف التقرير 

ومؤسساتيا(  وبيئيا   جتماعيا  وا اقتصاديا  الريفية بصورة متكاملة ) المرأةلتحقيق تنمية  متنوعة
 إنتاجيةرفع  إلىالتي تهدف الزراعية بما فيها المشاريع الزراعية والبحوث والمساواة بين الجنسين 

 لتأهيلياو ها التعليمي والصحي ا بمستو  االرتقاءمن خالل  جتماعيااوتنمية المرأة  المتاحة،الموارد 
 إن مشاركة المرأة ها في جميع المجاالت.توالحد من الفقر ورفع نسبة مشارك تمييز،من دون 
كلما كان للمرأة دور ويزداد هذا الدور  قتصاديةواال جتماعيةاالأساسي في التنمية  له دورالريفية 
نسبة النساء في المناطق الحضرية  إن . اظهر التقريروقد الرجل،جانب  إلىفي المجتمع أكبر 
النساء الريفيات تشكل حوالي ثلث  إن أي( %30) بلغت ( وفي المناطق الريفية%20) كانت
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    اإلناثبين ونسبة الزواج المبكر  ،تقريبا   (%2) األراملنسبة النساء الريفيات  العراق واننساء 
نسب النساء الريفيات الالتي يترأسن أسرهن مقارنة أن  إلىالتقرير  وأشار تقريبا ،(  1% )

ة العام بالخصوبة الكلية ومعدل الخصو ان  تقريرال وأوضح تقريبا ،( %62)بلغتبالحضر 
الية تمكين المرأة الريفية ضمن عمل ومؤشرات الفقر والحالة التعليمية والصحية للمرأة في الريف و 

 الزراعة.وزارة 
 الريفيةلماذا تنمية المرأة  5.  1

وتراجع نسبة مشاركتها في  المتدني والصحي واالجتماعي االقتصاديالريفية  المرأةواقع نتيجة 
ينبغي وضع برامج وفرص  المجتمععملية تمكينها في ه ووجود نقاط ضعف تواجزراعي لالقطاع ا
قوة دافعة لتحقيق عملية التنمية  التي تمكنها وتعطي واألهدافلى تبني السياسات تشجع ع
 الشاملة.

 المشاكل التي تعاني منها المرأة الريفية 6.  1
ان جهل المرأة الريفية ذاتها جعلها غير قادرة على مواكبة التطورات وكيفية التواصل مع 

 جتماعيةواال قتصاديةاالوتبعيتها ائدة في المجتمع العادات والتقاليد السبى ذلك تجل  قد مجتمعها. و 
 التي تواجههاالتحديات هذه عجزها تجاه  إلى أدىوالذي والثقافية وتدني مستوى حالتها الصحية، 

 .أخرىوترددها بين الخضوع والعزلة من جهة والمواجهة من جهة 
 -: كاآلتي بحقوقهاالريفية ة المرأة فادت الى عدم معر اهم األسباب التي  7.  1

إال من  بحقوقهاالمرأة بدرجة تجعل فيها عدم اعتراف الريفية المرأة هيمنة الرجل على  .6
 خالله

ترك لها متسعا  تال  والمتعددة التي ومسؤولياتها الكثيرة وأعباء الحياةالجتماعية الظروف ا  .6
 الحياة العامة ومشاركتها فيوقت لالرتقاء بمستواها من ال

نجابها لعدد ةللمرأ  المبكرالزواج  .3  األطفالكبير من  وا 
 (واألمومةرعاية الطفولة  )مركزخاصة في الريف و  االجتماعيةى الخدمات تدني مستو  .1
 التعليميبسبب انخفاض المستوى  الريفية بحقوقها المرأةوعي  قلة .5

 المرأة الريفية  احتياجات 8.  1
يمكن الفصل بينها ، فاألمية تؤثر  ترتبط ببعضها البعض ، وال الريفية المرأة حتياجاتاأن جميع 

جاهها نحو تعليم سوف يدعم ات الريفيةكما أن تحسين دخل األسرة  المرأةسلبا  على مجمل حياة 
في المجاالت  المرأةوسوف يساعد ذلك على رفع حجم مشاركة بصحتهم  واالهتماماألوالد 

نحو  المرأةليم وارتفاع معدالت دخل األسرة يدعم اتجاه والسياسية ، فالتع جتماعيةواال االقتصادية
بين الجنسين اهتمامها بالصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة ، ويدعم بلورة وعيها بمجاالت التمايز 

 1 

، إضافة إلى تبني  هاخل المنزل وخارجتخاذ القرارات دويدفعها إلى تبني الشراكة مع الرجل في ا
 وعلى ضوء ذلك يمكن تلخيص أهم، قيمة المساواة في تربية الفتاة وتعليمها مقارنة بالذكور 

 -:كاآلتي حتياجاتاال
 تأهيله تثقيفية، تعليمية، جاتحتياا .6
 األسرةالصحة اإلنجابية وتنظيم  خاصة-ترتبط بالصحة العامة  حتياجاتا  .6
 اإلقراض( عمل، فرصاألسرة، تحسين دخل ة )اقتصادي حتياجاتا  .3
 وشرعية قانونية حتياجاتا .1
 عامالريفية بشكل  للمرأةخدمية حديثة  حتياجاتا .5

 :ويشمل احتياجاتهاوتوفير  تهاورعاي الريفية األمن اإلنساني للمرأة 9.  1
 ألي التغذية الصحية وأال تتعرض لألمراض أو علىأن تحصل  هو الجسدي:األمن : أوال
ارسات صحية ضارة مثل عملية الختان وال تتعرض لالغتصاب وان تتمتع بصحة جيدة أثناء مم

 .اوغيرهالحمل ... 
يكون للمرأة دخل ثابت كاف إلشباع حاجاتها األساسية إما  ان هو :قتصادياالاألمن  ثانيًا:

تاحة المناسب و  واألجرويعنى توفير العمل المناسب،  الحكومة،نتيجة عملها أو كضمان من  ا 
 والتدريب.فرص التعليم 

وأن يكون لها حرية  أنثىلكونها  لالضطهادويعني أال تتعرض  والنفسي: جتماعياالاألمن  ثالثًا:
 وغيره الزواج،وفي  االجتماعيةفي حياتها  االختيار

ويعني أن تستطيع ممارسة حقوقها المنصوص عليها في الدستور  السياسي: رابعًا: األمن
ح نفسها بصوتها في االنتخابات وترشي اإلدالءوأيضا  حقها في  الدولية،عاهدات والقوانين والم

 ضغوط. ةللمجالس النيابية دون أي
 المرأة احتياجات سبل توفير 11.  1

 مشروع محل /للعمل في  المرأة تأهيل .6
 المرأةدعم دخل ت متوسطة/ةصغير  مشاريع إلنشاءتوفير قروض  .6
 أمراهالتي تعيلها  لألسرة وخاصلألسرة  لبناء مسكن قتراضاال .3
 لألميةمحو مراكز  توفير .1
 دراستهامواصلة و  لالستمرار المرأةتوعية  .5
 الطبيةمتوفر به كافة المستلزمات  صحي في القرية مركز .2
 األسرةتنظيم و الصحي الجيد  الغذاء أسلوبب المرأة وتثقيف إرشاد .2
 يةالرعاوتقدم لها  المرأة،تدعم  القرية جمعية نسائية في إيجاد .1
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    اإلناثبين ونسبة الزواج المبكر  ،تقريبا   (%2) األراملنسبة النساء الريفيات  العراق واننساء 
نسب النساء الريفيات الالتي يترأسن أسرهن مقارنة أن  إلىالتقرير  وأشار تقريبا ،(  1% )

ة العام بالخصوبة الكلية ومعدل الخصو ان  تقريرال وأوضح تقريبا ،( %62)بلغتبالحضر 
الية تمكين المرأة الريفية ضمن عمل ومؤشرات الفقر والحالة التعليمية والصحية للمرأة في الريف و 

 الزراعة.وزارة 
 الريفيةلماذا تنمية المرأة  5.  1

وتراجع نسبة مشاركتها في  المتدني والصحي واالجتماعي االقتصاديالريفية  المرأةواقع نتيجة 
ينبغي وضع برامج وفرص  المجتمععملية تمكينها في ه ووجود نقاط ضعف تواجزراعي لالقطاع ا
قوة دافعة لتحقيق عملية التنمية  التي تمكنها وتعطي واألهدافلى تبني السياسات تشجع ع
 الشاملة.

 المشاكل التي تعاني منها المرأة الريفية 6.  1
ان جهل المرأة الريفية ذاتها جعلها غير قادرة على مواكبة التطورات وكيفية التواصل مع 

 جتماعيةواال قتصاديةاالوتبعيتها ائدة في المجتمع العادات والتقاليد السبى ذلك تجل  قد مجتمعها. و 
 التي تواجههاالتحديات هذه عجزها تجاه  إلى أدىوالذي والثقافية وتدني مستوى حالتها الصحية، 

 .أخرىوترددها بين الخضوع والعزلة من جهة والمواجهة من جهة 
 -: كاآلتي بحقوقهاالريفية ة المرأة فادت الى عدم معر اهم األسباب التي  7.  1

إال من  بحقوقهاالمرأة بدرجة تجعل فيها عدم اعتراف الريفية المرأة هيمنة الرجل على  .6
 خالله

ترك لها متسعا  تال  والمتعددة التي ومسؤولياتها الكثيرة وأعباء الحياةالجتماعية الظروف ا  .6
 الحياة العامة ومشاركتها فيوقت لالرتقاء بمستواها من ال

نجابها لعدد ةللمرأ  المبكرالزواج  .3  األطفالكبير من  وا 
 (واألمومةرعاية الطفولة  )مركزخاصة في الريف و  االجتماعيةى الخدمات تدني مستو  .1
 التعليميبسبب انخفاض المستوى  الريفية بحقوقها المرأةوعي  قلة .5

 المرأة الريفية  احتياجات 8.  1
يمكن الفصل بينها ، فاألمية تؤثر  ترتبط ببعضها البعض ، وال الريفية المرأة حتياجاتاأن جميع 

جاهها نحو تعليم سوف يدعم ات الريفيةكما أن تحسين دخل األسرة  المرأةسلبا  على مجمل حياة 
في المجاالت  المرأةوسوف يساعد ذلك على رفع حجم مشاركة بصحتهم  واالهتماماألوالد 

نحو  المرأةليم وارتفاع معدالت دخل األسرة يدعم اتجاه والسياسية ، فالتع جتماعيةواال االقتصادية
بين الجنسين اهتمامها بالصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة ، ويدعم بلورة وعيها بمجاالت التمايز 

 1 

، إضافة إلى تبني  هاخل المنزل وخارجتخاذ القرارات دويدفعها إلى تبني الشراكة مع الرجل في ا
 وعلى ضوء ذلك يمكن تلخيص أهم، قيمة المساواة في تربية الفتاة وتعليمها مقارنة بالذكور 

 -:كاآلتي حتياجاتاال
 تأهيله تثقيفية، تعليمية، جاتحتياا .6
 األسرةالصحة اإلنجابية وتنظيم  خاصة-ترتبط بالصحة العامة  حتياجاتا  .6
 اإلقراض( عمل، فرصاألسرة، تحسين دخل ة )اقتصادي حتياجاتا  .3
 وشرعية قانونية حتياجاتا .1
 عامالريفية بشكل  للمرأةخدمية حديثة  حتياجاتا .5

 :ويشمل احتياجاتهاوتوفير  تهاورعاي الريفية األمن اإلنساني للمرأة 9.  1
 ألي التغذية الصحية وأال تتعرض لألمراض أو علىأن تحصل  هو الجسدي:األمن : أوال
ارسات صحية ضارة مثل عملية الختان وال تتعرض لالغتصاب وان تتمتع بصحة جيدة أثناء مم

 .اوغيرهالحمل ... 
يكون للمرأة دخل ثابت كاف إلشباع حاجاتها األساسية إما  ان هو :قتصادياالاألمن  ثانيًا:

تاحة المناسب و  واألجرويعنى توفير العمل المناسب،  الحكومة،نتيجة عملها أو كضمان من  ا 
 والتدريب.فرص التعليم 

وأن يكون لها حرية  أنثىلكونها  لالضطهادويعني أال تتعرض  والنفسي: جتماعياالاألمن  ثالثًا:
 وغيره الزواج،وفي  االجتماعيةفي حياتها  االختيار

ويعني أن تستطيع ممارسة حقوقها المنصوص عليها في الدستور  السياسي: رابعًا: األمن
ح نفسها بصوتها في االنتخابات وترشي اإلدالءوأيضا  حقها في  الدولية،عاهدات والقوانين والم

 ضغوط. ةللمجالس النيابية دون أي
 المرأة احتياجات سبل توفير 11.  1

 مشروع محل /للعمل في  المرأة تأهيل .6
 المرأةدعم دخل ت متوسطة/ةصغير  مشاريع إلنشاءتوفير قروض  .6
 أمراهالتي تعيلها  لألسرة وخاصلألسرة  لبناء مسكن قتراضاال .3
 لألميةمحو مراكز  توفير .1
 دراستهامواصلة و  لالستمرار المرأةتوعية  .5
 الطبيةمتوفر به كافة المستلزمات  صحي في القرية مركز .2
 األسرةتنظيم و الصحي الجيد  الغذاء أسلوبب المرأة وتثقيف إرشاد .2
 يةالرعاوتقدم لها  المرأة،تدعم  القرية جمعية نسائية في إيجاد .1
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 2115حسب المحافظات والبيئة لسنة  إلناثاعدد ونسبة  (1جدول )                   

 
 المجموع النسبة ريف النسبة حضر المحافظات

 1767056 39 696614 61 1070442 نوىني
 768864 26 198879 74 569985 كركوك 

 784323 50 395482 50 388841 الىيد
 834013 50 416915 50 417098 االنبار
 3880607 12 476413 88 3404194 بغداد
 988972 51 508518 49 480454 بابل

 585019 33 192788 67 392231 كربالء
 661163 40 262808 60 398355 واسط

 764118 55 418059 45 346059 صالح الدين
 710909 28 200046 72 510863 النجف

 620068 43 263932 57 356136 القادسية
 392151 55 215588 45 176563 المثنى
 1010760 36 360380 64 650380 ذي قار
 541007 26 142759 74 398248 ميسان
 1402742 19 264485 81 1138257 البصرة
 890136 17 149865 83 740271 اربيل
 624814 26 161233 74 463581 دهوك

 1047419 15 157826 85 889593 السليمانية
 18274141 30 5482590 70 12791551 المجموع

 والقوى العاملة السكان إحصاءاتالمصدر: مديرية           
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 بالبناتخاصة  مدارسأنشاء  .9
 بناتهاتعليم ل مادي لألسر الفقيرة دعم .60
 الصحيةشرب ال مياهتوفير  .66
  وخاصة النساء الالتي يترأسن األسر دخل األسرة تحسين .66
 ومشاركتها في العمل السياسيالمرأة  لحقوق توعية الرجل .63

 المرأة الريفية في تمكين اإلعالمدور  11.  1
وطرح  ب نيالمرأة وأنه من الضروري أن يتم تالتمييز ضد  م من مصادرمصدر ها اإلعالم يعتبر

اإلعالم صة وأن يسهم الريفية بصورة خا والمرأةة عامة بصور  المرأة وضعخطاب تنموي لتحسين 
فقط  المرأةتمس  ال المرأةأن قضايا  إلىشيرا  عطائها أهمية مإ والعمل على  المرأة حل قضايا في

نما في  اإلعالم وضع رؤية مستقبلية لتفعيل دور إلىمجتمع ومن هنا نسعى وال األسرةتمس  وا 
 السلبية.من خالل محاربة العادات والتقاليد  المرأةخدمة قضايا 

 -الديموغرافية: الحالة .  2

نما سكان العراق بشكل متسارع بفعل السياسات السكانية السابقة التي دعمت رفع معدالت    
حسب تقديرات السكان لعام تقريبا  مليون نسمة  32كان العراق حيث تجاوز س السكان،نمو 

نسبة النساء في المناطق الحضرية  بلغتفي حين شكلت نسبة النساء قرابة النصف  ،6065
 العراق.النساء الريفيات تشكل حوالي ثلث نساء  إن أي( %30)( وفي المناطق الريفية 20%)
بلغت  إذ األولىالمراتب  الدين والمثنى ضمنأتي محافظتي صالح فت لى مستوى المحافظاتع

كما نالحظ ( %65) السليمانيةنسبة في محافظة  وأدنى( %55)فيهن  الريفياتنسبة النساء 
 (6و6الجدولين )كما مبين في ترتفع نسبة الفتيات في الريف كلما قلة الفئة العمرية 
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 2115حسب المحافظات والبيئة لسنة  إلناثاعدد ونسبة  (1جدول )                   

 
 المجموع النسبة ريف النسبة حضر المحافظات

 1767056 39 696614 61 1070442 نوىني
 768864 26 198879 74 569985 كركوك 

 784323 50 395482 50 388841 الىيد
 834013 50 416915 50 417098 االنبار
 3880607 12 476413 88 3404194 بغداد
 988972 51 508518 49 480454 بابل

 585019 33 192788 67 392231 كربالء
 661163 40 262808 60 398355 واسط

 764118 55 418059 45 346059 صالح الدين
 710909 28 200046 72 510863 النجف

 620068 43 263932 57 356136 القادسية
 392151 55 215588 45 176563 المثنى
 1010760 36 360380 64 650380 ذي قار
 541007 26 142759 74 398248 ميسان
 1402742 19 264485 81 1138257 البصرة
 890136 17 149865 83 740271 اربيل
 624814 26 161233 74 463581 دهوك

 1047419 15 157826 85 889593 السليمانية
 18274141 30 5482590 70 12791551 المجموع

 والقوى العاملة السكان إحصاءاتالمصدر: مديرية           
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 2115لسنة والبيئة العمرية فئات الحسب  اإلناث وعدد نسبة (2جدول )           

 المجموع النسبة ريف النسبة حضر فئات العمر

1 -4 1781487 66 897691 34 2679178 
5 -9 1610737 67 790870 33 2401607 
11 - 14 1443515 68 685805 32 2129320 
15 - 19 1293952 69 589539 31 1883491 
21- 24 1147772 70 488847 30 1636619 
25 -29 1019676 71 415528 29 1435204 
31 -34 898631 72 351902 28 1250533 
35 - 39 785290 72 298060 28 1083350 
41 - 44 676462 73 250416 27 926878 
45 -49 569182 74 203639 26 772821 
51- 54 457895 75 153819 25 611714 
55 - 59 363219 76 117527 24 480746 
61 -64 271126 76 85290 24 356416 
65 - 69 194186 76 59674 24 253860 
71 -74 123257 77 37058 23 160315 
75 -79 58336 77 17426 23 75762 

81+ 96828 71 39499 29 136327 
 18274141 30 5482590 70 12791551 المجموع

 والقوى العاملة  السكان إحصاءاتالمصدر: مديرية           

 

 الحالة الزواجية .  3

تبين بأنه أكثر  6062الغذائي والهشاشة لألسرة في العراق لسنة  األمنحسب بيانات مسح تقييم 
( غير %32)الريف لمبكر في من نصف النساء الريفيات متزوجات بسبب ارتفاع الزواج ا

 (6)مبين في الشكل  أرامل كما( %2.3متزوجات و)

 

 

 

 1 

         2116حسب الحالة الزواجية لسنة فأكثرسنة  12بعمر ( نسبة النساء الريفيات 1شكل )

 
 2116مسح تقييم االمن الغذائي والهشاشة لألسرة في العراق لسنة  المصدر:

 الزواج المبكر.  4
 ظروفال في المناطق الريفية بسبب ي تنتشرالمبكر من الظواهر الشائعة الت ظاهرة الزواج

( سنة ويزوجون البنت 61–65وعمره ) االبنحيث يتم تزويج والثقافية  قتصاديةواال االجتماعية
 جتماعياالالعرف سبب ب سنة وفي اغلب األحيان يكون الزواج من األقارب(  66 )وعمرها

سنة (  62 )بعمر اقل من وعند االطالع على بيانات الزواج المبكر انتشار البطالة والفقر،و 
 ان هناك تفاوت نالحظ 6062 لسنة في العراق لألسرةوالهشاشة  تقييم االمن الغذائيمسح لنتائج 
الحضر والريف ، اذ نالحظ انه قد سجلت نسب اعلى في الريف عنها في الحضر ولو بين 

من (  %2.5 ) لمتزوجات زواج مبكر في الريف بنسبةبفارق بسيط حيث سجلت نسبة النساء ا
 في الحضر (  %2.3 ) متزوجات يقابلهابين النساء ال

 2116لسنة حسب البيئة  سنة( 17من  )أقلنسبة النساء المتزوجات بعمر ( 2)شكل      

 
 2116مسح تقييم االمن الغذائي والهشاشة لألسرة في العراق لسنة  المصدر:           
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         2116حسب الحالة الزواجية لسنة فأكثرسنة  12بعمر ( نسبة النساء الريفيات 1شكل )

 
 2116مسح تقييم االمن الغذائي والهشاشة لألسرة في العراق لسنة  المصدر:

 الزواج المبكر.  4
 ظروفال في المناطق الريفية بسبب ي تنتشرالمبكر من الظواهر الشائعة الت ظاهرة الزواج

( سنة ويزوجون البنت 61–65وعمره ) االبنحيث يتم تزويج والثقافية  قتصاديةواال االجتماعية
 جتماعياالالعرف سبب ب سنة وفي اغلب األحيان يكون الزواج من األقارب(  66 )وعمرها

سنة (  62 )بعمر اقل من وعند االطالع على بيانات الزواج المبكر انتشار البطالة والفقر،و 
 ان هناك تفاوت نالحظ 6062 لسنة في العراق لألسرةوالهشاشة  تقييم االمن الغذائيمسح لنتائج 
الحضر والريف ، اذ نالحظ انه قد سجلت نسب اعلى في الريف عنها في الحضر ولو بين 

من (  %2.5 ) لمتزوجات زواج مبكر في الريف بنسبةبفارق بسيط حيث سجلت نسبة النساء ا
 في الحضر (  %2.3 ) متزوجات يقابلهابين النساء ال

 2116لسنة حسب البيئة  سنة( 17من  )أقلنسبة النساء المتزوجات بعمر ( 2)شكل      

 
 2116مسح تقييم االمن الغذائي والهشاشة لألسرة في العراق لسنة  المصدر:           
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 لألسرةالريفية  المرأة ترأس.  5
البيئة باعتبارها  معالتماس المباشر يقع على عاتقها  األسرةسة ئار  مسؤوليةتتولى المرأة عندما 

فتكون فالمرأة الريفية أكثر عبء  من المرأة في الحضر  األسرة أمورعن تدبير  لالمسؤو الشخص 
تعاني من  إنها إلى باإلضافة لمياه،لالمياه واالقتراب من مصادر التلوث  يصالإل المسئولةهي 

 وتبين الخدمات.العيش في ظروف سكن قاسية ال تتوفر فيها الشروط الصحية وتفتقد كثير من 
نسبة النساء الالتي  6062في العراق لسنة  لألسرةوالهشاشة  الغذائي األمننتائج مسح تقييم 

 الحضر. في (%66.1)الريف  ( في%2.2) فأكثرسنة  66بعمر  األسرة يترأسن
مع  6062في العراق لسنة  لألسرةمن الغذائي والهشاشة تقييم األبيانات مسح  مقارنةوعند       

ما زال  األسرة يترأسنيتبين لنا ان نسبة النساء الالتي   6063نتائج مسح وفيات االمهات لسنة 
من عموم االسر  %60.5في العراق نسبة  امرأةسر التي تتراسها ألفي نسب قليلة فلم تتجاوز ا

، ويعود هذا السبب  امرأةسها أالتي تتر  لألسرفي العراق ، وتنخفض النسبة في الريف عنها في  
الذي تعيشه االسرة في البيئة الريفية ، اذ ان العادات الى طبيعة الواقع االجتماعي  بالتأكيد

تشعر  .سرة للذكوراال والتقاليد المتعارف عليها في المجتمعات الريفية يكون الدور االكبر في
 لألسرةألنها في أساس تنشئتها لم يسمح لها القيام بأكثر من دور وترأسها لضغوطات  المرأة با

 رقموكما مبين في الشكل  .هو نتيجة وقوع ظرف غير إعتيادي كوفاة الزوج او الهجرة او الطالق
  .للسنتينان النسب متقاربة تقريبا   (3)

 2113 لسنتيبة النساء اللواتي يترأسن االسرة حسب البيئة ( نس3شكل )             
 2116و

 
 2116االمن الغذائي والهشاشة لألسرة لسنة  تقييممسح و 2113مسح وفيات االمهات لسنة  المصدر:    

 1 

 الخصوبة الكلية  . 6
 السكانية، األوضاعمن المتغيرات السكانية التي تؤثر على حاضر ومستقبل  أساسيمتغير  يوه

حسب  اإلنجابفي سن  امرأة( والدة حية لكل 1.6)في العراق بلغ معدل الخصوبة الكلية حيث 
( في المناطق 1.6تفاوت المعدل بين ) 6063لعام  األمهاتنتائج مسح خارطة الفقر ووفيات 

كما بلغ معدل الخصوبة العام للنساء الريفيات بعمر  ،الريفيةفي المناطق ( 1.2الحضرية و )
                                                                    . 6000لكل ( مولد  616.1 ) سنة  )65-19(
 
 الفقر في الريف.  7

قتصادية لألسر العراقية في الحضر والريف، إلجتماعية واإليعد الفقر والجوع من أشد اآلفات ا
هي من أجل رسم  ي يتركز فيهاوأن تقصي حالة الفقر ورصد اتجاهه وأسبابه والمناطق الت

بلغت نسبة الفقر في المناطق  منه، حيثتخفيف و سياسات ووضع الخطط لتحقيق التقدمال
قتصادي لألسرة في إل(حسب نتائج المسح االجتماعي وا%2.2( وفجوة الفقر )%30.2الريفية )

 (.1) الشكلكما موضح في  6066راق لسنة الع
 

 2112البيئة لسنة سب رات الفقر والتفاوت حمؤش (4)شكل
 

 
 

 2112نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق لسنة  المصدر:
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 الخصوبة الكلية  . 6
 السكانية، األوضاعمن المتغيرات السكانية التي تؤثر على حاضر ومستقبل  أساسيمتغير  يوه

حسب  اإلنجابفي سن  امرأة( والدة حية لكل 1.6)في العراق بلغ معدل الخصوبة الكلية حيث 
( في المناطق 1.6تفاوت المعدل بين ) 6063لعام  األمهاتنتائج مسح خارطة الفقر ووفيات 

كما بلغ معدل الخصوبة العام للنساء الريفيات بعمر  ،الريفيةفي المناطق ( 1.2الحضرية و )
                                                                    . 6000لكل ( مولد  616.1 ) سنة  )65-19(
 
 الفقر في الريف.  7

قتصادية لألسر العراقية في الحضر والريف، إلجتماعية واإليعد الفقر والجوع من أشد اآلفات ا
هي من أجل رسم  ي يتركز فيهاوأن تقصي حالة الفقر ورصد اتجاهه وأسبابه والمناطق الت

بلغت نسبة الفقر في المناطق  منه، حيثتخفيف و سياسات ووضع الخطط لتحقيق التقدمال
قتصادي لألسرة في إل(حسب نتائج المسح االجتماعي وا%2.2( وفجوة الفقر )%30.2الريفية )

 (.1) الشكلكما موضح في  6066راق لسنة الع
 

 2112البيئة لسنة سب رات الفقر والتفاوت حمؤش (4)شكل
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 تمكين المرأة الريفية ودورها في التنمية .  8

الزال وضع النساء في الريف يشكل عائقا  اساسيا  في عملية التنمية بالرغم من بعض المكاسب 
مما يعيق تقدمهن وتطورهن واالستفادة  األخيرة اآلونة االقتصادية والسياسية التي حصدت في

تعهدت الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة خالل  . حيثمن طاقاتهنالقصوى 
مؤتمر القمة المعني باألهداف اإلنمائية لأللفية الذي عقد في نيويورك بكفالة المساواة في وصول 

ة واألراضي والتمويل والتكنولوجيات والتدريب واألسواق والتزمت المرأة الريفية إلى الموارد اإلنتاجي
أيضا بمشاركة المرأة الريفية في التنمية الوطنية مشاركة تامة ومتساوية ليس فقط بصفتها مجرد 

اذ ان المرأة في الريف  غيرها.مستفيدة بالمساواة مع غيرها بل أيضا بصفتها شريكة بالمساواة مع 
ربة المنزل ولكنها نادرا  ما تتقاسم هذه المسؤوليات بالمساواة مع الرجل ونادرا  هي مقدمة الرعاية و 

مال ما تشارك في اتخاذ القرارات في األسرة لكن في العراق تضطلع المرأة الريفية بمعظم األع
وفي ظل حماية اجتماعية  أسوء الظروف مقابل أجور متدنيةأو الزراعية وتعاني من العمل 

 واألعمالالريفية تحرم في اغلب األحوال من ملكية األراضي ومن خدمات القرض  ضئيلة فالمرأة
 المملوكة.

 الريفية والتعليم  المرأة.  9

 التعليم يفتح أبواب للمرأة ويجعلها أكثر تأهيال  وقدرة لقيادة أدوار مجتمعية مثمرة وال سيما عندما ال
تعليما  حيث تكون قادرة  األكثرلمرأة ادور  ظهريهنا  للدخل. م درهيتمكن الرجل من القيام بأعمال 

االهتمام بتعليم  فأن لذا جتماعية.إلوا قتصاديةاإلفسها وأسرتها من أثار الصدمات ن حمايةعلى 
للبناء التنموي وأنه حق من حقوقها وأمر حاسم  ا  واجب يعد،المرأة وخاصة  في المناطق الريفية 

ومن  الفقر.وبالتالي يسهم الى الحد من  اإلنسانيةالحياة جميع  والتقدم فيبتعزيز فرصة النجاح 
تتباين نسبة  6062في العراق لسنة  لألسرةوالهشاشة  الغذائيخالل نتائج مسح تقييم االمن 

( سنة بين الحضر والريف بنسبة عالية 61-65االمية وااللمام بالقراءة والكتابة للنساء بعمر )
(  كما مبين في %9.2با  في الريف مقارنة بالحضر )( تقري%61حيث تشكل نسبة االميات )

 6062ألسرة في العراق لسنة وهشاشة ا تقييم االمن الغذائي مسحنتائج  من خاللو  ( 3الشكل )
( %69.5) اذ تشكل نسبة االمية سنوات فأكثر60بعمر  الريفيات ظهر الحالة التعليمية للنساءت

 إن( %6.2) فأعلىلوريوس اكب( وال%6.5بلوم )( والد%3.2( والثانوي )%69.6واالبتدائية )
 أكثر إنكما بينت النتائج  . الريفية قادرة على ان تواصل تعليمها المرأةهذا المؤشر يدل على ان 

 .(5و 1( ينمن نصف النساء لم يكملن تعليمهن كما مبين في الجدول
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سنة حسب البيئة  24-15والملمات بالقراءة والكتابة بعمر  األمياتسبة النساء ( ن5)شكل 
 2116لسنة 

 
 2116لغذائي والهشاشة لألسرة لسنة ا األمنمسح تقييم  المصدر:            
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  2116لسنةسنوات فأكثر حسب المستوى التعليمي  11( التوزيع النسبي للنساء الريفيات بعمر 3جدول )

 2116مسح تقييم األمن الغذائي والهشاشة لألسرة لسنة المصدر: 

 

 

 

 

 

 

دراسات  أخرى المجموع
يقرأ  ابتدائية متوسطة أعدادية معهد بكالوريوس عليا

  أمي يقرأ فقط بويكت
 المحافظة

 دهوك 32.2 5.2 65.1 62.9 9.6 6.1 6.2 0.9 0.0 0.0 600.0
 نينوى 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0
  سليمانية 32.2 3.6 62.9 65.3 66.2 1.6 0.5 0.2 0.0 0.0 600.0
 كركوك  2.9 6.0 66.2 15.0 60.9 61.1 1.2 0.6 0.0 0.0 600.0
 أربيل  36.2 1.0 66.9 69.2 63.2 5.2 6.1 6.2 0.3 0.0 600.0
  ىديال 62.6 3.5 63.6 31.5 60.3 3.1 6.5 6.0 0.0 0.0 600.0
  األنبار 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0
 بغداد  62.2 6.1 62.1 11.0 63.0 1.5 0.2 6.6 0.3 0.0 600.0
 بابل  65.1 5.3 60.0 31.6 1.1 3.2 6.2 6.6 0.0 0.0 600.0
 الء كرب  65.6 6.1 62.1 69.5 60.0 6.0 6.2 6.5 0.1 0.0 600.0
 واسط  16.5 2.2 63.6 66.5 3.6 6.6 0.1 0.5 0.0 0.0 600.0
 صالح الدين  62.5 1.3 66.1 62.1 2.5 2.1 6.6 6.6 0.1 0.0 600.0
 النجف  36.2 1.9 60.1 30.1 2.1 3.6 0.5 0.6 0.0 0.0 600.0
 القادسية  36.5 3.1 66.1 61.1 9.6 1.6 0.3 6.0 0.3 6.6 600.0
 المثنى  11.6 3.9 69.6 66.2 1.3 6.6 0.6 0.1 0.0 0.0 600.0
 ذي قار  31.2 6.9 63.0 62.1 1.1 0.9 6.3 0.2 0.0 0.0 600.0
 ميسان  51.5 6.2 66.6 63.9 3.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0
 البصرة  62.9 6.5 66.6 65.3 66.3 3.5 6.6 5.6 6.6 0.0 600.0
 المجموع  69.5 3.1 66.9 69.6 1.2 3.2 6.5 6.1 0.6 0.6 600.0

 1 

 2114الريفيات الالتي لم يكملن تعليمهن لسنة  ( نسبة النساء4)جدول 

 واالنبار( الدين، كركوك، وصالح ،نينوى)باستثناء المحافظات  #

 2114لألسرة في العراق المستمر لسنة  واالقتصادي االجتماعيدر: المسح المص

 الريفيةالوضع الصحي للمرأة .  11
 وفيات األمهات 1.  11

 (.يقصد بوفيات األمهات )وفاة األم التي تحصل بسبب الحمل والوالدة والنفاس
بلغ  األمهاتإن معدل وفيات  6063تبين نتائج مسح خارطة الفقر ووفيات األمهات لسنة 

في الريف مقارنة  األمهاتمعدل الوفيات  ويرتفعحية الدة و  600000لكل ه ( وفا35.2)
 وفاة.( 30.9في الريف )والدة حية  600000لكل ( وفاه 12بلغت ) بالحضر حيث

 
 
 

 وا التعليملم يكمل المحافظات
 31.6 دهوك

 30.1 سليمانية
 62.6 أربيل
 55.1 ديالى
 32.2 بغداد
 52.5 بابل

 53.6 كربالء
 12.3 واسط
 32.6 نجف
 32.9 قادسية
 62.1 مثنى

 32.1 ذي قار
 61.6 ميسان
 16.3 بصرة

 16.3 المجموع
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 1 

 2114الريفيات الالتي لم يكملن تعليمهن لسنة  ( نسبة النساء4)جدول 

 واالنبار( الدين، كركوك، وصالح ،نينوى)باستثناء المحافظات  #

 2114لألسرة في العراق المستمر لسنة  واالقتصادي االجتماعيدر: المسح المص

 الريفيةالوضع الصحي للمرأة .  11
 وفيات األمهات 1.  11

 (.يقصد بوفيات األمهات )وفاة األم التي تحصل بسبب الحمل والوالدة والنفاس
بلغ  األمهاتإن معدل وفيات  6063تبين نتائج مسح خارطة الفقر ووفيات األمهات لسنة 

في الريف مقارنة  األمهاتمعدل الوفيات  ويرتفعحية الدة و  600000لكل ه ( وفا35.2)
 وفاة.( 30.9في الريف )والدة حية  600000لكل ( وفاه 12بلغت ) بالحضر حيث
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 تنظيم األسرة 2.  11
ء ( من النسا%36.2( من النساء في الريف يستخدمن أي وسيلة لتنظيم األسرة و)12.0%)

تقليدية ة لنساء الريفيات يستخدمن أي وسيل( من ا%65.1)حديثة والريفيات يستخدمن اي وسيلة 
  6066( لسنة MICS4حسب نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات )

 األمراض المزمنة 3.  11
باألمراض  المصاباتالنساء  إن 6063لسنة  األمهاتمسح خارطة الفقر ووفيات  بينت نتائج

( %16) األولىحيث يسجل ارتفاع ضغط بالدرجة لهن كاالتي  المزمنتوزع المرض  المزمنة
 (5)القلب والجهاز التنفسي كما مبين في الشكل  أمراضومن ثم  (%66وداء السكري )

 الجسديالعجز  4.  11
 أو والشلل األرجل أومثل بتر األيدي  الضعف أو النقص الجسدي أو العقلي بأنهيعرف العجز 

المستمر  االقتصادي لألسرةالمسح االجتماعي و  الجسدية أو اإلعاقة العقلية وحسب نتائجالعاهة 
بين النساء الريفيات حيث تشكل تتباين شدة العجز  6061 في العراق لسنة النصف سنوي

النسب اعاله هو ان  ( عجز حركي وعجز في السير%61)( تقريبا  تأخر عقلي وتليها 60%)
 (2كما مبين في الشكل )جزات وليس لكل النساء نوع العجز للنساء العا

 2114المزمنة لسنة  باألمراضالتوزيع النسبي للنساء الريفيات المصابات ( 6شكل )   

 2114لسنة  النصف سنوي لألسرة في العراق المستمر واالقتصادي االجتماعيالمصدر: المسح         
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 1 

2114ع العجز لسنة التوزيع النسبي للنساء الريفيات حسب نو ( 7شكل )

 
 2114لسنة النصف سنوي  المستمر لألسرة في العراق واالقتصادي االجتماعيالمصدر: المسح  

 والعمل  المرأة.  11

عملية المن خالل مساهمتها في النشاط االقتصادي ومدى مشاركتها في  المرأةأهمية  تظهر
 بة مشاركة النساء في قوة العملهر من خالل معرفة نسظي المرأةوأن مقياس مساهمة  اإلنتاجية

ترتفع نسبة النساء  6062في العراق  لألسرة والهشاشةوحسب نتائج تقييم االمن الغذائي 
مثل  مساهمة المرأة في القطاع الخدمي ارتفاع العامالت في الحضر إجماال  عن الريف بسبب

بالنسبة للحضر  6063عن العام  االنخفاضقطاعي التربية والصحة مقارنة بالريف مع مالحظة 
 كما موضح بالشكل أدناه بسبب األوضاع األمنية المضطربة في العامين المنصرمين
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 1 

2114ع العجز لسنة التوزيع النسبي للنساء الريفيات حسب نو ( 7شكل )

 
 2114لسنة النصف سنوي  المستمر لألسرة في العراق واالقتصادي االجتماعيالمصدر: المسح  

 والعمل  المرأة.  11

عملية المن خالل مساهمتها في النشاط االقتصادي ومدى مشاركتها في  المرأةأهمية  تظهر
 بة مشاركة النساء في قوة العملهر من خالل معرفة نسظي المرأةوأن مقياس مساهمة  اإلنتاجية

ترتفع نسبة النساء  6062في العراق  لألسرة والهشاشةوحسب نتائج تقييم االمن الغذائي 
مثل  مساهمة المرأة في القطاع الخدمي ارتفاع العامالت في الحضر إجماال  عن الريف بسبب

بالنسبة للحضر  6063عن العام  االنخفاضقطاعي التربية والصحة مقارنة بالريف مع مالحظة 
 كما موضح بالشكل أدناه بسبب األوضاع األمنية المضطربة في العامين المنصرمين
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 1 

 2116و 2113حسب البيئة لسنتي  سنة فأكثر 15العامالت بعمر التوزيع النسبي للنساء ( 8)شكل 

 
 2116ائي والهشاشة لألسرة لسنة مسح تقييم األمن الغذو  2113لسنة  خارطة الفقر ووفيات االمهات مسح: المصدر 

العمل ولكن  للمرأةقتصادية لتأمين متطلبات الحياة بالنسبة إيس مجرد حاجة ان العمل ل   
فان  المجتمع،اندماجا  في  أكثرفي الوقت ذاته  المرأةمصدر ثقة بالنفس وبناء الشخصية ويجعل 

راقيين بما يضمن لعحق لكل ا العمل اوال :ينص على  6005( من الدستور العراقي 66المادة )
معدل  تحسن 6062للمسح المستمر مقارنة ببيانات  6061وحسب بيانات  كريمة،لهم حياة 

لى مشاركة مما أثر ذلك ع( تقريبا %6بمقدار )مشاركة المرأة الريفية في النشاط االقتصادي 
 الرسميةير غ واألعمالمنظمة الغير  األعمالبسبب انخراطها في  العمل.المرأة في سوق 

أما معدالت  أسرهن،كالعامالت الزراعيات والعامالت في المنازل والعامالت غير المأجورات لدى 
 وتعكس البيانات أدناه،مبين في الشكل  كما 6062و 6061بين سنتي  ارتفاعهاالبطالة فيالحظ 

بسبب فقدان في ظروف اقتصادية هشة  يعيشون معظم النساء الريفيات إن ةياإلحصائ
 االقتصاديةالستقاللية ا
 

 

 

 

 

18.9

81.1

25.4

74.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ريف حضر  ريف حضر 

2013 2016

 1 

 تيريفيات حسب المحافظة والبيئة لسنوالبطالة للنساء ال االقتصاديمعدل النشاط  (9شكل )
 2116و 2114

 
تقييم االمن الغذائي والهشاشة  مسح - 2114موجة( لسنة  12-سنوي  فالنص المستمر)المسح  المصدر:

 2116لألسرة لسنة 

 وأثرها في حياة المرأة الريفية شربخدمات المياه الصالحة لل.  12
مثل  األمراضالمهمة مد شبكة المياه الصالحة للشرب في الريف للتخلص من  األمورمن 

المعوية للحد من المعاناة التي تواجهها المرأة الريفية  واألمراضالكوليرا والتهاب الكبد الفيروسي 
استخدام مياه غير صالحة  إلى التي تضطر فيها المرأة واألماكنفي الكثير من المواقع 

عن تأمين ونقل المياه من االنهار والسواقي البعيدة  لةو المسؤ لالستعمال او الشرب وتكون هي 
 جراء ذلك  أمراض إلىجدا  عنها مما يترك تأثيرات على صحتها واحتمال تعرضها 

 خدمات الصرف الصحي  1.  12
ان نسبة االسر في  6066في العراق لسنة  لألسرةتبين نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي 

في حين بينت نتائج ( %6.3الريف المخدومين بخدمة الشبكة العمومية للصرف الصحي تبلغ )
نسبة االسر في الريف أن  6062مسح تقييم األمن الغذائي والهشاشة لألسرة في العراق 

وما ( %52.2)الحضر وفي ( %1.9) المخدومين بخدمة الشبكة العمومية للصرف الصحي تبلغ
ينتج عن ذلك من مردودات صحية سلبية خطيرة للنساء في الريف وذلك بسبب عدم وصول 

  خدمات البلدية الى الريف
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 1 

 تيريفيات حسب المحافظة والبيئة لسنوالبطالة للنساء ال االقتصاديمعدل النشاط  (9شكل )
 2116و 2114

 
تقييم االمن الغذائي والهشاشة  مسح - 2114موجة( لسنة  12-سنوي  فالنص المستمر)المسح  المصدر:

 2116لألسرة لسنة 

 وأثرها في حياة المرأة الريفية شربخدمات المياه الصالحة لل.  12
مثل  األمراضالمهمة مد شبكة المياه الصالحة للشرب في الريف للتخلص من  األمورمن 

المعوية للحد من المعاناة التي تواجهها المرأة الريفية  واألمراضالكوليرا والتهاب الكبد الفيروسي 
استخدام مياه غير صالحة  إلى التي تضطر فيها المرأة واألماكنفي الكثير من المواقع 

عن تأمين ونقل المياه من االنهار والسواقي البعيدة  لةو المسؤ لالستعمال او الشرب وتكون هي 
 جراء ذلك  أمراض إلىجدا  عنها مما يترك تأثيرات على صحتها واحتمال تعرضها 

 خدمات الصرف الصحي  1.  12
ان نسبة االسر في  6066في العراق لسنة  لألسرةتبين نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي 

في حين بينت نتائج ( %6.3الريف المخدومين بخدمة الشبكة العمومية للصرف الصحي تبلغ )
نسبة االسر في الريف أن  6062مسح تقييم األمن الغذائي والهشاشة لألسرة في العراق 

وما ( %52.2)الحضر وفي ( %1.9) المخدومين بخدمة الشبكة العمومية للصرف الصحي تبلغ
ينتج عن ذلك من مردودات صحية سلبية خطيرة للنساء في الريف وذلك بسبب عدم وصول 

  خدمات البلدية الى الريف
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 1 

 

 الريفية  أةمعوقات المشاركة السياسية للمر .  13
االجتماعية واالقتصادية في تحسين الوضع التعليمي  التنميةبرامج  مساهمةعلى الرغم من 

النساء في الريف عن  ( من %61.3 )األميةنسبة  انخفضتلمرأة في الريف حيث والصحي ل
 في النشاطريفية ال المزاهمشاركة  انه التزالنالحظ  أخرومن جانب  األميةطريق فتح مراكز محو 

 بسيطرةفي الحياة  المرأةوترتبط مشاركة  عدمه في المشاركة السياسية ومن هَ قليل االقتصادي
يتمتع به المجتمع من حرية  وتتوقف درجة هذه المشاركة على مقدار ما عيش فيهالمجتمع الذي ن

وعلى ما تمنحها الظروف االجتماعية والثقافية التي تعيشها والعادات والتقاليد وتعتبر  وديمقراطية
المرأة وخاصة في الريف على منافسة  ي تحكم مشاركتها حيث ان عدم قدرةالمعوقات الت أهممن 

 الرجل .
 

 المرأة الريفية  لتمكينالنشاطات االرشادية .  14
في محافظات العراق  اإلرشاديةعدد من النشاطات والندوات  بتنفيذجاهدة سعت وزارة الزراعة 

 معارف ومهارات المرأة الريفية تطوير تهدف األمنيةبعض المحافظات بسبب الظروف  ستثناءبا
وتحسين  اإلنتاجل الزراعي بما يساهم في زيادة العلمية بالعم األساليبوتشجيعهن على اعتماد 

الصغيرة  اإلنتاجيةوالتطويرية واقامة المشاريع الزراعية  اإلرشاديةالطرق والبرامج  ستخدامبانوعيته 
حاصيل الزراعية الم ستثماراو ائية والصناعات القروية والحرفية ذالغللنساء واالهتمام بالصناعات 

 ، صناعة االجبان وااللبان ، ... المطاطة، معجون المربيات صناعة(ائية ذفي الصناعات الغ
 الريفية  لألسرةبمستوى دخل االسرة وتنمية وتطوير الوعي البيئي والصحي  رتقاءلال  )الخ 

االولى فقد  بالمرتبةتحظى نالحظ محافظة كربالء  6065نة وحسب بيانات وزارة الزراعة لس
  امرأة  )696(محافظة واسط تليها والتوعية  أهيلوالت بتدريبامرأة ريفية   )619)حظيت 
 داول الملحقة .جمحافظة بغداد ادنى مستوى كما مبين في الالريفية في  المرأة وحظيت
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 الجداولملحق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

 

حسب المحافظات لسنة ها لتطوير المرأة الريفية الندوات االرشادية التي تم تنفيذ جداول تبين
2115 

فظة بابلمحا  

 

 محافظة بغداد

 

 

 ت  الندوةموضوع  العدد

 6 االستفادة من المخلفات الزراعية في تغذية الحيوان  65
بعد  ولعلى المحص/المعامالت التي تجري  البيوت البالستيكيةاهمية الزراعة في  65

 الحصاد 
6 

الضارة للمبيدات على عناصر البيئة  التأثيرات  63  3 
لثدي والكشف المبكر سرطان افحوصات الدورية ئية والصحية /والالتوعية البي 61  1 

 5  االسعاف االوليةالتوعية البيئية والصحية /رعاية االم والطفل /  62
 2 اهمية االسمدة العضوية وفعاليتها للحد من التلوث / االمراض المشتركة  60

  عدد المشاركات 601

الندوةموضوع  العدد  ت 
ضوية واهميتها /صناعة السماد العضوي /القروض الزاعية االسمدة الع 63  6 
النحل.تربية  65  6 
 االنسان تركة بيناالمراض المشالعواصف الترابية / التشجير المزارع والحقول / تأثير التقليل من 61

 الحيوان 
3 

نيوكاسل /ال االمراض المشركةمنة / واساليب الوقاية البيئي والزراعيسالمة الغذاء /التلوث  60
الساري./االجهاض   

1 

 5  للفواكهالجني  ما بعدالصغيرة عمليات  ادارة المشاريعفي  المرآةتمكين  65
  عدد المشاركات 12
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 1 

 

حسب المحافظات لسنة ها لتطوير المرأة الريفية الندوات االرشادية التي تم تنفيذ جداول تبين
2115 

فظة بابلمحا  

 

 محافظة بغداد

 

 

 ت  الندوةموضوع  العدد

 6 االستفادة من المخلفات الزراعية في تغذية الحيوان  65
بعد  ولعلى المحص/المعامالت التي تجري  البيوت البالستيكيةاهمية الزراعة في  65

 الحصاد 
6 

الضارة للمبيدات على عناصر البيئة  التأثيرات  63  3 
لثدي والكشف المبكر سرطان افحوصات الدورية ئية والصحية /والالتوعية البي 61  1 

 5  االسعاف االوليةالتوعية البيئية والصحية /رعاية االم والطفل /  62
 2 اهمية االسمدة العضوية وفعاليتها للحد من التلوث / االمراض المشتركة  60

  عدد المشاركات 601

الندوةموضوع  العدد  ت 
ضوية واهميتها /صناعة السماد العضوي /القروض الزاعية االسمدة الع 63  6 
النحل.تربية  65  6 
 االنسان تركة بيناالمراض المشالعواصف الترابية / التشجير المزارع والحقول / تأثير التقليل من 61

 الحيوان 
3 

نيوكاسل /ال االمراض المشركةمنة / واساليب الوقاية البيئي والزراعيسالمة الغذاء /التلوث  60
الساري./االجهاض   

1 

 5  للفواكهالجني  ما بعدالصغيرة عمليات  ادارة المشاريعفي  المرآةتمكين  65
  عدد المشاركات 12



واقع املرأة الريفية في العراق 2016

قسم احصاءات التنمية البشرية /اجلهاز املركزي لالحصاء / العراق 24

 1 

حافظة كربالءم  

فمحافظة النج     

 

 ت موضوع االندوة العدد
اعيةالطبيعي وكيفية كشف اساليب الغش القروض الزر  العسل النحل،تربية  60  6 
يع الزراعية /القروض الزراعيةاهمية تنفيذ المشار  66  6 
والمحافظة ة اهمية الصناعات القروية الغذائية في دعم االسرة الريفية /طرق حفظ االغذي 66

من التلوث عليها  
3 

 1 اهمية الصناعات القروية في دعم االسرة الريفية 66
على اكمال التعليم تحفيز المرأةزراعة الفطر /النوع االجتماعي / 61  5 
األولية والطفل االسعافاترعاية االم  65  2 
 2 سالمة الغذاء /التلوث البيئي / االمراض المشتركة بين االنسان والحيوان 62
ان والحيوانالتلوث البيئي الزراعي وسبل الوقاية منة / االمراض المشتركة بين االنس 65  1 
سان والحيوانتلوث االعالف بالسموم الفطرية /االمراض المشتركة بين االن 65  9 
الثدي التوعية البيئية والصحية / الفحوصات /الدورية والكشف المبكر لسرطان 65  60 
والحقول تشجير المزارعالتقليل من العواصف الترابية على البيئة  65  66 
 66 اهمية الصناعات القروية الغذائية في دعم االسرة الريفية 66
ضويةزراعة الفطر/ صناعة االسمدة الع 65  63 
  عدد المشاركات 619

الندوةموضوع  العدد  ت 
الغذائية  ناعاتالنحل، الص الصغيرة، تربيةدارة المشاريع إفي تمكين المرأة الريفية  1  6 
الحصاد والخضر  ما بعدعمليات  60  6 
 3 اهمية الزراعة في البيوت البالستيكية  62
/القروض الزراعية  توحيد الشياع لدى النعاج 62  1 
االولية  تالبيئة، االسعافاعلى حماية  المرأةخالل حث  الوعي البيئيرفع مستوى  61  5 
/االمراض المشتركة بين االنسان والحيوان  معالجةالتسمم الغذائي وطرق  61  2 
شف المبكر التلوث البيئي الزراعي واساليب الوقاية منة /الفحوصات الدورية والك 60

طان الثدي لسر   
2 

العواصف الترابية على البيئة /التشجير  تأثيرالتقليل من  65  1 
 9 زراعة الفطر / صناعة االسمدة العضوية  65
  عدد المشاركات 656

 1 

 محافظة البصرة 

 

ةمحافظة القادسي  

 

 

 

 

 

الندوةموضوع  العدد  ت 
تركة /االمراض المش الصحي للنفاياتالتوعية البيئية والصحية /الطمر  63  6 
نات الوقائية لألم والطفل / االمراض المشتركة التحصي 63  6 
/االمراض المشتركة  معالجةالتسمم الغذائي وطرق  63  3 
الريفية في  المرأةوالحليب الميكانيكي /بناء شخصية  لألبقارالرعاية الصحية  62

 اتخاذ القرارات
1 

حمالن لعلى اكمال التعليم /تربية وتسمين ا المرأةزراعة الخضر / تحفيز  62  5 
النعاج / القروض الزراعية  الشياع لدىتوحيد  60  2 
في البيوت البالستيكية / القروض الزراعية  الزراعةاهمية   66  2 
  عدد المشاركات 615

الندوةموضوع  العدد  ت 
طان الثدي المبكر لسر  الدورية والكشفالتوعية البيئية والصحية /والفحوصات  61  6 

ان والحيوانبين المخاطر والمعالجة / االمراض المشتركة بين االنسالتلوث البيئي  69  6 
مراض المشتركة العواصف الترابية /تشجير المزارع والحقول /اال تأثيراتالتقليل من  60  3 

 1 زيادة الكفاءة التناسلية /توحيد الشياع /القروض الزراعية  60
البالستيكية اهمية الزراعة في البيوت 62  5 
على اكمال التعليم والتعلم  المرأة/تحفيز تربية النحل 62  2 
نتجات الم العصائر( تصنيع–صناعات القروية غذائية وقروية )معجون الطماطة  65

 2 الحيوانية وكيفية الحفاظ عليها من التلوث

 عدد المشاركات 660
 



25 قسم احصاءات التنمية البشرية / اجلهاز املركزي لالحصاء / العراق 

واقع املرأة الريفية في العراق 2016

 1 

حافظة كربالءم  

فمحافظة النج     

 

 ت موضوع االندوة العدد
اعيةالطبيعي وكيفية كشف اساليب الغش القروض الزر  العسل النحل،تربية  60  6 
يع الزراعية /القروض الزراعيةاهمية تنفيذ المشار  66  6 
والمحافظة ة اهمية الصناعات القروية الغذائية في دعم االسرة الريفية /طرق حفظ االغذي 66

من التلوث عليها  
3 

 1 اهمية الصناعات القروية في دعم االسرة الريفية 66
على اكمال التعليم تحفيز المرأةزراعة الفطر /النوع االجتماعي / 61  5 
األولية والطفل االسعافاترعاية االم  65  2 
 2 سالمة الغذاء /التلوث البيئي / االمراض المشتركة بين االنسان والحيوان 62
ان والحيوانالتلوث البيئي الزراعي وسبل الوقاية منة / االمراض المشتركة بين االنس 65  1 
سان والحيوانتلوث االعالف بالسموم الفطرية /االمراض المشتركة بين االن 65  9 
الثدي التوعية البيئية والصحية / الفحوصات /الدورية والكشف المبكر لسرطان 65  60 
والحقول تشجير المزارعالتقليل من العواصف الترابية على البيئة  65  66 
 66 اهمية الصناعات القروية الغذائية في دعم االسرة الريفية 66
ضويةزراعة الفطر/ صناعة االسمدة الع 65  63 
  عدد المشاركات 619

الندوةموضوع  العدد  ت 
الغذائية  ناعاتالنحل، الص الصغيرة، تربيةدارة المشاريع إفي تمكين المرأة الريفية  1  6 
الحصاد والخضر  ما بعدعمليات  60  6 
 3 اهمية الزراعة في البيوت البالستيكية  62
/القروض الزراعية  توحيد الشياع لدى النعاج 62  1 
االولية  تالبيئة، االسعافاعلى حماية  المرأةخالل حث  الوعي البيئيرفع مستوى  61  5 
/االمراض المشتركة بين االنسان والحيوان  معالجةالتسمم الغذائي وطرق  61  2 
شف المبكر التلوث البيئي الزراعي واساليب الوقاية منة /الفحوصات الدورية والك 60

طان الثدي لسر   
2 

العواصف الترابية على البيئة /التشجير  تأثيرالتقليل من  65  1 
 9 زراعة الفطر / صناعة االسمدة العضوية  65
  عدد المشاركات 656

 1 

 محافظة البصرة 

 

ةمحافظة القادسي  

 

 

 

 

 

الندوةموضوع  العدد  ت 
تركة /االمراض المش الصحي للنفاياتالتوعية البيئية والصحية /الطمر  63  6 
نات الوقائية لألم والطفل / االمراض المشتركة التحصي 63  6 
/االمراض المشتركة  معالجةالتسمم الغذائي وطرق  63  3 
الريفية في  المرأةوالحليب الميكانيكي /بناء شخصية  لألبقارالرعاية الصحية  62

 اتخاذ القرارات
1 

حمالن لعلى اكمال التعليم /تربية وتسمين ا المرأةزراعة الخضر / تحفيز  62  5 
النعاج / القروض الزراعية  الشياع لدىتوحيد  60  2 
في البيوت البالستيكية / القروض الزراعية  الزراعةاهمية   66  2 
  عدد المشاركات 615

الندوةموضوع  العدد  ت 
طان الثدي المبكر لسر  الدورية والكشفالتوعية البيئية والصحية /والفحوصات  61  6 

ان والحيوانبين المخاطر والمعالجة / االمراض المشتركة بين االنسالتلوث البيئي  69  6 
مراض المشتركة العواصف الترابية /تشجير المزارع والحقول /اال تأثيراتالتقليل من  60  3 

 1 زيادة الكفاءة التناسلية /توحيد الشياع /القروض الزراعية  60
البالستيكية اهمية الزراعة في البيوت 62  5 
على اكمال التعليم والتعلم  المرأة/تحفيز تربية النحل 62  2 
نتجات الم العصائر( تصنيع–صناعات القروية غذائية وقروية )معجون الطماطة  65

 2 الحيوانية وكيفية الحفاظ عليها من التلوث

 عدد المشاركات 660
 



واقع املرأة الريفية في العراق 2016

قسم احصاءات التنمية البشرية /اجلهاز املركزي لالحصاء / العراق 26

 1 

 محافظة واسط

 محافظة ميسان

                                           
 
 

الندوةموضوع  العدد  ت 
وانالصحية لالم والطفل / االمراض المشتركة بين االنسان والحي رعاية 62  6 

سان المشتركة بين االن /االمراض لإلنسانملوثات البيئة والصحة العامة  65
 والحيوان

6 

ركة حديثي الوالدة /االمراض المشت لألطفالاهمية التحصينات الوقائية  60  3 
المشتركة  مصادر تلوث الماء/تلوث التربة /االمراض 60  1 
 5 تربية االغنام والماعز /القروض الزراعية   62
ة القروض الزراعي /الشياع( )توحيد  لألغنامزيادة الكفاءة التناسلية  61  2 
مزرعة /تمكين في ال المتوفرةصناعات قروية باستغالل واستثمار المواد االولية  65

الريفية في ادارة المشاريع الصغيرة  المرأة  
2 

التعليم  الالتعلم واكممحاصيل الخضر /التحفيز على  إلنتاجعة المحمية ا الزر  62  1 
 9 صناعة غذائية وقروية  69
ي المنزل  المنزلية /تربية الحيوانات الداجنة فزراعة الخضراوات في الحديقة  30  60 
  عدد المشاركات 696

الندوةموضوع  العدد  ت 
يفية شخصية المرأة الر  الدبس، الخل( بناء طماطم،معجون صناعات غذائية ) 65

الزراعية  القراراتفي اتخاذ   
6 

 6  كمال التعليموا  تربية وتسمين الحمالن /التحفيز على التعلم  69
كمال إعلى  رأة/تحفيز الم التسويق الزراعيالحصاد ودورها في  ما بعدعمليات  66

لواقع الزراعي التعليم للنهوض با  
3 

26  1 تربية االبقار / القروض الزراعية  
اكمال  على الناشئة المشاريع تحفيز أهمية تنفيذارشادات في الصحة العامة / 62

 التعليم  
5 

 2  تشجير المزارع تأثير العواصف الترابية / التقليل من 66
سرطان الثدي المبكر ل الدورية والكشفالتوعية البيئية والصحية / الفحوصات  62  2 
  عدد المشاركات 662

 1 

رمحافظة ذي قا  

 

 محافظة المثنى

 

 

 

 

الندوةموضوع  العدد  ت 
والماعز / القروض الزراعية غنام تربية اال 61  6 
ة المزرع االولية المتوفرة في باستغالل واستثمار المواد صناعات قروية 65  6 

الزراعية اهمية الدورةالتسويق / الحصاد ودورها في ما بعدعمليات  65  3 

طان الثديالمبكر لسر  الدورية والكشفالتوعية البيئية والصحية / الفحوصات  62  1 

منة / االمراض المشتركة  واساليب الوقاية البيئي الزراعيالتلوث  62  5 

 / االمراض المشتركة / التخلص من المبيدات وطرق معالجةالتسمم الغذائي  61
ة المهجور   

2 

اض المشتركةالحقول / االمر  تشجير المزارع تأثير العواصف الترابية / التقليل من 62  2 

  عدد المشاركات 666

الندوةموضوع  العدد  ت 
ديثي الوالدة ح لألطفالالتوعية البيئية والصحية / رعاية الصحية لالم والطفل/التحصينات الوقائية  69  6 
 6  والحيوان االنسان  المشتركة بينلبيئي الزراعي واساليب الوقاية منة /االمراض التلوث ا  62
اهمية تنفيذ المشاريع الزراعية  عصائر( . صناعةطماطممعجون صناعات غذائية ) 65  3 
االمثل خدام القرارات الزراعية /ترشيد استخدام المياه / االست اتخاذالريفية في  المرآةبناء شخصية  62

  الكيماوية سمدةلأل
1 

في نقل االمراض  الحشرات المنزليةمخاطر  10  5 
البيئية والصحية /رعاية االم والطفل  التوعية 69  2 

  عدد المشاركات 662



27 قسم احصاءات التنمية البشرية / اجلهاز املركزي لالحصاء / العراق 

واقع املرأة الريفية في العراق 2016

 1 

 محافظة واسط

 محافظة ميسان

                                           
 
 

الندوةموضوع  العدد  ت 
وانالصحية لالم والطفل / االمراض المشتركة بين االنسان والحي رعاية 62  6 

سان المشتركة بين االن /االمراض لإلنسانملوثات البيئة والصحة العامة  65
 والحيوان

6 

ركة حديثي الوالدة /االمراض المشت لألطفالاهمية التحصينات الوقائية  60  3 
المشتركة  مصادر تلوث الماء/تلوث التربة /االمراض 60  1 
 5 تربية االغنام والماعز /القروض الزراعية   62
ة القروض الزراعي /الشياع( )توحيد  لألغنامزيادة الكفاءة التناسلية  61  2 
مزرعة /تمكين في ال المتوفرةصناعات قروية باستغالل واستثمار المواد االولية  65

الريفية في ادارة المشاريع الصغيرة  المرأة  
2 

التعليم  الالتعلم واكممحاصيل الخضر /التحفيز على  إلنتاجعة المحمية ا الزر  62  1 
 9 صناعة غذائية وقروية  69
ي المنزل  المنزلية /تربية الحيوانات الداجنة فزراعة الخضراوات في الحديقة  30  60 
  عدد المشاركات 696

الندوةموضوع  العدد  ت 
يفية شخصية المرأة الر  الدبس، الخل( بناء طماطم،معجون صناعات غذائية ) 65

الزراعية  القراراتفي اتخاذ   
6 

 6  كمال التعليموا  تربية وتسمين الحمالن /التحفيز على التعلم  69
كمال إعلى  رأة/تحفيز الم التسويق الزراعيالحصاد ودورها في  ما بعدعمليات  66

لواقع الزراعي التعليم للنهوض با  
3 

26  1 تربية االبقار / القروض الزراعية  
اكمال  على الناشئة المشاريع تحفيز أهمية تنفيذارشادات في الصحة العامة / 62

 التعليم  
5 

 2  تشجير المزارع تأثير العواصف الترابية / التقليل من 66
سرطان الثدي المبكر ل الدورية والكشفالتوعية البيئية والصحية / الفحوصات  62  2 
  عدد المشاركات 662

 1 

رمحافظة ذي قا  

 

 محافظة المثنى

 

 

 

 

الندوةموضوع  العدد  ت 
والماعز / القروض الزراعية غنام تربية اال 61  6 
ة المزرع االولية المتوفرة في باستغالل واستثمار المواد صناعات قروية 65  6 

الزراعية اهمية الدورةالتسويق / الحصاد ودورها في ما بعدعمليات  65  3 

طان الثديالمبكر لسر  الدورية والكشفالتوعية البيئية والصحية / الفحوصات  62  1 

منة / االمراض المشتركة  واساليب الوقاية البيئي الزراعيالتلوث  62  5 

 / االمراض المشتركة / التخلص من المبيدات وطرق معالجةالتسمم الغذائي  61
ة المهجور   

2 

اض المشتركةالحقول / االمر  تشجير المزارع تأثير العواصف الترابية / التقليل من 62  2 

  عدد المشاركات 666

الندوةموضوع  العدد  ت 
ديثي الوالدة ح لألطفالالتوعية البيئية والصحية / رعاية الصحية لالم والطفل/التحصينات الوقائية  69  6 
 6  والحيوان االنسان  المشتركة بينلبيئي الزراعي واساليب الوقاية منة /االمراض التلوث ا  62
اهمية تنفيذ المشاريع الزراعية  عصائر( . صناعةطماطممعجون صناعات غذائية ) 65  3 
االمثل خدام القرارات الزراعية /ترشيد استخدام المياه / االست اتخاذالريفية في  المرآةبناء شخصية  62

  الكيماوية سمدةلأل
1 

في نقل االمراض  الحشرات المنزليةمخاطر  10  5 
البيئية والصحية /رعاية االم والطفل  التوعية 69  2 

  عدد المشاركات 662



واقع املرأة الريفية في العراق 2016

قسم احصاءات التنمية البشرية /اجلهاز املركزي لالحصاء / العراق 28

 1 

محافظة ديالى   

 

 

 محافظة كركوك

5606وزارة الزراعة التقرير السنوي لسنة  المصدر:  

الندوةموضوع  العدد  ت 
يعي ل الطب/العس ء الطيوراادعند  بالسموم الفطرية وانعكاسهاتربية النحل /تلوث االعالف  69

اساليب الغش  وكيفية الكشف  
6 

 6 تربية النحل وادارتها  62
االمراض المشتركة  البيئة // تلوث  لحماية البيئة زراعة مصدات الرياح 65  3 
اداء عند  اسهابالسموم الفطرية وانعكاالعالف  / تلوث المخاطر والمعالجة البيئي بينالتلوث  60

مشتركة  ال االمراض/ وصحة المستهلك  الطيور  
1 

  عدد المشاركات 16

الندوةموضوع  العدد  ت 
واكمال التعليمتربية وتسمين الحمالن /التحفيز على التعلم  62  6 
 6  ةقروية القروض الزراعيالمشاريع الزراعية / صناعات  أهمية تنفيذ 65
 يعشخصية تصن الدبس، الخل( بناء معجون طماطة.صناعات غذائية ) 63

غذية في طرق حفظ األعليها من التلوث / وكيفية الحفاظمنتجات الحيوانية 
 المنزل

3 

مراض المشتركة حماية البيئة / تنمية مفاهيم البيئية / اال الريفية في المرأةدور  65  1 
 5  فالاللقاحات الدورية واهميتها لألطالتوعية البيئية والصحية / أجراء  61
  عدد المشاركات 601
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