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أعدت هذه الدراسة من قبل قسم إحصاءات التنمية البشرية وحدة إحصاءات النوع االجتماعي 
بالتعاون مع قسم التحليل اإلحصائي
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املقدمــــــة ) مدخــــل(
أدى تسارع تدهور األحداث االمنية يف العراق اىل تزايد أعداد النساء املطلقات واألرامل والتغيري يف منط العالقات االجتماعية 
واالقتصادية بفقدان املعيل لالسرة واحلاجة اىل تأمني املردود االقتصادي والدخل ، حيث الوضع املعيشي الصعب لالسرة. مما 
دعت الضرورة اىل دراسة ظاهرة األسر اليت ترأسها امرأة واليت قادتها الظروف اىل حتمل مسؤولية األسرة باإلضافة اىل أعباء 

الرتبية وإن كانت إسهامات املرأة العراقية موجودة فعليًا وغري مرتبطة بأوضاع اجتماعية معينة.

تهدف الدراسة اىل تسليط الضوء على جوانب احلياة العامة للنساء اللواتي يرتأسن اسرهن حيث إعتمدت الدراسة التحليلية 
1995 وقد استخدمت املؤشرات املتوفرة يف املصادر الوطنية اإلحصائية من أجل توفري املعطيات  جماالت منهاج عمل بيجني 

الالزمة إلحتياجات هذه الفئة من النساء. ونأمل أن تكون الدراسة بداية البحث ملتابعة دراسة أوضاع هذه الفئة من النساء .

منهــاج عمــل بيجني
أعتمد املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة الذي عقد يف بيجني 1995 منهاج عمل وقعت عليه 189 دولة تضمن معاجلة مسأليت 
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة معاجلة فعلية وقد تضمن منهاج العمل  )12( جمااًل  استند عليهما عمل وحدة إحصاءات 
الوطين  اإلطار  بإعداد قطاعات عمل  االجتماعي وكذلك  النوع  بيانات وطنية متكاملة عن  قاعدة  إعداد  االجتماعي يف  النوع 
ملؤشرات النوع االجتماعي يف العراق وقاعدة بياناته ، وإستكمااًل لذلك فقد اجتهت الدراسة التحليلية اىل تناول هذه اجملاالت 
داخل األسرة وقد صيغت هذه اجملاالت  املرأة  تلعبها  اليت  األدوار  أسر وما هي  الالتي يرأسن  العراقيات  النساء  أوضاع  لدراسة 

بالشكل الذي ركزت عليه الدراسة كاآلتي :-
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جدول )1( العالقة بني جماالت الدراسة التحليلية ومنهاج عمل بيجني

الدراسة التحليليةجماالت عمل بيجنيت

تتناول الدراسة التحليلية فجوة الفقرواألوضاع األقتصادية املرأة والفقر1
)النشاط األقتصادي وساعات العمل األسبوعية( واملعيشية )مستوى 

الدخل( لألسر العراقية اليت تعيلها أمرأة  املرأة واألقتصاد2

املستوى التعليمي للمرأة اليت ترتأس أسرةتعليم املراة وتدريبها3

املستوى الصحي واإلجنابي للمرأة اليت ترتأس أسرةاملرأة والصحة4

5

متكني املرأة :-

1. املرأة يف مواقع السلطة وصنع القرار

املرأة ووسائل اإلعالم  .2

املرأة والبيئة  .3

تناولت الدراسة إستخدام األسر اليت ترأسها امرأة للمياه  
وإستخدام وسائل الصرف الصحي 

األستعاضة عنها بدراسة الصدمات اليت تتعرض هلا األسر العراقية املرأة والنزاع املسلح6
وخاصة اليت ترأسها امرأة وكذلك مدى رضاها عن احلياة

منهجية الدراســـة 
بينت الدراسة أوضاع النساء الالتي يرتأسن اسر حسب جماالت احلياة املختلفة، وقد كانت لبيانات املصادر الوطنية املستخلصة 
األبعاد  لدراسة  اإلحصائية  األساليب  كافة  تنفيذ  يف  دوراً  اإلحصائي  التحليل  قسم  من   )SPSS( اإلحصائي  الربنامج  من 
للجداول  خاص  ملحق  وإفراد  البيانية  الرسوم  على  واإلعتماد  بالتحليل  الرتكيز  مع  الدراسة  هلا  تطرقت  اليت  واجلوانب 
اإلحصائية لتحقيق الفائدة املتوخاة واهلدف املرجو من الدراسة ، معتمدة على نتائج املسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة يف 

العراق 2012 ومسح خارطة الفقر ووفيات األمهات لسنة 2013. 

أهــــداف الدراســــة
املتعلقة بأوضاع  السياسات والربامج  املعنية حنو وضع  العراق واجلهات  القرار يف  الدراسة اىل لفت نظر متخذي  تهدف هذه 

النساء الالتي يرتأسن أسر وذلك من خالل :- 

يف اجملتمع العراقي حول )إختاذ القرارات داخل األسرة ( ومعرفة مواطن  السائدة  بالقيم  اإلجيابي  للتغيري  السعي  	.1
اخللل يف مشاركتها بإختاذ القرار داخل األسرة

الالزم الوقوف عليه لتلبية حاجات املرأة بالــ ) التعليم ، الصحة ، العمل ، ... اخل (  معرفة املستوى  	.2

املختلفة ومدى إسهاماتها يف  املرأة على كل من جوانب احلياة  تاثري  من  حتد  اليت  املعوقات  على  الضوء  تسليط  	.3
عملية التنمية 

النساء العراقيات الالتي يرأسن أسر توفري قاعدة معلومات إحصائية رصينة ترصد أوضاع  	.4



4

ملخـــص تنفيذي
إكتسبت دراسة دور املرأة يف العراق بشكل عام ويف األسرة بشكل خاص أهمية كبرية بعد ولوجها خمتلف اجملاالت السياسية 
واالقتصادية وما هلذا الدور كذلك من حاجة ملحة لضمان حقوقها األساسية مستقباًل وقد تناولت الدراسة ألول مرة أوضاع 

املرأة اليت ترتأس أسرة من عدة حماور وفقًا حملاور منهاج عمل بيجني وهي :- 

حمور اخلصائص الدميوغرافية
 ) % 1.  نسبة األسر اليت ترأسها نساء )10 

2.  ترتكز نسبة ترؤوس النساء لألسر يف الفئة العمرية 65 سنة فأكثر )26.1 % (

3.  كلما زاد عدد أفراد األسرة كلما إخنفضت نسبة ترؤوس النساء ألسرهن

حمور الفقر واألقتصاد
القطاع هناك  بنفس  الرجل  % ( مقارنة بعمل   55.5( الريف بشكل أكرب  للنساء ويف  الرئيسي  العمل  هي  الزراعة   .4
)21.5 % ( وكانت فجوة النوع االجتماعي واضحة لصاحل النساء يف جمال التعليم )18.1( وسلبية يف جمال أنشطة 

املعلومات واإلتصاالت )12.1 - (    

)1491.1( ألف دينار / شهريًا مقارنة مبتوسط دخل األسر اليت يرأسها رجل  امرأة  اليت ترأسها  5. متوسط دخل األسر 
)1611.1( ألف دينار / شهريًا

6. يف العمل غري املأجور تتزايد نسب النساء )34.6 % ( وخاصة يف املناطق الريفية )79.3 % ( يف حالة األعمال الزراعية 
والغابات والصيد والعمل املنزلي غري املأجور

حمور تعليم املرأة وتدريبها
النساء األميات الالتي يرتأسن أسرهن األعلى من باقي املؤهالت التعليمية اآلخرى )57.7 % ( 7. نسب 

حمور صحة املرأة
8. شهدت نسب النساء الالتي يرتأسن أسرهن واللواتي ال يعانني من اي مرض أو عجز مستويات مرتفعة سواء يف احلضر 

أو الريف )42.3 % ( يف احلضر و) % 56.8( يف الريف
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حمور البيئـــة
9. يستخدم حوض تعفني كوسيلة صرف صحي رئيسية ذات النسبة األكرب على عموم حمافظات العراق من إستخدام 
  ) % األسر اليت ترأسها امرأة لوسائل الصرف الصحي مع تركز إستخدام الشبكة العمومية في محافظة بغداد )77.2 

) % كمصدر رئيس للماء المستخدم من قبل األسر التي ترأسها امرأة بشكل عام في المحافظات )88.4 

حمور التمكني )تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت(
النساء الالتي يرتأسن أسرهن لألنرتنيت )2.1 % ( مقابل )5.8 % ( للرجال 10. تبلغ نسبة إستخدام 

حمور املرأة والنزاع املسلح )الرضا باحلياة والصدمات(
اليت لديها على حياتها )92.08 % ( قياسًا بباقي قطاعات احلياة اآلخرى املرتفعة  السيطرة  عن  النساء  رضا  نسبة   .11

أيضًا

12. تعرض نساء احلضر ألربع أنواع بارزة من الصدمات وهي وفاة فرد من األسرة )4.8 % ( أو إصابة خطرية أو مرض 
لفرد من األسرة )4.9 % ( وإرتفاع حاد غري اعتيادي بأسعار األغذية والسلع األساسية اآلخرى )9.3 % ( وإخنفاض 

غري إرادي يف ساعات العمل )2.2 % (

حملـــة تعريفية
األســـرة 

صلة  تربطهم  أشخاص  من  عادة  األسرة  وتتكون  اآلخرى  املعيشة  وضرورات  الطعام  يف  يشرتكون  أفراد  عدة  أو  فرد 
القرابة كاألب أو األم واألوالد ... اخل وقد تضم أيضًا أفراداً آخرين ال تربطهم صلة قرابة ولكنهم يشرتكون مع األسرة 

يف الطعام وضرورات املعيشة .

رئيس األســـرة
هو الفرد املسؤول عن إدارة شؤون األسرة اجتماعيًا واقتصاديًا بغض النظر عن العمر واجلنس ويتم إختياره من قبل أفراد 

األسرة وقد يكون األب أو األم أو األخ األكرب ، وال يشرتط أن يكون رئيس األسرة هو املعيل االقتصادي .

فجوة النوع االجتماعي
وهي حجم التفاوت القائم بني اجلنسني وتهدف اىل حتليل األمناط املتغرية للمساواة بني اجلنسني باإلضافة اىل املقارنة 

بني املؤشرات.

تركيبة االسرة العراقية
األسرة  أفراد  وجود  استمرار  على  احلفاظ  اىل  مييل  العربية  اجملتمعات  طبيعة  شأن  شأنه  العراقي  اجملتمع  طبيعة  ان 
سوية )أسرة نووية( مما جيعل املواقف والتقاليد واملمارسات داخل األسرة ذات تأثري مباشراً على املرأة مبختلف جوانب 
احلياة وتؤدي اىل حمدودية إستقاللية دورها الذي تؤديه يف األسرة واجملتمع واملشاركة يف إختاذ القرار. ومما ال شك 
فيه أن املرأة اليت تعيش يف إستقاللية يف بيت زوجها وما يتوفر من تعزيز لفرص )التعليم، العمل، املشاركة اجملتمعية، 
...... اخل( حتظى بفرصة أكرب يف إدارة شؤونها وأسرتها ويف تعزيز الشراكة مع زوجها يف بناء  املشاركة السياسية، 

ورعاية األسرة وإختاذ القرارات وجتعلها تتمتع خبصائص سلوكية آمنة تشعرها بإنسانيتها.
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دميوغرافيا االسر العراقية
ليس غريبًا أن جند ترؤس الذكور ألسرهم بنسب أعلى من اآلناث )90 % ( واآلناث )10 % ( وذلك لعدة عوامل منها 
اقتصادية كونه املعيل االقتصادي لألسرة ومصدر دخلها الرئيسي أو عوامل اجتماعية حتكمها العادات والتقاليد بكونه 
الرجل وله القيمومة االسرية على بقية األفراد وهذا ما بينته نتائج مسح خارطة الفقر ووفيات األمهات 2013 حيث 
 ) % % ( لآلناث أو الريف )93  % ( للذكور مقابل )11  اهليمنة الذكورية واضحة سواء على مستوى احلضر )89 
للذكور مقابل  )7 % ( لآلناث ولعبت العادات والتقاليد وقلة الوعي يف الريف دوراً يف زيادة نسب ترؤس الذكور لألسرة 

عنها يف احلضر ويف مجيع احملافظات.

شكل )1( رئيس األسرة حسب اجلنس والبيئة

الرتكيب العمـــري
يبدأ الذكور بتحمل أعباء مسؤولية األسرة من سن مبكرة )19-15( سنة )0.3 % ( وتصل ذروتها يف الفئة العمرية 
)44-40( سنة )16.3 % ( وعند اآلناث فإن األعباء االقتصادية واالجتماعية على املرأة يف إدارتها لشؤون أسرتها وإختاذ 
القرارات داخلها تتصاعد مع التقدم بالسن لتبلغ أعلى معدالتها يف سن 65 سنة فأكثر )26.1 % ( ويف احلضر تبدأ 
بسن مبكرة )24-20( سنة )0.3 % ( ويعزى سبب ترأس النساء ألسرهن مع التقدم بالعمر اىل عدة عوامل من أهمها 
وفاة الزوج وإرتفاع توقع احلياة للنساء مقارنة بالرجال وتزايد نسب املطلقات واألرامل وتدني فرص زواجهن مقارنة 

بالرجال ألسباب اجتماعية 

شكل )2( جنس رئيس األسرة حسب الفئات العمرية
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شكل )3( جنس رئيس األسرة حسب الفئات العمرية والبيئة – حضـــر

شكل )4( جنس رئيس األسرة حسب الفئات العمرية والبيئة – ريـــف

 

احلالـــة االجتماعيـــة
عند النساء الالتي يرتأسن أسر تشكل فئة النساء املتزوجات النسبة األكرب )86.8 % ( مقارنة باقل نسبة يف فئة غري 
املتزوجات ورغم الفارق الشاسع بني فئة املتزوجات وأقرب نسبة هلا هي فئة األرامل )11.3 % ( حيث رمست اخلارطة 

االجتماعية للمجتمع وما يعانيه من ظروف صعبة يف الفرتة األخرية مالمح تلك النسب
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شكل )5( احلالة االجتماعية للنساء الالتي يرتأسن أسر

حجـــم األســـرة
يبلغ متوسط حجم األسرة يف العراق )6.2( فرد حسب نتائج مسح خارطة الفقر ووفيات األمهات لسنة 2013 وبواقع 
)6.3( ذكور و)4.9( اناث وتباينت النسب على مستوى احملافظات من حمافظة اىل آخرى وسجلت أقل نسبة لآلناث يف 
حمافظة السليمانية )3.4( وكان متوسط حجم االسرة يف الريف أعلى من احلضر )7.0( يف الريف و)5.9( يف احلضر 

ينعكس اإلخنفاض يف معدل اخلصوبة الكلي على متوسط حجم االسرة 
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شكل )6( متوسط حجم األسرة حسب جنس ريئس االسرة والبيئة

شكل )7( متوسط حجم األسرة حسب جنس ريئس االسرة واحملافظة

رئيس األسرة وعدد األفـــراد
تشري البيانات اىل اإلخنفاض التدرجيي يف نسب االسر اليت ترأسها امرأة كلما جتاوز عدد أفراد األسرة أربعة أفراد على 
العكس من األسر اليت يرأسها رجل ويف األسر اليت عدد أفرادها واحد أو اثنني فغالبيتها ترأسها نساء وعلى مستوى مجيع 
احملافظات، وكان إلرتفاع مستويات اإلجناب دوراً كبرياً يف تقليل نسب ترؤس النساء لألسر عديدة االفراد وخاصة يف 
احملافظات اجلنوبية ومنها على سبيل املثال حمافظة القادسية )28.9 % ( وترتكز نسب ترؤس النساء لألسر اليت عدد 

أفرادها مخسة أفراد فأقل يف احملافظات الشمالية 
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شكل )8( عدد أفــراد األسرة العراقية حسب جنس رئيس االسرة

عدد األطفـال لرب األسرة
ترتبط أهمية عدد األطفال يف االسرة بإجتاهات اإلجناب ومفاهيم اخلصوبة ويالحظ التناسب العكسي بني عدد االطفال 
يف األسرة وترؤس النساء هلا فكلما زاد عددهم يف األسرة قلت نسبة ترؤس النساء لتلك األسرة على عكس الرجال الذين 
تزداد نسب ترؤسهم لألسر مع عدد االطفال األقل واليت تركزت يف األسر اليت عدد أطفاهلا أقل من أربعة واآلناث يف 

األسر اليت ال تضم اي طفل.

زيادة التوعية مبفاهيم اإلجناب ورفع الوعي الصحي بذلك

املـــرأة والبيئـــة
املصدر الرئيس للماء ووسائل الصرف الصحي

شكل إستخدام حوض تعفني كوسيلة صرف صحي رئيسية النسبة األكرب يف عموم حمافظات العراق من إستخدام 
% ( وإستخدام احملافظات   77.2( بغداد  العمومية يف حمافظة  الشبكة  إستخدام  امرأة مع تركز  ترأسها  اليت  األسر 

اجلنوبية للمجرى املكشوف بنسب أعلى من باقي احملافظات
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شكل )9( إستخدام األسر اليت ترأسها امرأة لوسائل الصرف الصحي

احملافظات         يف  عام  بشكل  امرأة  ترأسها  اليت  األسر  قبل  من  املستخدم  للماء  رئيس  مصدر  العمومية  الشبكة  إستخدام  يعترب 
وتستخدم  املستخدم  للماء  كمصدر  حبرية  أو  بركة  تستخدم  اليت  الوحيدة  هي  األنبار  حمافظة  تكون  وتكاد   )  %  88.4(

احملافظات الشمالية البئر املكشوف أو املغطى بنسب أعلى من باقي احملافظات

شكل )10( إستخدام األسر اليت ترأسها امرأة للماء

املـــرأة و )الفقـــر واالقتصـــاد(
النشـــاط االقتصادي لرب األسرة

قلة املشاركة االقتصادية للمرأة يف سوق العمل كانت له إنعكاسات سلبية على جوانب حياتها من قبيل املستوى املعيشي 
وأوضاع األسرة واجلانب االجتماعي مما أثر على السعي حنو املساواة مع الرجل يف احلقوق والواجبات فكانت املساهمة 
دون املستوى املطلوب وتعددت األسباب اليت تعيق النساء الالتي يرتأسن أسر من حتقيق ما يطمحن اليه اقتصاديًا والوصول 
اىل املستوى الذي حتقق للرجال وتشري النتائج أن الزراعة هي العمل الرئيسي للنساء ويف الريف بشكل أكرب ) % 55.5( 
مقارنة بعمل الرجل بنفس القطاع هناك )21.5 % ( أما يف احلضر فيرتكز عملها يف جمال التعليم        )27.2 % ( أما 
الذكور )4.8 % ( وكذلك تفوقها على الذكور يف قطاعات الصحة واألنشطة اخلدمية ) % 11.0( و)7.5 % ( على 
التوالي وكانت فجوة النوع االجتماعي واضحة لصاحل النساء يف جمال التعليم )18.1 % ( وسلبية يف جمال أنشطة 

املعلومات واإلتصاالت )12.1 - ( . 

شبكة عمومية

حوض تعفين

مجرى مكشوف
مجرى مغطى



12

املرأة مقيدة يف نطاق فئات وظيفية حمددة هلا والعمل على إحنيازها حنو قطاعات العمل اآلخرى 

شكل )11( النشاط االقتصادي لرب األسرة

غيـــر النشيطني اقتصاديًا
يعرف غري النشيطني اقتصاديا بأنهم الفئة اليت تكون غري مؤهلة للعمل او خارج حسابات العمل حسب تعريف منظمة 
العمل الدولية )ال يعملون وال يبحثون عن عمل وغري متاحني للعمل( وتشمل هذه الفئة )املتقاعدين عن العمل ، كبار 
السن والعجزة ، املرضى ، الطالب املتفرغني للدراسة ، ربات البيوت ( وتعترب النساء االكثر معداًل بالنشاط غري االقتصادي 
من حيث تفضيلهن للعمل املنزلي كربات بيوت أو لرعاية شؤون أسرهن )82.2 % ( مقارنة بالذكور )18.1 % ( مع 
فجوة نوع تبلغ )64.1( وتباينت النسب بني احلضر والريف )83.1 % ( يف الريف مقابل )82.0 % ( يف احلضر وكذلك 
% ( يف حني سجلت حمافظة دهوك النسبة  بني احملافظات حيث كانت حمافظة صالح الدين األفضل نسبة )76.6 

األسوء )89.2 % ( <
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شكل )12( غري النشيطني اقتصاديًا حسب اجلنس والبيئة واحملافظة

فجــــوة الفقـــر
% ( للرجال الذين يرأسون أسرهم وقد بلغت  % ( مقابل )3.0  بلغت نسبة الفقر لدى االسر اليت ترتأسها نساء )1.9 

2013 الفقر ووفيات األمهات  الفجوة بينهما )63.1( لعام 2013 حسب نتائج مسح خارطة 

ساعـــات العمـــل األسبوعية
مشاركة النساء والرجال يف سوق العمل تتناسب طرديًا وعكسيًا مع عدد ساعات العمل األسبوعية ونالحظ عند زيادة 
ساعات العمل األسبوعية للذكور تزداد مشاركتهم بالعمل وتقل مشاركة النساء عند زيادة ساعات العمل وذلك مليل 
تكون  تكاد  حبيث  طفيف  بشكل  والريف  احلضر  بني  النسب  وتتباين  األسرة  متطلبات  وإدارة  األطفال  لرتبية  النساء 

متساوية . 

 متيل النساء اىل ترك العمل من اجل تربية االطفال ورعاية شؤون أسرتها ويتطلب ذلك إدماجها 
يف قطاعات العمل بصورة أكرب .
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شكل )13( ساعات العمل األسبوعية حسب اجلنس والبيئة

مهـــن النشاط االقتصادي
النشيطني أقتصاديًا وحتدد حجم تواجد كل من  السكان  النشاط االقتصادي ومن ميارسه من  املهن عن طبيعة  تعرب 
املهن  أقتصاديًا يف  النساء  أدناه تركزمشاركة  الشكل  النتائج يف  بينت  اقتصادي حيث  والرجال يف كل نشاط  النساء 
االختصاصية )31.2 % ( والعمل الزراعي والصيد يف الريف بشكل كبري )47.4 % ( وقلة مشاركة النساء يف وظائف 

القطاع الصناعي كما تبني فجوة النوع االجتماعي ) 14.5 - ( ولصاحل النساء يف املهن اإلختصاصية )17.6 ( 
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شكل )14( النشاط االقتصادي حسب اجلنس واملهنة

  العمـــل املأجـــور وغري املأجور
  يتقاضى الذكور أجور أعلى من اآلناث بشكل عام )68.9 % ( للذكور و)65.4 % ( لآلناث والفجوة لصاحل الذكور            
)3.5 -( مع تباين النسب بينهما يف احلضر والريف حيث تتقاضى اآلناث أجوراً أعلى من الذكور يف احلضر )76.1 % ( 
مقابل )70.7 % ( للذكور يف احلضر ويف العمل غري املأجور تتزايد نسب النساء )34.6 % ( وخاصة يف املناطق الريفية 
االجتماعي  النوع  فجوة  وبلغت  املأجور  غري  املنزلي  والعمل  والصيد  والغابات  الزراعية  األعمال  قبيل  من   )  %  79.3(

لصاحلهن )3.5(

شكل )15( العمل بأجر وبال أجر حسب اجلنس والبيئة
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املستـــوى املعيشي
يد  متناول  حتت  املوجودة  االقتصادية  املوارد  وتشكل  لألسرة  املعيشة  املستويات  غالبًا  حتدد  املتاحة  االقتصادية  املوارد 
األسرة أهم املؤثرات احليوية يف مستوى معيشتها من خالل التحويالت واملدخرات والقروض، وغالبًا ما يكون إستهالك 
األسرة اليومي من السلع واخلدمات مساويًا ملقدار املصروفات وحيدد مقدرة األسرة على التعامل مع احلاالت الطارئة 

مثل حاالت الزواج، شراء عقار أو شراء سلع معمرة مرتفعة الثمن

الدخـــل 
يسمى تدفق املوارد االقتصادية اىل أسرة معينة وخالل فرتة زمنية معينة ب » الدخل » ويتعلق مفهوم الدخل مبفهوم 
اإلنتاج ويف العادة يتحصل الدخل من األجور اليت حيصل عليها أحد أفراد األسرة نظري قيامهم بعمل معني إلنتاج السلع 
واخلدمات. باإلضافة اىل ذلك فإن بعض السلع واخلدمات حتتسب كدخل قد مت إنتاجها بشكل مباشر لغايات إستهالك 

األسرة من قبل أفرادها.    

يبلغ متوسط دخل األسرة الشهري بشكل عام )1597.1( ألف دينار / شهر وتعترب احملافظات الشمالية نسبيًا األعلى 
دخاًل قياسًا بباقي احملافظات حيث بلغ املتوسط يف حمافظة دهوك )2020.0( ألف دينار / شهريًا وعلى مستوى جنس 
رئيس األسرة بلغ متوسط دخل األسر اليت ترأسها امرأة )1491.1( ألف دينار / شهريًا مقارنة مبتوسط دخل األسر 
اليت يرأسها رجل )1611.1( ألف دينار / شهريًا وتعزى الفجوة يف الدخل بينهما اىل ميل النساء للعمل املنزلي بال أجر أو 
الوظائف ذات املردود االقتصادي القليل وتفاوت املتوسط بني احملافظات لصاحل الذكور بشكل عام وكان نصيب الفرد 
من اإلنفاق)92.2( )ألف دينار / اسرة( للمستفيدين من شبكة احلماية االجتماعية حيث كان عدد املشمولني بنظام 

شبكة احلماية االجتماعية )404478(

أنـــواع الدخـــول 
لتسهيل معرفة مصادر كل نوع من أنواع الدخول لألسرة فقد تطلب ذلك تصنيفها يف اجلدول أدناه حيث شكلت األجور 
والرواتب العصب الرئيس ملدخوالت األسرة وشهد دخل األسرة من الرواتب االجتماعية تفوق واضح جداً ألرباب األسر 
موارد دخل  تتضمن  واليت  اآلخرى  التحويلية  الدخول  )140.6( وكذلك  واألرامل  املطلقات  نسب  تزايد  بسبب  النساء 

خاصة بالنساء كاملهر النقدي والنفقة الشرعية حيث كان متوسط دخلها الشهري )153.6( مقابل )68.0(
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جدول )2( أنواع الدخل ومصادره

أنواع الدخول

الدخول التحويلية اآلخرىالدخل من امللكية
الزراعية التأمني1. إجيار األراضي  . تعويضات   1

.... اخل(2. أراض زراعية )نظام املشاركة( . مدفوعات قانونية )نفقة شرعية،   2
. إعانات صناديق الزكاة3. إجيارات أراض خالية  3
. موارد االرث4. إجيارات مبان سكنية  4

النقدي5. إجيارات معدات وآالت املهر   .  5
اليانصيب6. إجيارات وسائط نقل أرباح   .  6

7 . دخول حتويلية آخرى: - )بيع احلصة التموينية ، ..... اخل(7. إجيارات آخرى
8. أرباح أسهم

9. فوائد على سندات وودائع
الفكرية والتأليف امللكية  10. حقوق 

تعليم املرأة وتدريبها
املستوى التعليمي للنساء أرباب األســر

يشكل تعليم املرأة وتدريبها مطلب أساسي لتمكينها ورفع قدراتها املعرفية حتى تتمكن من حتسني ظروفها املعيشية 
والصحية وخاصة من كانت منها على هرم مسؤولية االسرة ملا له من آثار إجيابية على كافة األصعدة وال حيتاج 
مالحظة إمجالي النساء األميات الالتي يرتأسن أسرهن جهداً كبرياً قياسًا بباقي املؤهالت التعليمية اآلخرى )51.5 % (     
مع اإلخنفاض الكبري جداً بنسبة مؤهل التعليم اجلامعي فأعلى )0.7 % ( مقارنة بأرباب األسر الذكور الذين يرتكز 

مؤهلهم التعليمي بالشهادة االبتدائية وان كانوا أفضل حااًل من النساء يف جمال القراءة والكتابة.

شكل )16( املستوى التعليمي حسب جنس رئيس االسر
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املستوى التعليمي للنساء أرباب األسرعلى مستوى احملافظات
مع  املسؤولية  بتلك  املرأة  وضع  بعدم  دوراً  النساء  أمية  بنسب  إرتفاع  تشهد  اليت  للمناطق  اجملتمعية  الطبيعة  تلعب 
تواتر نسب حمافظات الوسط بني األرتفاع واإلخنفاض وسجلت حمافظة أربيل يف الشمال اعلى النسب على اإلطالق        
)75.2 % ( مع إحتالل حمافظة بغداد ترتيب أعلى حمافظة تكون فيها النساء أرباب األسر حاصالت على املؤهل الثانوي 

)6.3 % ( وبالنسبة ملؤهل جامعي فأعلى كانت حمافظة نينوى األعلى )3.5(

الرتكيز على تعليم النساء الالتي يرتأسن اسرهن مبراكز حمو األمية واإلهتمام بإلزامية 
التعليم ولو حلني إكمال التعليم الثانوي على أقل تقدير

شكل )17( املستوى التعليمي للنساء أرباب األسر حسب احملافظة
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املـــرأة والصحـــة
الرعايـــة الطبية 

النساء  النساء وسالمتهن وقد شهدت نسب  البيئة الصحية السليمة وقلة األمراض والوعي الصحي هلا دور يف صحة 
الالتي يرتأسن أسرهن واللواتي ال يعانني من اي مرض أو عجز مستويات مرتفعة سواء يف احلضر أو الريف ) % 42.3( 
يف احلضر و) % 56.8( يف الريف عن من أصنب باألمراض ويراجعن املستشفيات احلكومية أو طبيب يف عيادة خاصة 
ولكن أثرت قلة وجود املؤسسات الصحية هناك على نسب من يراجعن املستشفيات احلكومية )7.0 % ( قياسًا بنظرياتهن 

يف احلضر )9.7 % ( وشهدت احملافظات تباينًا بالنسب بني احلضر والريف  .

زيادة الوعي باجلوانب الصحية يف الريف وتوفري املؤسسات الصحية الالزمة هناك 

شكل )18( تلقي الرعاية الطبية حسب البيئة
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األمـــراض املزمنـــة
أسرهن  يرتأسن  الالتي  النساء  وتتعرض  أشهر   )6( عن  بها  اإلصابة  فرتة  تقل  ال  واليت  األمد  طويلة  األمراض  وهي 
لألمراض املزمنة بصورة أكثر من الرجال وذلك من مالحظة نتائج املسح االقتصادي واالجتماعي لألسرة يف العراق 
2012 وكذلك ختتلف من احلضر اىل الريف وترتفع نسب األمراض املزمنة يف الريف أكثر من احلضر وذلك بسبب 
طبيعة البيئة الريفية غري الصحية وقلة الوعي الصحي ومثااًل ألحد األمراض الشائعة ترتفع نسب املصابني يف الريف 
مبرض الكليتني أكثر من احلضر )7.4 % ( لنساء الريف مقابل )6.9 % ( لنساء احلضر أزاء )9.3 % ( للذكور يف 

الريف مقابل )6.7 % ( يف احلضر بسبب املياه امللوثة وكثرة اآلوبئة فيها .

شكل )19( أنواع األمراض املزمنة حسب اجلنس والبيئة

تكنولوجيا املعلومات واإلتصــاالت
يقاس تقدم البلدان املتحضرة بناءاً على إستخدامها لتكنولوجيا املعلومات ووسائل األتصاالت احلديثة وكانت جماالت 
إستخدام األنرتنيت واحلاسوب واهلاتف اخللوي هي ابرز ما تناولتها الدراسة التحليلية إلبراز أوضاع النساء العراقيات 
العراقية لتقنيات العصر احلديث على  املرأة  الالتي يرأسن أسرهن يف هذه اجملاالت دونًا عن الذكور ومدى مواكبة 

الرغم من الظروف اليت اجربتها لتحمل مسؤولية أعباء االسرة.

رسم التوزيع اجلغرايف خارطة مهارات النساء العراقيات الالتي يرأسن أسرهن بتكنولوجيا املعلومات وإستخدام وسائل 
اإلتصال احلديثة ومنها إستخدام األنرتنيت حيث كان للمركز )حمافظة بغداد( أكرب نصيب )7 % ( من حيث مهارات 
نساءه املعيالت ألسرهن ونسب متدنية للنساء املعيالت ألسرهن يف حمافظات اجلنوب )ميسان واملثنى والقادسية( وبلغت 

فجوة النوع االجتماعي بني النساء والرجال يف جمال إستخدام األنرتنيت )4.6-(. 
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رفع الوعي بأهمية مواكبة التطور احلاصل بتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت على عموم 
حمافظات العراق .

شكل )20( إستخدام األنرتنيت حسب اجلنس واحملافظة

املـــرأة والنـــزاع املســـلح
الصــدمــــات اليت تتعرض هلا األسرة واجملتمع

احلال  بطبيعة  الصدمات  وختتلف  واجملتمع  األسرة  يصيب  الذي  املفاجئ  اإلضطراب  أنواع  من  نوعًا  الصدمات  تعترب 
يف احلضر عنها يف الريف وكذلك حسب طبيعة اجملتمعات املتعرضة هلا وللصدمات أنواع كثرية تصيب أنواعًا منها 
اجملتمع احلضري دونًا عن اجملتمع الريفي أو بشكل أكرب منه والعكس صحيح وقد ركزت الدراسة هنا على متابعة 
الصدمات اليت تصيب النساء بشكل خاص ومدى تأثريها على وضعها وأسرتها وجمتمعها بشكل عام وتوسعت لتشمل 

احملافظات بصورة أدق .
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احلضـــــر: -
لألسرة  واالجتماعي  االقتصادي  املسح  نتائج  بينت  وقد  الريف  من  أقل  بصورة  للصدمات  احلضري  اجملتمع  يتعرض 
% ( وسجلت   4.8( األسرة  وفاة فرد من  الصدمات وهي  بارزة من  أنواع  نساء احلضر ألربع  يف العراق 2012 تعرض 
حمافظة االنبار النسبة األعلى بذلك )23.7 % ( أو إصابة خطرية أو مرض لفرد من األسرة )4.9 % ( حيث كانت 
حمافظة كركوك األقل تعرضًا هلذا النوع من الصدمات )0.2 % ( وإرتفاع حاد غري اعتيادي بأسعار األغذية والسلع 
األساسية اآلخرى )9.3 % ( وكانت حمافظات الوسط )بغداد ، األنبار، كربالء ( االعلى بتلك الصدمة وإخنفاض غري 
إرادي يف ساعات العمل )2.2 % ( بسبب قلة مساهمة النساء بقطاع العمل وكلها أسباب أثرت على النساء بشكل اكرب 

من الرجال نتيجة للظروف القاهرة اليت مير بها البلد.

شكل )21( الصدمات اليت تتعرض هلا النساء أرباب األسر حسب البيئة - حضر

الريــــف
اليت يتعرض  الصدمات  الريفي للصدمات بشكل أكرب من احلضر ويالحظ ذلك من عدد وطبيعة  يتعرض اجملتمع 
هلا ومنها صدمة اجلفاف وفقدان املواشي أو إخنفاض جودة وتوفر ماء الشرب بسبب الطبيعة الريفية عن املدن وشكلت 
البصرة  ريف  يف  اآلخرى  األساسية  والسلع  األغذية  أسعار  يف  اعتيادي  غري  حاد  إلرتفاع  يتعرضن  الالتي  النساء  نسبة 
)57.9 % ( النسبة االعلى مع تعرض النساء يف ريف دياىل لصدمة إخنفاض جودة وتوفر ماء الشرب )17.9 % ( وقد 

سجلت النساء يف حمافظة األنبار على النسبة األعلى بصدمة وفاة فرد من األسرة )30.6 % (
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شكل )22( الصدمات اليت تتعرض هلا النساء أرباب األسر حسب البيئة – ريف
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أخذ الصدمات على حممل اجلد ودراسة العوامل املسببة هلا وإستخالص النتائج لتاليف آثارها أو 
التقليل منها مستقباًل

الرضــــا باحليـــاة
يشكل رضا الفرد عن حياته نوعًا من أنواع الرفاهية النفسية ومستوى إجيابية األمور يف حياته وقد شكلت بيانات الرضا 
باحلياة بالنسبة لآلناث أهمية بالغة لتعكس مدى أهمية رأيها ووجودها وحرية اختيارها وقد تباينت آرائهن عن أمور 
احلياة وعلى مستوى احلضر والريف وشكلت نسبة رضا النساء عن السيطرة اليت لديها على حياتها )92.1 % ( قياسًا 
العمل       عن  رضائهن  بعدم  واضحًا  العمل  فرص  النساء  منح  عدم  وكان  أيضًا  املرتفعة  اآلخرى  احلياة  قطاعات  بباقي 

)36 % ( يليه عدم رضائهن عن الدخل )43 % ( يف كل˶ من احلضر والريف 

رفع مستوى الوعي عند النساء بأهمية دورها باحلياة ومشاركتها اجملتمعية



25

املصـــادر
)IHSES – 2( 2012 العراق  املسح االقتصادي واالجتماعي لألسرة يف  	.1

2013 العراق  الفقر ووفيات األمهات يف  مسح خارطة  	.2

الوطنية للنهوض باملرأة العراقية 2014 االسرتاتيجية  	.3

املرأة بإنسانيتها وحقوقها لكي ال تعمل كقوة سلبية جتاه التغيري ضد األدوار التقليدية النمطية . تعزيز وعي  	.1

احلياة    نواحي  بكل  اإلجيابية  املشاركة  على  يؤهلها  مبا  ومهاراتها  املرأة  قدرات  لتنمية  الالزمة  التدابري  إختاذ  	.2
املختلفة .

التدابري اليت توفر فرص العمل للنساء بهدف ختفيض البطالة مع توفري بيئة مساعدة على رعاية األطفال  إختاذ  	.3
مثل دور احلضانة امللحقة بالعمل وواحدة منها حصوهلا على القروض لغايات تنوع مصادر الدخل .

أقل        على  الثانوية  املرحلة  لغاية  التعليم  وإلزامية  بالتعليم  الفتيات  إلتحاق  على  تشجع  اليت  اإلجراءات  تشجيع  	.4
تقدير .

وطبيعة           أوضاعها  يف  التغريات  ورصد  النساء  من  الفئة  هذه  واقع  على  للتعرف  الدراسات  مبواصلة  األهتمام  	.5
مشاكلها .

البيانات اليت تهتم بهذه الفئة من النساء الالتي يرأسن أسرهن لسد الفجوة املعلوماتية بهذا     الشأن . تطوير قواعد  	.6



26

ملحق اجلـداول اإلحصائية

جدول )3( توزيع األسر حسب جنس رئيس االسرة والبيئة واحملافظة ) % (

احملافظة
اجملموعريفحضر

اناثذكوراناثذكوراناثذكور

90.79.391.78.390.99.1دهوك

91.09.091.98.191.38.7نينوى

87.013.089.810.287.312.7السليمانية

86.713.390.69.487.612.4كركوك

88.311.788.811.288.411.6أربيل

85.314.789.310.787.212.8دياىل

92.17.993.86.292.97.1األنبار

86.913.192.77.387.512.5بغداد

89.710.393.86.291.68.4بابل

89.410.694.75.391.09.0كربالء

88.911.194.25.890.99.1واسط

91.18.994.25.892.77.3صالح الدين

90.89.295.14.992.08.0النجف

90.39.795.14.992.27.8القادسية

90.49.694.35.792.37.7املثنى

90.010.094.45.691.58.5ذي قار

90.39.790.99.190.49.6ميسان

91.28.893.76.391.68.4البصرة

88.711.392.77.389.810.2اجملموع
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جدول )4( توزيع األسر حسب جنس رئيس االسرة والبيئة والفئات العمرية

اناثذكوراخلصائص

حضر

15-190.20.0
20-242.30.3
25-297.50.7
30-3412.52.5
35-3914.84.6
40-4416.08.5
45-4913.111.7
50-548.413.4
55-599.316.6
60-646.314.4

659.727.4 فأكثر

ريف

15-190.60.2
20-243.30.5
25-299.22.3
30-3414.65.3
35-3916.18.7
40-4417.212.7
45-4911.913.0
50-545.810.7
55-597.714.6
60-645.512.0

658.120.1 فأكثر

اجملموع

15-190.30.1
20-242.60.3
25-298.01.0
30-3413.13.0
35-3915.15.3
40-4416.39.3
45-4912.811.9
50-547.612.9
55-598.816.2
60-646.114.0

659.326.1 فأكثر
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جدول )5( متوسط حجم االسرة حسب جنس رئيس االسرة والبيئة واحملافظة

احملافظة
اجملموعريفحضر

اجملموعاناثذكوراجملموعاناثذكوراجملموعاناثذكور

7.06.06.97.35.27.17.15.87.0دهوك

6.35.16.26.74.76.66.45.06.3نينوى

4.93.44.75.43.55.25.03.44.8السليمانية

5.64.65.56.84.56.65.94.65.7كركوك

5.23.65.05.73.35.45.23.55.1أربيل

6.05.05.86.75.56.66.35.26.2دياىل

7.26.57.27.67.27.67.46.87.4األنبار

5.64.65.46.95.66.85.74.65.6بغداد

6.05.15.97.15.47.06.55.26.4بابل

6.45.26.27.35.57.26.75.36.5كربالء

6.75.56.57.55.27.47.05.56.8واسط

6.55.66.47.66.27.57.15.87.0صالح الدين

6.55.46.47.05.26.96.75.46.6النجف

6.75.66.67.85.67.77.15.67.0القادسية

6.75.46.68.45.88.27.65.57.4املثنى

7.15.87.07.95.47.77.45.77.2ذي قار

7.15.97.06.95.06.77.05.76.9ميسان

6.85.66.77.36.07.36.95.66.8البصرة

6.04.85.97.15.27.06.34.96.2اجملموع
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جدول )6( توزيع األسر حسب جنس رئيس االسرة وعدد االفراد واحملافظة ) % (

احملافظة

عدد األفراد

اناثذكور

1-23-45-67-8+ 91-23-45-67-8+ 9

4.616.526.323.828.819.920.523.715.520.4دهوك

6.318.930.823.820.124.626.123.313.013.0نينوى

9.834.235.415.84.837.536.019.26.01.3السليمانية

6.723.836.520.612.423.134.623.411.97.1كركوك

9.130.134.918.87.239.029.920.08.32.9أربيل

5.019.334.225.016.617.627.627.915.211.6دياىل

2.711.129.228.928.18.220.626.818.625.8األنبار

6.726.137.119.910.223.033.024.711.28.1بغداد

5.017.233.924.919.020.825.727.414.611.6بابل

4.317.834.223.919.819.228.922.116.413.5كربالء

4.414.830.925.824.018.726.822.716.515.4واسط

صالح 
5.115.129.724.525.517.225.323.415.418.6الدين

4.117.433.824.220.518.627.625.113.115.5النجف

3.813.730.926.525.217.225.128.914.114.6القادسية

3.412.327.026.131.318.926.923.913.416.8املثنى

3.211.828.028.029.114.925.725.318.315.8ذي قار

3.315.128.027.825.917.727.421.516.017.5ميسان

4.916.131.924.722.519.425.322.315.117.9البصرة

5.820.833.122.817.523.329.523.712.610.8اجملموع
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جدول )7( توزيع األسر حسب جنس رئيس االسرة وعدد االطفال

اناثذكوراخلصائص

اجملموع

16.948.2اليوجد
114.114.9
219.314.4
319.39.6
414.56.0
58.63.4
63.81.6
71.80.8

8-91.20.7
10+0.50.4

جدول )8( توزيع  االسر حسب جنس رئيس األسرة بعمر 15 سنة فأكثر حسب ساعات العمل االسبوعية 
والبيئة 

اخلصائص

حضر

اناثذكور

ريفحضرريف

عدد ساعات العمل 
األسبوعية ) % (

5.76.118.720.5أقل من 20
20-297.38.114.322.1
30-349.38.220.911.7
35-3913.313.620.712.4
40-4928.028.516.016.4
50-6920.219.45.63.1
70-8915.315.83.811.5

+ 908.5.0.2.3
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جدول )9( وسائل الصرف الصحي ملساكن األسر اليت ترأسها امرأة حسب احملافظة )  % (

احملافظة
طريقة الصرف الصحي ملساكن االسر اليت ترأسها أمرأة  

اخرىجمرى مكشوفجمرى مغطىحوض تعفنيشبكة عمومية

2.297.80.00.00.0دهوك

1.188.98.31.70.0نينوى

.84.64.38.91.92السليمانية

0.094.04.71.30.0كركوك

7.281.98.21.61.1أربيل

6.785.85.51.90.0دياىل

.7.286.74.81.12األنبار

77.218.01.83.00.0بغداد

8.873.910.56.90.0بابل

51.044.02.91.2.0كربالء

27.451.012.09.60.0واسط

33.147.510.78.70.0صالح الدين

.21.068.83.56.07النجف

23.543.92.628.61.4القادسية

6.044.126.423.50.0املثنى

13.742.88.033.52.1ذي قار

75.24.24.616.00.0ميسان

20.745.818.714.80.0البصرة

.39.048.26.36.13اجملموع
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جدول )10( املصدر الرئيس للماء املستخدم ملساكن األسر اليت ترأسها امرأة حسب احملافظة ) % (

املصدر الرئيس للماء املستخدم من قبل االسر اليت ترأسها نساءاحملافظة

نهر / قناة / سيارة حوضيةحنيفية عامةشبكة عمومية
ساقية / جدول

بئر مكشوف او 
مغطة

بركة او 
حبرية

97.07.0.07.5.0.0دهوك

64.22.017.70.014.40.0نينوى

86.91.01.63.10.00.0السليمانية

73.63.1.83.420.80.0كركوك

85.36.92.3.5.70.0أربيل

86.90.03.69.8.70.0دياىل

95.36.1.06.4.2.1األنبار

96.31.84.1.40.00.0بغداد

.92.31.68.3.00.08بابل

94.95.10.00.00.00.0كربالء

85.62.92.9.42.00.0واسط

91.81.43.03.80.00.0صالح الدين

94.47.2.21.89.0.0النجف

85.81.81.46.74.30.0القادسية

73.51.86.96.311.00.0املثنى

76.08.2.114.96.20.0ذي قار

86.50.00.012.95.0.0ميسان

95.45.4.9.2.50.0البصرة

.88.41.82.32.44.51اجملموع
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جدول )11( توزيع االسر حسب عمل جنس رئيس األسرة بعمر 15 سنة فأكثر حسب النشاط االقتصادي 
والبيئة

اخلصائص
اناثذكور

اجملموعريفحضراجملموعريفحضر
الزراعة والصيد والغابات وصيد 

1.921.57.53.055.513.3األمساك

1.21.01.20.01.00.2التعدين واملقالع

11.87.510.69.110.79.4الصناعة التحويلية

2.82.92.80.10.00.1جتهيز الكهرباء ، الغاز ، املياه

9.811.210.22.00.01.6البناء والتشييد

جتارة اجلملة واملفرد واصالح املركبات 
18.17.515.011.912.512.0والسلع الشخصية

السكن والغذاء وأنشطة اخلدمات 
1.80.71.50.40.10.4)اإلقامة(

النقل والتخزين وأنشطة املعلومات 
16.112.315.03.50.32.9واالتصاالت

األنشطة العقارية واإلجيارية واملشاريع 
13.412.113.018.83.115.7التجارية والوساطة املالية

االدارة العامة والدفاع والضمان 
8.48.88.52.91.42.6االجتماعي

4.84.74.727.24.922.8التعليم

2.61.32.211.01.79.2الصحة والعمل اإلجتماعي

6.46.26.47.51.66.4أنشطة خدمية آخرى 

0.92.31.32.57.13.4غري مبني

جدول )12( توزيع االسر حسب جنس رئيس األسرة بعمر 15 سنة فأكثر حسب نوع العمل والبيئة

اخلصائص
اناثذكور

اجملموعريفحضراجملموعريفحضر
70.764.568.976.120.765.4اجري

29.335.531.123.979.334.6غري اجري
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جدول )13( توزيع االسر حسب جنس رئيس األسرة غري النشيطني اقتصاديا حسب البيئة واحملافظة 

احملافظة
غري النشيطني اقتصاديًا

اناثذكور

12.589.2دهوك

16.384.8نينوى

13.182.2السليمانية

13.586.9كركوك

16.282.8أربيل

20.285.9دياىل

18.079.8األنبار

21.280.9بغداد

17.380.6بابل

17.387.8كربالء

21.180.3واسط

17.276.6صالح الدين

17.677.7النجف

21.480.7القادسية

23.683.2املثنى

18.279.2ذي قار

20.887.6ميسان

17.878.7البصرة

البيئة

18.582.0حضر

17.183.1ريف

18.182.2اجملموع
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جدول )14( متوسط دخل األسرة الشهري حسب جنس رئيس األسرة واحملافظة )ألف دينار / شهر(

اجملموعاناثذكوراخلصائص

2044.51777.22020.0دهوك

1333.21146.81315.7نينوى

2057.71585.22002.8السليمانية

1868.51424.51813.1كركوك

2181.51792.52129.4أربيل

1132.91054.51121.1دياىل

1682.71506.71669.7األنبار

1679.71701.51682.9بغداد

1539.01437.61526.2بابل

1509.41377.21490.7كربالء

1319.61238.81314.1واسط

1348.01198.01339.4صالح الدين

1860.01872.71861.6النجف

1149.3848.31122.6القادسية

1299.6887.21251.2املثنى

1252.11019.41230.2ذي قار

1387.21639.91419.0ميسان

1626.51570.11621.2البصرة

1611.11491.11597.1اجملموع
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جدول )15( أنواع دخل األسرة الشهري )ألف دينار / شهر( حسب اجلنس واحملافظة

اخلصائص
األجور والرواتب

دخل العاملني 
حلسابهم وأصحاب 

العمل
الدخول التحويلية الرواتب االجتماعيةالدخل من امللكية

اآلخرى

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

898.7755.3376.387.0241.9241.398.5235.3146.6158.1دهوك

626.6356.5267.8116.4133.1146.858.6148.057.6190.3نينوى

705.0451.1600.6185.4229.4255.6113.1241.5159.5167.8السليمانية

841.1430.9482.7368.8152.0148.363.8143.996.4113.4كركوك

854.4680.8424.4104.6345.7240.186.6212.5111.4247.2أربيل

591.6418.8128.361.4125.5128.172.2125.519.2114.8دياىل

825.6605.4274.1163.6196.2224.758.799.639.190.6األنبار

698.8625.0213.1169.7284.6294.174.0127.652.4121.8بغداد

595.0439.3320.2141.5206.5198.5101.8119.750.4291.3بابل

683.7529.2178.592.3252.9246.963.1163.931.366.9كربالء

581.9487.7215.0121.4165.5191.270.3112.240.765.7واسط

صالح 
679.5495.3196.768.3150.2182.457.8105.027.1108.9الدين

637.0455.8441.5290.9259.6207.558.796.8136.0494.1النجف

580.7271.9131.468.4118.4122.369.9113.242.693.9القادسية

697.2296.7134.133.9128.0140.154.959.638.8131.2املثنى

620.4435.1133.564.0147.5131.162.969.927.892.2ذي قار

694.7760.0184.1171.7178.8217.639.8123.713.528.5ميسان

848.5607.1168.391.2150.6256.250.3115.492.6123.3البصرة

703.9531.9274.5146.2209.6224.772.1140.668.0153.6اجملموع
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حملافظة
س األسرة وا

س رئي
جدول )16( املستوى التعليمي حسب جن

ص
صائ

خل
ا

كور
ذ

اناث

امي

يقرا فقط

يقرا ويكتب

ابتدائي

متوسطة

ثانوية

دبلوم

بكلوريوس

دراسات عليا

امي

يقرا فقط

يقرا ويكتب

ابتدائي

متوسطة

ثانوية

دبلوم

بكلوريوس

دراسات عليا

نينوى
16.1

2.6
12.6

34.1
11.2

7.4
5.7

3.6
1.7

53.2
4.5

12.7
15.5

3.8
1.6

3.1
2.1

3.5

كوك
كر

12.9
3.6

10.7
35.7

12.0
8.2

9.2
7.0

0.7
59.3

2.2
8.9

16.4
3.8

2.2
5.2

1.1
0.8

ىل
ديا

11.3
1.7

13.5
32.9

12.8
9.5

8.1
9.4

0.8
44.1

4.6
18.4

17.4
5.4

3.0
4.6

2.2
0.2

األنبار
11.6

1.0
11.9

27.9
13.8

11.9
8.3

12.2
1.3

54.0
2.7

14.3
16.3

5.2
2.1

3.4
1.6

0.4

بغداد
8.0

0.8
9.0

29.1
16.8

12.4
8.7

13.6
1.7

35.3
1.9

14.6
19.4

8.6
6.3

6.6
6.7

0.5

بابل
12.5

1.5
10

35.0
11.3

11.1
7.9

9.6
1.0

48.6
3.1

13.5
19.1

4.1
3.6

4.6
3.0

0.4

كربالء
12.9

1.2
12.7

31.1
14.9

9.8
7.3

9.1
1.1

48.7
4.0

18.5
13.4

5.3
3.3

4.1
2.2

0.6

ط
واس

17.0
2.6

15.6
29.2

9.8
9.4

8.8
6.8

0.7
55.3

2.5
14.2

10.9
5.7

2.5
5.4

2.3
1.2
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حملافظة
س األسرة وا

س رئي
تابع جدول )16( املستوى التعليمي حسب جن

صالح 
الدين

11.2
2.4

9.8
32.9

12.8
9.7

8.7
10.9

1.7
47.0

4.1
14.6

19.5
6.1

1.8
4.5

2.3
0.1

ف
النج

15.7
1.9

13.6
29.6

11.5
9.6

8.3
8.2

1.5
51.9

5.4
14.1

15.1
4.2

1.9
5.7

1.5
0.3

القادسية
17.2

1.7
16.4

29.7
10.2

8.4
8.2

7.6
0.5

50.3
3.6

19.0
12.4

3.9
2.2

6.3
2.4

0.0

املثنى
31.0

2.2
22.8

25.1
9.6

7.6
6.3

4.5
0.9

57.5
5.3

16.9
8.4

4.8
1.6

4.7
0.7

0.1

ذي قار
16.2

1.3
15.8

31.7
12.7

8.9
7.5

5.2
0.6

58.9
2.0

14.5
11.4

4.9
3.1

3.8
0.9

0.3

ميسان
20.6

1.4
16.8

29.4
10.3

8.0
8.0

4.6
0.9

68.5
1.6

14.0
7.0

3.7
2.3

2.9
0.0

0.

صرة
الب

13.2
1.3

13.6
30.0

12.9
10.2

8.7
9.0

1.1
45.0

3.7
16.8

17.3
5.8

3.9
5.3

2.1
0.1

دهوك
28.9

5.9
20.8

19.6
8.7

5.3
5.0

5.3
0.5

74.1
5.2

9.4
5.3

1.6
1.1

2.1
0.8

0.4

أربيل
12.9

3.6
10.7

35.7
12.0

8.2
9.2

7.0
0.7

75.2
2.0

8.0
7.4

2.3
1.8

2.0
1.1

0.1

السليمانية
22.9

3.3
21.2

26.0
9.1

6.7
6.3

3.8
0.6

74.1
2.9

8.6
6.5

2.6
2.0

2.6
0.8

0.0

جملموع
ا

14.7
1.9

13.3
29.7

12.9
9.6

7.8
9.0

1.2
51.5

2.9
13.5

14.8
5.4

3.5
4.7

3.1
0.6
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جدول )17( تلقي الرعاية الطبية حسب اجلنس والبيئة واحملافظة )حضر / ريف(

حضر
اناث

مل اتلقى اي العجز وال مرض
طبيب يف عيادة مستشفى حكوميمساعدة

صيدلية خاصةخاصة

24.49.44.337.218.9دهوك

40.90.06.042.76.2نينوى

36.92.115.48.017.6السليمانية

33.86.97.542.61.8كركوك

36.32.811.413.423.3أربيل

45.77.73.137.44.4دياىل

54.04.52.822.09.4األنبار

40.33.012.427.411.3بغداد

46.51.29.438.14.8بابل

51.30.012.614.518.4كربالء

54.21.59.730.73.5واسط

63.38.3.526.31.7صالح الدين

36.36.88.532.712.1النجف

40.71.210.226.718.7القادسية

64.03.44.021.33.8املثنى

52.00.04.133.57.4ذي قار

37.13.312.040.91.3ميسان

54.72.43.022.417.1البصرة

42.33.19.727.411.5العراق

ريف
اناث

مل اتلقى اي العجز وال مرض
طبيب يف عيادة مستشفى حكوميمساعدة

صيدلية خاصةخاصة

35.07.83.437.27.8دهوك

55.42.86.114.47.4نينوى

59.14.24.410.414.9السليمانية
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32.91.413.731.519.4كركوك

41.93.46.930.014.3أربيل

53.55.83.332.32.3دياىل

53.10.01.745.20.0األنبار

69.50.05.614.02.9بغداد

50.10.08.939.50.0بابل

56.80.024.48.110.7كربالء

90.50.07.8.70.0واسط

52.74.813.124.43.7صالح الدين

53.70.022.623.70.0النجف

57.12.30.032.34.6القادسية

57.90.05.529.80.0املثنى

76.60.03.016.13.5ذي قار

69.50.012.516.20.0ميسان
67.18.83.014.00.0البصرة
56.82.37.023.85.3العراق

جدول )18( أنواع األمراض املزمنة حسب اجلنس والبيئة

اخلصائص

اناثذكور

ط
ضغ

لب
ض ق

مرا
ا

ني
ليت

ك

يب
ص

الع
هاز 

جل
ض ا

مرا
ا

مي
ض

اهل
هاز 

جل
ض ا

مرا
ا

سي 
تنف

ز ال
جلها

ض ا
مرا

ا
در

ص
وال

رى
اخ

ض 
مرا

ا

ط
ضغ

لب
ض ق

مرا
ا

ني
ليت

ك

يب
ص

الع
هاز 

جل
ض ا

مرا
ا

مي
ض

اهل
هاز 

جل
ض ا

مرا
ا

سي 
تنف

ز ال
جلها

ض ا
مرا

ا
در

ص
وال

رى
اخ

ض 
مرا

ا

10.34.06.74.99.034.97.212.74.86.97.410.526.29.3حضر

7.54.19.35.910.331.49.817.32.27.44.46.326.68.5ريف
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جدول )19( إستخدام األنرتنيت حسب جنس رئيس األسرة واحملافظة

اخلصائص

إستخدام األنرتنيت

االمجالياناثذكور

النعمالنعمالنعم

4.595.55.594.54.695.4نينوى

4.595.50.0100.03.996.1كركوك

2.597.53.99.72.297.8دياىل

3.596.50.0100.03.396.7األنبار

5.894.27.99.35.194.9بغداد

3.696.40.0100.03.196.9بابل

4.995.10.0100.04.295.8كربالء

4.895.21.298.84.695.4واسط

4.495.62.497.64.395.7صالح الدين

4.895.24.595.54.895.2النجف

3.396.70.0100.03.097.0القادسية

3.896.20.0100.03.396.7املثنى

5.394.71.898.25.095.0ذي قار

2.397.70.0100.02.098.0ميسان

6.793.31.99.96.094.0البصرة

13.986.11.198.912.887.2دهوك

9.790.31.898.28.791.3السليمانية

10.189.91.898.29.091.0أربيل

5.894.21.298.85.294.8اجملموع
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جدول )20( الرضا باحلياة حسب البيئة )حضر / ريف(

رضا اإلناث عن احلياةاخلصائص

حضر

84.20ما مدى رضاك عن الغذاء

66.28ما مدى رضاك عن السكن

43.42ما مدى رضاك عن الدخل

61.57ما مدى رضاك عن الصحة

36.99ما مدى رضاك عن العمل

86.42ما مدى رضاك عن مستوى األمن احمللي

50.07ما مدى رضاك عن التعليم

ما مدى رضاك عن حرية األختيار اليت لديك يف 
89.59احلياة

ما مدى رضاك عن السيطرة اليت لديك على 
92.08حياتك

ما مدى رضاك عن الثقة اليت عندك ألكثر 
85.33الناس يف جمتمعك

75.46ما مدى رضاك عن احلياة ككل

ريف

77.89مدى رضاك عن الغذاء

62.57مدى رضاك عن السكن

44.20مدى رضاك عن الدخل

71.59مدى رضاك عن الصحة

44.79مدى رضاك عن العمل

88.08مدى رضاك عن مستوى األمن احمللي

57.27مدى رضاك عن مستوى التعليم

مدى رضاك عن حرية األختيار اليت لديك يف 
88.84احلياة

90.90مدى رضاك عن السيطرة اليت لديك على حياتك

مدى رضاك عن الثقة اليت عندك ألكثر الناس 
91.38يف جمتمعك

78.35مدى رضاك عن احلياة ككل



43

جدول )21( الصدمات اليت تتعرض هلا النساء أرباب األسر حسب البيئة واحملافظة

اخلصائص

اناث

ريفحضر

إخنفاض 
غري 

إرادي يف 
ساعات 
العمل

وفاة 
فرد 
من 

األسرة

إصابة 
خطرية 

أو 
مرض 
لفرد 
من 

األسرة

إرتفاع 
حاد غري 
اعتيادي 
يف أسعار 
األغذية 
والسلع 

األساسية 
اآلخرى

جفاف

فقدان 
موجودات 
أو مواشي 

بسبب 
السرقة / 
احلوادث 
/ هالك

وفاة 
فرد من 
األسرة

إصابة 
خطرية 

أو 
مرض 
لفرد 
من 

األسرة

إخنفاض 
جودة 
وتوفر 

ماء 
الشرب

إرتفاع 
حاد غري 
اعتيادي 
يف أسعار 
األغذية 
والسلع 

األساسية 
اآلخرى

0.005.5910.149.387.873.3816.506.800.000.00دهوك

0.004.544.5411.9223.233.954.830.0010.5311.85نينوى

41.3.867.1426.7.8319.9060.2.241.381.67السليمانية

3.457.7421.0.000.000.000.0015.450.000.00كركوك

0.006.434.6313.404.705.121.8523.390.0025.96أربيل

1.793.295.164.520.000.003.303.9317.923.30دياىل

3.4423.742.0515.055.9111.7330.6047.5.3227.97األنبار

2.763.693.7817.1117.3481.4.390.002.778.05بغداد

82.2.425.450.000.001.544.672.270.000.00بابل

13.445.9118.1715.440.000.000.0021.350.0021.76كربالء

0.006.423.703.8171.14.770.003.763.6813.33واسط

0.008.154.100.002.970.008.696.632.972.98صالح الدين

5.642.8213.230.000.000.000.000.000.000.00النجف

3.293.704.542.670.000.0012.000.008.3921.69القادسية

0.0090.7.347.340.000.003.4010.0.000.00املثنى

0.001.4533.0.009.300.003.092.390.005.79ذي قار

0.002.8763.0.001.900.000.000.000.001.03ميسان

0.009.301.434.900.000.003.357.060.0057.97البصرة

2.164.854.919.356.903.194.914.594.7010.27اجملموع
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جدول )22( احلالة االجتماعية للنساء الالتي يرتأسن أسر

احلالة االجتماعية للنساء الالتي يرأسن أسراخلصائص

0.7غري متزوجة

86.8متزوجة

0.9مطلقة

11.3أرملة

0.3منفصلة
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