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املقدمــــــة )مدخــل(
مفهوم النوع االجتماعي يعين  العالقات واألدوار والسلوك املناسب الذي حيدده اجملتمع لكل من الرجل واملرأة مسبقًا يف ضوء موروثات اجتماعية 

ومنظومة ثقافية تضم جمموعة  من العادات والتقاليد والقيم السائدة يف جمتمع ما  ويف فرتة زمنية معينة .

يعد هذا التقرير وثيقة فنية مبنظور إحصائي تتناول مراحل تطور مؤشرات النوع االجتماعي مع مراعاة حتقيق املساواة بني اجلنسني بهدف 
الوصول اىل تنمية مستدامة ومتوازنة وردم الفجوة بني املرأة والرجل . فقد تزايدت احلاجة اىل إدماج منظور النوع االجتماعي يف نظم اإلحصاءات 

الوطنية ويف عملية إنتاج اإلحصاءات على املستوى الوطين واإلقليمي والدولي .

ومن القضايا اهلامة أيضًا يف جمال اإلحصاء هي توفر مؤشرات نوعية وكمية مراعية للنوع االجتماعي وقابلة للمقارنة الدولية حبيث يتسنى 
رسم سياسات مرتكزة على أدلة النوع االجتماعي .

وحتى اآلن مل تتوصل عملية إنتاج اإلحصاءات اىل جماراة اإللتزامات العاملية بتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة . ومن هذه اإللتزامات 
ما تشمله إتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإعالن بيجني وإعالن األمم املتحدة بشأن األلفية .

منهجيــــة العمــل 
النوع االجتماعي على مؤشرات مراعية للنوع االجتماعي قسمت اىل ثالث مستويات حسب مدى  أستند العمل بإعداد اإلطار الوطين ملؤشرات 
توافرها يف املصادر الوطنية أو توافرها لكنها غري منشورة أو حمتسبة أو من حتتاج منها اىل صياغة تشريعات جديدة أو إختاذ إجراءات معينة 

)إجراء مسح ( تأخذ على عاتقها مراعاة النوع االجتماعي .

)اجلهات  للشركاء  هناك  وكان 
احلكومية الرمسية واملؤسسات التابعة 
ومجع  التشاور  عملية  يف  دور   ) هلا 
بالنوع  اخلاصة  واملؤشرات  البيانات 
واقع  على  التعرف  بغية  االجتماعي 
نواحي  مجيع  من  تعيشه  الذي  املرأة 
الرجل  مع  باملقارنة  املختلفة  احلياة 
االجتماعي  النوع  لوحدات  كان  وقد 

املشكلة مؤخراً دور يف ذلك .

عمل  منهاج  مؤشرات  شكلت  وقد 
االسرتاتيجية  ومؤشرات  بيجني 
الوطنية للنهوض باملرأة باإلضافة اىل 
بتقارير  املتوافرة  الوطنية  املؤشرات 
املرأة والرجل العمود الفقري ملؤشرات 

النوع االجتماعي يف اإلطار الوطين .
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G oal  IS sues IN dicator                                                    األهداف والقضايا واملؤشرات
وهو عبارة عن إطار ثالثي األبعاد للبلدان العربية ميثل األهداف )Goals( القضايا )Issues( املؤشرات )Indicators( وقد نوقش يف إجتماع 
األولوية  ذات  املشرتك اجملاالت  اإلطار  . ويقدم  اإلمنائية لأللفية  واألهداف  االجتماعي  بالنوع  املعين  الوكاالت واخلرباء  املشرتك بني  الفريق 

املقابلة للمواضيع املشرتكة باألهداف وخاصة قضايا النوع االجتماعي مع ما يقابلها من مؤشرات مراعية للنوع االجتماعي .

                             صورة توضيحية لمسيرة منهاج عمل بيجين               غالف التقرير

مسؤولية إحصاءات النوع االجتماعي :
“نؤكد من جديد أن املساواة بني اجلنسني وتعزيز محاية التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع ، أمور الغين  	•

عنها يف النهوض بالتنمية والسالم واألمن “ قرار اجلمعية العامة 1/60 ، نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام 2005.
ومتاشيًا مع ذلك واالحتياجات اليت برزت يف العراق وتزايد احلاجة لتطوير أنظمة اإلحصاءات الوطنية نفذ مشروع تطوير إحصاءات النوع  	•
االجتماعي على أمل التمهيد لوضع سياسات تعتمد على حقائق إحصائية مع الرتكيز بشكل خاص على دمج قضايا النوع االجتماعي يف 
سياسات وبرامج التنمية على املستوى احمللي والوطين وذلك لتمكني املرأة وحتقيق املساواة بينها وبني الرجل يف اجملتمع العراقي . وكذلك 
رفع مستوى الوعي بأهمية هذه اإلحصاءات بالنسبة إىل كافة القضايا التنموية وحتسني القدرات الوطنية إلنتاج إحصاءات ومؤشرات ذات 

نوعية عالية ومراعية للنوع االجتماعي .
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الرؤية اليت تتبناها وحدة إحصاءات النوع االجتماعي
االجتماعي مبستوى يضاهي أفضل الوحدات اإلحصائية الدولية املختصة بالنوع االجتماعي حبيث تكون  النوع  إحصاءات  وحدة  تكون  أن  	•
املرجعية الوطنية املوثوقة للمعلومة اإلحصائية عن النوع االجتماعي وزيادة التنسيق والتعاون مع كافة اجلهات املنتجة للبيانات ومؤشرات 
النوع االجتماعي من وحدات مماثلة يف دوائر ومؤسسات الدولة باإلضافة إىل املستفيدين والباحثني وواضعي السياسات ومنظمات اجملتمع 

املدني .

أهـداف وحـــدة إحصاءات النوع االجتماعي
إنتاج ونشر وتطوير اإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية 	.1

الوعي عند اجلمهور رفع مستوى  	.2
النوع االجتماعي إنتاج وحتليل ونشر دراسات وإصدار منشورات عن  الوطنية يف  القدرات  حتسني  	.3

العراق النوع االجتماعي يف  بناء قاعدة بيانات وطنية عن مؤشرات  	.4

مهــام وحـــدة إحصاءات النوع االجتماعي
النوع االجتماعي . 	مجع وتطوير وتقييم وحتليل بيانات ومؤشرات عن  	•

النوع االجتماعي . التقدم احملرز يف مؤشرات  رصد  		•
العمليات اإلحصائية للنظام اإلحصائي الوطين النوع االجتماعي يف  إدماج منظور  		•

التدريبية اخلاصة بالنوع االجتماعي الدورات  تنظيم  		•
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إدماج منظور النوع االجتماعي
، غالبًا ما تكون رمسية )مؤسسات حكومية( وغري رمسية )منظمات  النوع االجتماعي على مستويات عدة  التخطيط للتنمية من منظور  يتم 

اجملتمع املدني( 
وعلى املستوى الرمسي حتدد اجلهات املسؤولة عن التخطيط االحتياجات واملتطلبات املطلوب إدراجها ضمن خطة التنمية من دون إستثناء أي 
قطاع أو شرحية اجتماعية أما على املستوى اجملتمعي املدني فيتمحور هذا التخطيط حول تنفيذ اخلطة الوطنية وذلك من خالل وضع برامج 

ومبادرات قابلة للتنفيذ ومرتبطة بإحتياجات اجملتمع املدني وخصوصيته االجتماعية واالقتصادية .
وتشكل عملية إدماج منظور النوع االجتماعي يف املؤسسات احلكومية سياسة مؤسسية واسرتاتيجية براجمية تسعى اىل إدماج احتياجات املرأة 
أنها تضفي  ، حيث  التغيري  الضرورية للمساعدة على  الوسائل  أهم  املختلفة  وهي إحدى  الدولة وقطاعاتها  أنشطة  والرجل يف مجيع جوانب 

الطابع الرمسي املؤسساتي على مبدأ أو سياسة مما جيعلها أكثر فعالية إلحداث التغيري النوعي يف سبيل حتقيق املساواة بني اجلنسني .

دور اآلليات الوطنية للنهوض باملرأة يف إدماج منظور النوع االجتماعي
الوطنية النوع االجتماعي يف اخلطط واالسرتاتيجيات  إدماج قضايا  	.1

تعيني نقاط إرتكاز أو إنشاء وحدات ملعاجلة قضايا النوع االجتماعي وتكافؤ الفرص بني اجلنسني داخل املؤسسات احلكومية 	.2
السياسات واملشاريع املساهمة يف صياغة  	.3

النوع االجتماعي اعتماد موازنات مراعية لقضايا  	.4
تطوير قواعد بيانات وإحصاءات مصنفة حسب اجلنس 	.5

تشكيل إئتالفات أو جلان وطنية متخصصة 	.6
القدرات والتدريب تنفيذ أنشطة بناء  	.7

القوانني والتشريعات سن وتعديل  	.8

حتديات إدماج منظور النوع االجتماعي
ضعف اإلرادة السياسية 	.1

املؤسسات احلكومية النوع االجتماعي يف  قلة اإلملام بقضايا  	.2
النوع االجتماعي التغيري املستمر لكوادر وحدات  	.3

ضعف اخلربات والكفاءات 	.4
املساءلة آليات  ضعف  	.5

التمويل ضآلة  	.6
البيانات واإلحصاءات املصنفة حسب اجلنس النقص يف  	.7

النوع االجتماعي صعوبة إعداد موازنات تراعي قضايا  	.8
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العناصر املطلوبة إلدماج قضايا النوع االجتماعي يف املؤسسات احلكومية 
متثيل املرأة يف البنى السياسية ومتثيل مصاحلها على مجيع املستويات يف اهليئات املعنية بالتخطيط شانها شأن مصاحل الرجل 	∗

توفري املوارد واملصادر املالية البشرية من أجل دعم السياسات املقررة وحتديد مراكز املسؤولية أو اجلهات املسؤولة عن إدماج قضايا النوع  	∗
االجتماعي وتنفيذ السياسات واخلطط والربامج واملشاريع يف خمتلف اهليئات واملنظمات واملؤسسات

املرأة  والتأكيد على منح  السياسات  التخطيط ورسم  واملؤسسات واهليئات يف  املنظمات  اليت تعتمدها خمتلف  األطر  العمل على  تركيز  	∗
والرجل فرصًا متساوية يف احلصول على التدريب والرتقيات يف العمل وحضور املؤمترات

توعية موظفي القطاع العام بقضايا النوع االجتماعي وتدريب الكوادر العاملة ضمن وحدات النوع االجتماعي أو وحدات تكافؤ الفرص )حسب  	∗
املسميات( على مهارات التخطيط واملتابعة والتقييم من منظور النوع االجتماعي

االجتماعي  النوع  إلحتياجات  احلكومية  املؤسسات  تنفذها  اليت  املشاريع  مراحل  خمتلف  يف  املتخذة  اإلجراءات  مراعاة  مدى  معرفة  	∗
وتنفيذها ومراقبة سريها  واملشاريع  والربامج  السياسات  وضع  ويف  املعتمدة  املنهجيات  االجتماعي يف  النوع  قضايا  ومدى حتقيقها إلدماج 

وتقوميها  

جتربـــة العــــراق بالنوع االجتماعي
النوع االجتماعي يف النظام اإلحصائي الوطين، من خالل  بادر اجلهاز املركزي لإلحصاء ضمن إسرتاتيجية العمل احلديثة إىل تبين منظور 
ملا تشكله إحصاءات النوع االجتماعي من أداة مهمة للنظر إىل أوضاع الرجل واملرأة يف اجملتمع  النوع االجتماعي. نظراً  إنشاء وحدة إحصاءات 

ومشاركتهما يف حتقيق التنمية، واستخدامها يف رسم السياسات املستقبلية الكفيلة بتقليص الفوارق بني اجلنسني يف خمتلف اجملاالت. 

تأسست وحدة إحصاءات النوع االجتماعي يف العراق يف عام 2007 ، بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( ضمن 
مشروع تطوير إحصاءات النوع االجتماعي يف العراق بأشراف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة .	

. ومت تهيئة  النوع االجتماعي  املهارات يف إنتاج وحتليل بيانات  الوطنية وتعزيز  القدرات  النوع االجتماعي أواًل بتحسني  بدأت وحدة إحصاءات 
البيئة املناسبة للعمل من اللوازم واألجهزة واملعدات . 

كذلك إشراك العاملني يف دورات وورش عمل تطويرية داخل وخارج العراق، لتدريبهم على املفاهيم والتعاريف احلديثة عن النوع االجتماعي، 
على أيدي خرباء دوليني من منظمات األمم املتحدة . إضافة إىل إطالعهم على جتارب دول معينة واالستفادة من الدروس اجليدة املستقاة من 

تطبيقاتها الناجحة يف هذا املضمار .

باشرت الوحدة بتقييم إحصاءات النوع االجتماعي يف العراق، ومراجعة شامة ودقيقة للبيانات املنشورة سابقًا . وحتديد أوجه اخللل والقصور 
يف املؤشرات ، واملشاكل اليت تعرتي مجع وحتليل البيانات ، بهدف الوصول إىل رؤية واضحة حول واقع إحصاءات النوع االجتماعي تساعد على 

وضع احللول واملعاجلات املناسبة.
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وقد صدر نتيجة هلذا اجلهد أول تقرير يتضمن تقويم  إحصاءات النوع االجتماعي يف العراق وهو األول من نوعه بني الدول األعضاء يف )االسكوا(. 
التقرير جوانب عديدة مما هلا صلة  . حيث شخص  النوع االجتماعي  القوة والضعف يف إحصاءات  التقرير بكل شفافية ومهنية نقاط  تناول 
باملوضوع ، منها مصادر البيانات، ومنهجيات القياس، وآليات النشر والتوزيع، وغريها ، اليت كانت وراء األداء السابق يف عمل اجلهاز املركزي 

لإلحصاء فيما يتعلق بإحصاءات النوع االجتماعي.

احتياجات  لتلبية  اجلودة  من  متميز  قدر  على  اإلجتماعي  بالنوع  اخلاصة  اإلحصائية  واملؤشرات  البيانات  وتوفري  مجع  عملية  انطلقت  بعدها 
املستخدمني املتنوعة. وأمثر التعاون املشرتك بني اجلهاز املركزي لإلحصاء ومنظمة )االسكوا(، بإصدار أربع تقارير ميثلن املرجعية الوطنية 

املعتمدة يف إحصائيات النوع اإلجتماعي وكذلك عدد من اإلجنازات املتحققة على املستوى الوطين واإلقليمي. 

اإلطار الوطين ملؤشرات النوع االجتماعي
عقدت اللجنة االجتماعية واالقتصادية لدول غرب آسيا )االسكوا( ورشة عمل حول “ تطوير إحصاءات النوع االجتماعي يف البلدان العربية “ 
يف اسطنبول لتطوير إطارا إقليمي إلحصاءات النوع االجتماعي تلبية للقضايا الراهنة ذات األولوية و يتواءم مع األطر الدولية وذلك بالتعاون 

والتشاور مع الدول العربية األعضاء.  
من أهم نتائج االجتماع هو االنتهاء من وضع إطار مفاهيمي وخطوات حتضري إطار إحصاءات للنوع االجتماعي ، كما مت استكمال وحتديث 
اإلطار العربي إلحصاءات النوع االجتماعي . ومن أبرز توصيات التقرير هو الطلب من الدول األعضاء يف وضع أطر شاملة  وموائمة إلنشاء قواعد 
بيانات وطنية عن النوع االجتماعي لتسهيل عملية الرصد واإلبالغ على الصعيدين الوطين والعاملي . وستقوم االسكوا على تقديم املساعدة الفنية 

للدول األعضاء يف  استكمال أطرها الوطنية.
يعترب تطوير إطار إحصاءات النوع االجتماعي مبثابة اخلطوة األوىل يف تطوير جمال إحصاءات النوع االجتماعي وأداة مهمة لرصد السياسات 

املستندة على أدلة واإلبالغ عنها وذلك لتلبية االحتياجات الوطنية واإلقليمية والدولية.  

أهمية اإلطار الوطين لقياس قضايا النوع االجتماعي
أن وضع إطار وطين شامل لقياس قضايا النوع االجتماعي له أهمية إسرتاتيجية يف حتسني واقع وإنتاج البيانات اإلحصائية يف كافة اجملاالت . 
كما أنه سيليب االحتياجات الوطنية والدولية من البيانات. وتطوير إطار وطين شامل لقياس قضايا النوع االجتماعي سيسهم يف تنسيق اجلهود 
الوطنية واملفاهيم والتقارير ويسهل أعداد قاعدة بيانات حول النوع االجتماعي للرصد والتحليل توفر املعلومات اىل مجيع مستخدمي البيانات 

يف آن واحد. 
يستند اإلطار الوطين اىل القضايا ذات العالقة باإلسرتاتيجية التنموية والقطاعية لتمكني املرأة، ومؤشرات تقرير سيداو اخل .  كما يأخذ بنظر 
االعتبار البيانات الوطنية املتوفرة واليت تعكس واقع املرأة والرجل يف البلد.  ويف نفس الوقت يليب املتطلبات من املؤشرات اإلقليمية والدولية واليت 

تنسق عملية الرصد العاملي لقضايا النوع االجتماعي ومتكني املرأة. 
وألجل  تكييف أي إطار وطين يستوجب استعراض كافة املنشورات واالسرتاتيجيات والتقارير الوطنية مثل تقرير املرأة والرجل ، واتفاقية 

سيداو، وقواعد البيانات املتاحة إلضافة املؤشرات ذات العالقة وحذف ما هو غري متوفر وما يتطلب منها دراسة أو وضع اسرتاتيجيات .  
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مراحل إعــــداد اإلطار الوطين 
 املرحــلة األوىل :-

. الوطنية واملصنفة حسب اجلنس  املتوفرة من املصادر  املؤشرات  حصر  	.1
تقسيم املؤشرات اىل مؤشرات نوعية ) 19 ( مؤشر – مجيعها متوفرة  ومؤشرات كمية ) 253 ( مؤشر تقيس قضايا النوع االجتماعي يف )15(  	.2

قطاع ومقسمة اىل ثالث مستويات حسب توافر البيانات كما يلي:
املستوى األول )Tier1( :- متوفر ومنشور يف التقارير الوطنية / قواعد البيانات / التعداد العام للسكان واملساكن / السجالت اإلدارية  

املستوى الثاني )Tier 2( :- متوفر ولكن غري منشور / أو غري حمتسب ممكن إحتسابه من مصادر متوفرة .
املستوى الثالث )Tier 3( :- غري متوفر ويتطلب إجراء مسح أو تعديل / تطوير سجالت إدارية جلمعه .

املرحــلة الثانية :-
تضمني املؤشرات املتوفرة من املصادر التالية اآلخرى : 	.1

منهاج عمل بيجني 	•
املرأة )سيداو( العنف ضد  إتفاقية مناهضة  	•

النهوض باملرأة اسرتاتيجية  	•
"  2013 أرقام  النوع االجتماعي يف   " نشرة االسكوا  	•

حتديد وإضافة املؤشرات املطلوبة إقليميا / عامليًا غري املتوفرة يف املسودة األوىل لإلطار الوطين . 	.2
حذف املؤشرات املكررة وغري الصحيحة أوغري املالئمة وتغيري بعض املؤشرات )استبداهلا( ضمن املرحلتني األوىل والثانية . 	.3

املرحــلة الثالثة :-
تنقيح اإلطار وتقييم أهمية ومالئمة مؤشرات النوع االجتماعي املتوفرة من خالل مناقشة الواقع الراهن بالتعاون مع املستخدمني واملنتجني 

على النحو التالي :

النوع االجتماعي )قطاعات( وذلك بتوزيع املؤشرات على اجملاالت ذات األهمية . وضع مكونات لإلطار الوطين إلحصاءات  	.1
املؤشرات واستكمال اإلطار بالنسبة اىل جماالت االهتمام الوطنية مع املستخدمني . مراجعة أهمية  	.2

. الزمنية لكل مؤشر ومصادرها  حتديد وفرة السالسل  	.3
حتضري اإلطار باللغتني العربية واإلنكليزية . 	.4
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شكل )1( مستويات اإلطار الوطين ملؤشرات النوع االجتماعي
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جدول )1( قطاعات اإلطار الوطين ملؤشرات النوع االجتماعي

مؤشرات القطاعا ت
نوعية

مؤشرات 
كمية

مستويات توفراملؤشرات الكمية
مستوى 1: 

متوفرة منشورة
مستوى 2: متوفرة 

غري منشورة
مستوى 3: غري 

متوفرة
الفقر  .1013850
203210. اجلوع

3124826166. االقتصاد
التعليم ومعرفة الكتابة والقراءة  .40312452

5317863.احلياة العامة وصنع القراروالتمكني
63191324. حقوق األنسان )املرأة والفتيات(

البيئة  .708620
80513993. الصحة

90201910. اخلصائص الدميوغرافية
100131300. اهلجرة والنزوح

املرأة ونزاعات احلروب  .1105005
1215140. اجلرمية
الرياضة  .1303030

1408611. االعالم
البحث والتطوير  .1509900

المجموع  .16192531745524
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جدول )2( املؤشـــرات النوعيــة لإلطار الوطين

مدى اإلستجابةاخلصائص

االقتصـــاد

اهلياكل االقتصادية، واملشاركة يف األنشطة اإلنتاجية والوصول إىل املوارد
مدى التزام الدولة بتحقيق املساواة بني اجلنسني يف العمل 

وهل مت تصديق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 
بشأن املساواة يف األجور بني النساء والرجال

العراق مصادق عليها

هل مت تصديق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 
العراق مصادق عليهابشأن التمييز يف االستخدام واملهنة

مدى إلتزام البالد لدعم التوفيق بني العمل واحلياة األسرية
هل مت تصديق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156 

غري مصادق عليهابشأن العمال ذوي املسؤوليات العائلية

هل مت مصداقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
العمل اجلزئي غري مصادق عليها175 بشأن 

هل مت تصديق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 177 
غري مصادق عليهابشأن العمل يف املنزل

هل مت تصديق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 
غري مصادق عليهاحلماية األمومة

تبلغ طول الفرتة )12( شهراً كاماًل مع إجازة الوضع طول إجازة األمومة
)الوالدة( اليت تسبقها )72( يومًا

)6( أشهر األوىل براتب تام و)6( الباقية بنصف راتبنسبة األجور املدفوعة خالل إجازة األمومة

احليــــاة العامــــة وصنــــع القــــرار

حصة النساء والرجال من املقاعد الربملانية ونسبة الكوتا 
القانونية

تبلغ نسبة الكوتا 27.5 بعد زيادتها عن 25.0 بزيادة عدد 
أعضاء جملس النواب



11

حصة النساء والرجال من املقاعد الربملانية ونسبة الكوتا 
من احلصص احلزبية

كفل قانون اإلنتخابات بوجود مرشحة امرأة لكل 2 رجل 
يف قوائم الكتل السياسية اإلنتخابية

ال توجدوجود تشريعات قانونية على إحصاءات النوع االجتماعي

حقوق اإلنسان للنساء والفتيات
هل هناك حتفظ أم ال على املادة )16( )الزواج واحلياة 
األسرية( للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

هل توجد قوانني بشأن العنف املنزلي
العراق متحفظ على هذه املادة

هناك متييز حسب الشريعة اإلسالميةهل يف حقوق املرياث هناك متييز ضد النساء والفتيات

18 عامًاماهو احلد األدنى للسن القانوني عند الزواج

شكل )2( املؤشرات الكمية والنوعية حسب قطاعات النوع االجتماعي
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املؤشـــــرات اآلخــرى :-
وهي مؤشرات مل تشمل ضمن قطاع معني من القطاعات املشكلة لإلطار الوطين ملؤشرات النوع االجتماعي وقد مجعت يف ملف )Excel( مع بقية 

القطاعات اآلخرى

املؤشرات الدالة على النوع االجتماعي )الكمية / النوعية( : 
هي املؤشرات اليت ترصد التغيريات الدالة على النوع االجتماعي يف جمتمع معني عرب فرتة زمنية معينة وتكون كمية إذا كانت ميكن حتديدها 

بدقة وسهولة وتكون نوعية إذا كانت ترتبط يف األغلب بأبعاد اجتماعية .

حتليل قضايا النوع االجتماعي
يعرب حتليل النوع االجتماعي عن األسلوب الذي يستخدم يف دراسة وتبيان التأثريات املختلفة لألنشطة التنموية على فئات السكان من النساء 
النوع االجتماعي اىل تسهيل  . ويهدف مكون حتليل  النساء منها على الرجال وفق معايري حمددة  التأثريات على  والرجال .وخيتلف وقع تلك 

عملية تطوير نوعية البيانات واملؤشرات املتعلقة بقياس املساواة بني اجلنسني .

ان أي حتليل يراعي منظور النوع االجتماعي يعين برصد التأثريات املختلفة النامجة عن عملية التنمية يف كافة مراحلها على كل من النساء 
والرجال . من هنا يكتسب تصنيف البيانات حسب اجلنس أهمية كبرية لفهم ماهية تلك التأثريات . واجلدير بالذكر أن تعزيز املساواة بني 
اجلنسني ومتكني املرأة هما من األمور الضرورية اليت ينبغي تطبيقهما لتحقيق التنمية البشرية ولكن هذه القضية تكتسب خصوصية كبرية 
تقوم على طبيعة اجملتمع العراقي والظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية اليت أثرت وال تزال تؤثر يف صياغة شكل وطبيعة 

العالقة بني املرأة والرجل .

فجــــوة إحصاءات النوع االجتماعي
األهداف  تربط بني  أداة قياس   )G IS IN( اإلمنائية لأللفية  باألهداف  واملؤشرات اخلاصة  والقضايا  املشرتك لألهداف  العربي  اإلطار  يوفر 
اإلمنائية لأللفية ومنهاج عمل بيجني . ويقدم اإلطار املشرتك جماالت األولوية املقابلة للمواضيع املشرتكة املتعلقة باألهداف . وخاصة قضايا 
النوع االجتماعي مع ما يقابلها من مؤشرات تراعي النوع االجتماعي .وإنطالقًا من هذا اإلطار الشامل الذي يتبنى جمموعة مؤشرات تعد مناسبة 
للتعبري عن مكانة املرأة يف العراق واملنطقة ، واليت ميكن إحتسابها من خالل البيانات املتوافرة أو اليت ميكن أن تتوافر مستقباًل ، وحتديد عمق 
فجوة اإلحصاءات اليت ينبغي أن يتجه العمل على ردمها عرب إنتاج إحصاءات جديدة مراعية للنوع االجتماعي . وهذه املؤشرات جممعة يف سبعة 

جماالت هي : 
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– الدخل والفقر  1
امللكية – املرأة وحقوق   2

املرأة وتدريبها     – تعليم   3
املعلومات واإلتصاالت – املرأة وتكنولوجيا   4

املرأة – صحة   5
– املرأة والبيئة  6

7 – تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  ) املرأة واألقتصاد / املرأة ووسائل اإلعالم / املرأة يف السلطة وإختاذ القرار / أمن االنسان والعدالة 
االجتماعية “ املرأة والعنف “ ( 

             

الشركـــــاء  )املنتجني واملستفيدين( 
حتى يستطيع العراق من حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وإلفساح اجملال أمام إحراز تقدم فعلي يف حتقيق األهداف األلفية مبنظور 
يراعي النوع االجتماعي يتطلب ذلك بناء شراكات متينة على أصعدة متعددة مع خمتلف الشركاء واملعنيني وتطوير قدرات النظراء الوطنيني 
من خالل الدعوات وبناء القدرات الفنية ومنها القدرات اإلحصائية  باإلعتماد على مقاييس تراعي منظور النوع االجتماعي لذا من الضروري 
أيضًا بناء شراكات على املستوى الوطين تضم االطراف الفاعلة احلكومية )وزارات ومؤسسات الدولة(  بصفتهم شركاء مسؤولني عن إعداد 

التقارير الوطنية .

التشاور  مع الشركاء
يتطلب إنشاء إطار وطين شامل وموائم ملؤشرات النوع االجتماعي وإنشاء قاعدة بيانات وطنية عن النوع االجتماعي تسهل عملية الرصد واإلبالغ 
على الصعيدين الوطين والدولي تعاونًا فنيًا من األطراف احلكومية الفاعلة )وزارات ومؤسسات الدولة( وباألخص نقاط اإلرتكاز )وحدات النوع 
االجتماعي( الذين مت تعيينهم لنشر مفهوم النوع االجتماعي ومتكني املرأة وضرورة مشاركة عادلة يف التخطيط والتنفيذ. ويهدف التشاور 

مع الشركاء اىل :- 

النوع االجتماعي وإدماجه . رصد اإلجنازات واملمارسات اجليدة يف تعميم مفهوم  	.1
العراق ملعرفة مدى حتقيقها لألهداف اليت سعت اليها والتحديات اليت واجهتها  حتليل جتربة  	.2

طريق وحدات النوع االجتماعي العاملة يف وزارات ومؤسسات الدولة لرفده  عن  الوطين  اإلطار  مؤشرات  بتطوير  املساهمة  مدى  مناقشة  	.3
بالبيانات واملؤشرات املفصلة حسب اجلنس وحتليل البيانات حول قضايا النوع االجتماعي 

والتقييم  التواصل  وتعزيز  االجتماعي  النوع  مفهوم  إدماج  ملتابعة  العالقة  ذات  احلكومية  واجلهات  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  مع  العمل  	.4
املستمر لعمل الوحدات .
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شكل )3( الشركاء املنتجني واملستفيدين من اإلحصاءات

قواعد بيانات النوع االجتماعي :
منذ  الوحدة  عمل  نتاج  وهي   Devinfo التنمية  معلومات  نظام  بإستخدام  االجتماعي  النوع  إحصاءات  بوحدة  خاصة  بيانات  قواعد  إنشاء  مت 
تأسيسها لغاية اآلن وقد مت إنشاء ثالث قواعد بيانات مصنفة حسب اجلنس والرابعة قيد األجناز )قاعدة بيانات اإلطار الوطين ملؤشرات النوع 

االجتماعي ( وحسب جمال العمل .

الكرتوني اهلدف منه احلصول على معلومات دقيقة حول واقع مبادرات إدماج  النوع االجتماعي :- مت تصميم إستبيان  الكرتوني عن  إستبيان 
قضايا النوع االجتماعي يف املؤسسات احلكومية ومستنداً باألصل على دراستني أعدتهما األسكوا بعنوان “ مبادئ توجيهية من أجل تعميم قضايا 
النوع االجتماعي وزيادة فعاليات آليات النهوض باملرأة “ 2007    والثانية بعنوان “ مراجعة تقييم آليات النهوض باملرأة وأدائها يف تعميم مراعاة 

منظور النوع االجتماعي يف البلدان العربية “ 2010

http//:www.surveymonkey.com/s/xwlcrvr
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قطاعات اإلطار الوطين
قطاع الفقر واجلوع واالقتصاد

املناهضة للفقر يف تقليص تلك  السياسات  أثر  لتحليل  النساء والرجال متهيداً  التفاوت بني  الفقر دالالت خاصة يف كشف  تكتسب مؤشرات 
التفاوتات .وتعد العقبات املرتبطة بالنوع االجتماعي مظهراً مهمًا من الفقر يف العراق ، ذلك أنه من املهم أن يكون كل فرد قادراً على الوصول اىل 
متلك األرض واىل القروض والتعليم والسكن وخاصة يف حالة النساء الفقري ات .ويسهم تهميش املرأة يف سوق العمل بسبب الصورة النمطية عن 
دورها ، يف تعرضها للبطالة وبقائها يف الشرحية املنخفضة األجر إذا ما مارست عماًل مدراً للدخل يف القطاع غري الزراعي ، وزيادة أعداد النساء 

يف الوظائف ذات األجر املنخفض بعيداً عن عملية اختاذ القرار  .

مؤشرات املختارة: 

قبل  من  املدارة  املعيشية  واالسر  الذكور  قبل  من  املدارة  املعيشية  االسرة  )مؤشر  الدخل  يف  املساواة  لعدم  )جيين(   Gini مؤشر  	.1
النساء(

الفقر  السكان حتت خط  نسبة  	.2
الوطين كنسبة مئوية السكان االفقر يف االستهالك  حصة مخس  	.3
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العالقة بالسياسات التنموية     
ان مشاركة االناث يف قوى العمل اقل من الذكور بصفة عامة اذ ليس لدى العديد من النساء نفس فرص املشاركة االقتصادية بسبب عدم  	•

املساواة يف التعليم وعدم املساواة يف تقاسم املسؤوليات يف االسرة املعيشية 
سوق  يف  املراة  ضد  التمييز  يف  تساهم  ايضا  العمل  سوق  يف  والتمييز  املبكر  والزواج  االجتماعي  النوع  على  القائم  املنزلي  العنف  	•

العمل.
العمل من اجل تربية االطفال والعودة – لكن باجر اقل – اىل احلياة الفعالة اقتصاديا. النساء اىل ترك  عادة متيل  	•

النشاط  معلومات  من  التقاعد  اىل  االنضمام  ومعدالت  التدريبية  االحتياجات  ولتحديد  العمالة  سياسات  لصياغة  البيانات  تستخدم  	•
االقتصادي الجل التخطيط املالي الجهزة الضمان االجتماعي.

النساء(  	العمالة غري مدفوعة األجر )خصوصا  	•
واحلالة  العمرية  والفئات  واحلضر،  الريف  يف  ونساء  رجال  السكان  من  الفئات  ملختلف  العمل  سوق  سلوك  لتحسني  املؤشرات  استخدام  	•

االجتماعية ...اخل

املؤشـــــــرات :-
الفقر )5( مؤشرات متوفرة )كمية( تضمن قطاع  	•

)5( مؤشرات غري متوافرة ولكن ممكن إحتسابها وهي من مؤشرات اإلطار اإلقليمي العربي )G IS IN( عن الفقر 	•
)16( مؤشر هي غري حمتسبة وغري منشورة من مؤشرات قطاع االقتصاد 	•

مؤشر " إنفاق األسر املعيشية على اإلستهالك اخلاص " ميتلك نفس بيانات مؤشر " متوسط إنفاق األسر املعيشية على السلع الرئيسية  	•
بأسعار السوق "

املؤشرات الكمية املتوفرة لقطاع اجلوع )2( ومنها مؤشر مل حيتسب )فجوة اإلستهالك( 	•
)26( مؤشر كمي متوافر عن االقتصاد من جمموع )48( مؤشر كمي 	•

)12( مؤشرات نوعية عن قطاع االقتصاد مت اإلجابة عليها مجيعًا 	•
% تشكل مؤشرات الفقر واجلوع االقتصاد جمتمعة من جمموع نسب مؤشرات اإلطار الوطين الكمية  و %63 النوعية  24 	•
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جـدول )3( مؤشرات قطاع الفقر واجلوع واألقتصاد

مؤشرات كميةمؤشرات نوعيةالقطاعا ت 
مستويات توفراملؤشرات الكمية

مستوى 1: متوفرة 
منشورة

مستوى 2: متوفرة غري 
منشورة

مستوى 3: غري 
متوفرة

الفقر  .1010550

203210. اجلوع

3124826166. االقتصاد

شكل )4( مؤشرات قطاع الفقر واجلوع واالقتصاد
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جـدول )4( املؤشرات النوعية لقطاع الفقر واجلوع واألقتصاد

مدى اإلستجابةاخلصائص

االقتصـــاد

اهلياكل االقتصادية، واملشاركة يف األنشطة اإلنتاجية والوصول إىل املوارد

مدى التزام الدولة بتحقيق املساواة بني اجلنسني يف العمل 
وهل مت تصديق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 

بشأن املساواة يف األجور بني النساء والرجال
العراق مصادق عليها

هل مت تصديق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 
العراق مصادق عليهابشأن التمييز يف االستخدام واملهنة

مدى إلتزام البالد لدعم التوفيق بني العمل واحلياة األسرية

هل مت تصديق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156 
غري مصادق عليهابشأن العمال ذوي املسؤوليات العائلية

هل مت مصداقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
العمل اجلزئي غري مصادق عليها175 بشأن 

هل مت تصديق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 177 
غري مصادق عليهابشأن العمل يف املنزل

هل مت تصديق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 
غري مصادق عليهاحلماية األمومة

تبلغ طول الفرتة )12( شهراً كاماًل مع إجازة الوضع طول إجازة األمومة
)الوالدة( اليت تسبقها )72( يومًا

)6( أشهر األوىل براتب تام و)6( الباقية بنصف راتبنسبة األجور املدفوعة خالل إجازة األمومة
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قطاع تعليم املرأة وتدريبها
التعليم هو أحد األدوات األساسية اليت تساعد على متكني املرأة , فهو يرتقي مبستوى مساهمة املرأة يف األسرة واجملتمع والذي من شأنه أن يدعم 
التنمية البشرية ويكون فاعاًل يف فهم املرأة حلقوقها اليت نصت عليها اتفاقية حقوق اإلنسان واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد 
املرأة يف املادة العاشرة اليت أشارت إىل احلق يف القضاء على أي مفهوم منطي عن دور املرأة والرجل يف كافة مراحل التعليم من أجل الوقوف 

على دور تعليم املرأة يف العراق وأثره على متكني املرأة كعامل مساعد بل كأحد أهم العوامل املساعدة .

وإعداد إحصاءات عن التعليم مراعية للنوع االجتماعي جيب أن يرتكز على قطاعني أساسني :

. الدراسة  التعليم وإكمال  الدراسي والوصول اىل  ، مبا فيها اإلملام بالقراءة والكتابة والتحصيل  السكان  التعليم وخصائص  	•
التعليمي مبا فيها نسب اإللتحاق واملناهج الدراسية . النظام  مؤشرات  	•

مؤشرات خمتارة :-

معدالت اإللتحاق الصايف بالتعليم االبتدائي والثانوي  	-
احلد االدنى للعمر عند ترك املدرسة  	-

17 
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العالقة بالسياسات التنموية   -  األهمية النسبية للتعليم

    ما ينبغي البحث عنه:- 
هل هناك خطة رئيسية )سياسات( واسرتاتيجيات للتعليم ولكن ال ميكن تطبيقها لقلة املوارد  لتطبيق مبادرة التعليم للجميع 	•

توفر البيانات املتعلقة باملدارس طريقة سهلة ملقارنة اعداد البنات والبنني املسجلني يف املدارس كل عام وكذلك معدالت إستكمال التعليم  	•
االبتدائي

االمية وحتقيق  والقضاء على  الشامل  االبتدائي  التعليم  الوطنية مثل  االهداف  امام حتقيق  املدرسة عقبة خطرية  ترك  تشكل مستويات  	•
فرص املساواة

على  والتغلب  الفقر  مكافحة  اجل  من  القادم  للجيل  الالزمة  االدوات  يوفر  اذ  الفقر  معدل  خفض  على  يساعد  االطفال  تعليم  	•
االمراض

املدارس النسبة األكرب للتسرب من  املدرسة توفر بيئة امنة لالطفال وأين هي  	•
البنات على احلد بشكل كبري من فرصة وفاه اول طفل هلا قبل سن اخلامسة من العمر يعمل تعليم  	•

التعليم  الفجوات يف تقديم  اين هي  	•

املؤشـــــرات :-
يتضمن هذا القطاع مؤشرات عن معدالت اإللتحاق بكل مراحل التعليم وكذلك مؤشرات التكافؤ بني اجلنسني ومعدالت األمية 	•

2013 1990 لغاية  التعليم سلسلة زمنية من  تتوفر يف قطاع  	•
القطاع يتضمن )31( مؤشر كمي وال توجد مؤشرات نوعية يف هذا  	•

)24( مؤشر كمي متوافر من املصادر الوطنية واإلطار اإلقليمي العربي ملؤشرات النوع االجتماعي )G IS IN( مثل “ معدالت إمتام التعليم  	•
االبتدائي / نسبة مئوية “

أو غري منشورة مثل " مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف جماالت العلوم واهلندسة والتصنيع على مستوى خرجيي  )5( مؤشرات غري حمتسبة  	•
التعليم العالي “

)T3( مؤشر هي غري متوافرة )2( 	•
الوطين  التعليم من جمموع كل نسب مؤشرات اإلطار  % نسبة مؤشرات   12.2 	•
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جدول )5( مؤشرات قطاع تعليم املرأة وتدريبها

مؤشرات كميةمؤشرات نوعيةالقطاعا ت
مستويات توفراملؤشرات الكمية

مستوى 1: 
متوفرة منشورة

مستوى 2: متوفرة 
غري منشورة

مستوى 3: غري 
متوفرة

التعليم   .4
ومعرفة الكتابة 

والقراءة
0312452

شكل )5( مؤشرات قطاع تعليم املرأة وتدريبها
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قطاع احلياة العامة وصنع القرار والتمكني 
ينطبق مفهوم التمكني على الفئات احملرومة أو املهمشة اجتماعيًا كافة ومنها املرأة ولكن متكني املرأة ينطوي على عناصر عديدة منها : أن 
املرأة فئة متنوعة من األفراد تتقاطع مع كل هذه الفئات اآلخرى .ويعتمد التمكني على عدة عوامل منها : العوامل االجتماعية والدميوغرافية 
املرأة والنظام االقتصادي والسياسي للبلد فضال عن  السائدة يف اجملتمع ووضع  التعليم والعادات والتقاليد  والرتكيبة االجتماعية ومستوى 

العوامل البيئية .

العالقة بالسياسة التنموية
ان املشاركة يف احلياة العامة حاجة اسرتاتيجية للنساء وهي كذلك حق انساني كما هو مبني يف االعالن العاملي حلقوق االنسان وإتفاقية   	•

الدولية. CEDAW  وغريها من االتفاقات 
انه كلما زاد عدد النساء يف موقع القرار كلما زاد االعرتاف حبقوق املراة ووضعها ومحايتها. الدراسات  اظهرت  	•

املرأة وتكنولوجيا املعلومات 
غالبًا ما ترتبط مؤشرات البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بإستخدام الفرد هلا ، كما يرتبط الوصول اليها بداللة السكان .

املعلومات واالتصاالت؟ الوصول اىل تكنولوجيا  العراق سياسة لتحسني فرص  هل توجد يف  	•
القيود املفروضة على الوصول اىل تكنولوجيا اهلاتف والشبكة اخللوية؟  ما هي  	•
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 ( يؤشزاد لطبع انذُبح انؼبيخ وطُغ انمزار وانتًك6ٍُشكم )

 

 ( انًؤشزاد انُىػُخ نمطبع انذُبح انؼبيخ وطُغ انمزار وانتًك7ٍُجـذول )

 ٟذ٫ اٵعزغبثخ اٛخظبئض
 ٩ط٤ــــن اٛٔــــشاس اٛؾٰــــبح اٛوبٟــــخ
ؽظخ ا٤ٛغبء ٩اٛشعبٙ ٢ٟ ا٠ٛٔبهذ اٛجش٠ٛب٣ٰخ ٣٩غجخ اٛ٘٪رب 

 اٛٔب٣٪٣ٰخ
ثضٯبدح هذد  2570ثوذ صٯبدر٨ب ه٢  2775رجٜي ٣غجخ اٛ٘٪رب 

 أهؼبء ٟغٜظ ا٤ٛ٪اة
ؽظخ ا٤ٛغبء ٩اٛشعبٙ ٢ٟ ا٠ٛٔبهذ اٛجش٠ٛب٣ٰخ ٣٩غجخ اٛ٘٪رب 

 ٢ٟ اٛؾظض اٛؾضثٰخ
 

سعٚ ُٮ  2ٟششؾخ اٟشأح ٛ٘ٚ  ِٗٚ ٓب٣٪١ اٵ٣زخبثبد ث٪ع٪د
 ٓ٪ائٞ اٛ٘زٚ اٛغٰبعٰخ اٵ٣زخبثٰخ

 ٷ ر٪عذ ٩ع٪د رششٯوبد ٓب٣٪٣ٰخ ه٬ٜ إؽظبءاد ا٤ٛ٪م اٷعز٠بهٮ

 

 

47% 

35% 

18% 

 يتىفزح يُشىرح: 1يستىي 

 يتىفزح غُز يُشىرح: 2يستىي 

 غُز يتىفزح: 3يستىي 
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املؤشــــرات :-
العليا ومن هلن حق الرتشيح يف اإلنتخابات  املناصب  العامالت يف  النساء  القطاع مؤشرات عن  يتضمن هذا  	•

ومؤسسات  وزارات  يف  أنشئت  اليت  االجتماعي  النوع  وحدات  عدد   " ومؤشر  امرأة  ترأسها  اليت  األسر  نسبة  هما  جديدان  مؤشران  إضافة  	•
الدولة"

6 سنوات  اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ضمن قطاع التمكني ومنها على سبيل املثال مؤشر إستخدام األنرتنيت بعمر  مؤشرات  وضعت  	•
فأكثر حسب املكان الرئيس لإلستخدام ولكن بيانات املؤشر مجعت ضمن " مؤشرات إضافية "

القطاع مت اإلجابة عليها )3( مؤشرات نوعية يف هذا  	•
الوطنية )17( مؤشر كمي ومنها )8( مؤشرات متوافرة يف املصادر  	•

السفراء النساء والرجال  )6( مؤشرات غري حمتسبة ومنها حصة  	•
" البلدية  النساء والرجال يف اهليئات  املثال " حصة  )3( مؤشرات غري متوفرة ومنها على سبيل  	•

التمكني من باقي نسب القطاعات % تقريبًا نسبة مؤشرات   8 	•

جدول )6( مؤشرات قطاع احلياة العامة وصنع القرار والتمكني

مؤشرات كميةمؤشرات نوعيةالقطاعا ت 
مستويات توفراملؤشرات الكمية

مستوى 1: 
متوفرة منشورة

مستوى 2: متوفرة 
غري منشورة

مستوى 3: غري 
متوفرة

العامة  5. احلياة 
وصنع القرار 

والتمكني
317863
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شكل )6( مؤشرات قطاع احلياة العامة وصنع القرار والتمكني

جـدول )7( املؤشرات النوعية لقطاع احلياة العامة وصنع القرار والتمكني

مدى اإلستجابةاخلصائص

احليــــاة العامــــة وصنــــع القــــرار

حصة النساء والرجال من املقاعد الربملانية ونسبة الكوتا 
القانونية

تبلغ نسبة الكوتا 27.5 بعد زيادتها عن 25.0 بزيادة عدد 
أعضاء جملس النواب

حصة النساء والرجال من املقاعد الربملانية ونسبة الكوتا 
من احلصص احلزبية

كفل قانون اإلنتخابات بوجود مرشحة امرأة لكل 2 رجل 
يف قوائم الكتل السياسية اإلنتخابية

ال توجدوجود تشريعات قانونية على إحصاءات النوع االجتماعي
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قطاع حقوق األنسان والعنف )املرأة والفتيات( 
تعرف حقوق االنسان بأنها “ مبادئ املساواة والعدالة اليت حتظى بقبول عام أواحلقوق االدبية اليت يكتسبها كل الناس على قدم املساواة ألنهم 
وببساطة بشر. وبتوقيعها على العديد من اإلتفاقيات الدولية إلتزمت حكومة العراق بإحرتام وتوفري ومحاية حقوق اإلنسان لكافة أفراد الشعب .

العنـــــف
أن  ومع  للعنف  تعريفها  يف  العراقية  الدراسات  اختلفت 
القضاء على  الدراسات تعتمد على تعريف إعالن  معظم 
لألمم  العامة  اجلمعية  أقرته  الذي  املرأة  ضد  العنف 
املتحدة عام 1993 والذي ينص على انه » أي فعل عنيف 
أن  احملتمل  من  أو  عنه  ينجم  اجلنس  أساس  على  قائم 
ينجم عنه أذى أو معاناة جسدية ، جنسية ، نفسية للمرأة 
مبا يف ذلك  التهديد بإقرتاف مثل هذا الفعل أو اإلكراه 
أو احلرمان التعسفي من احلرية سواء وقع ذلك يف احلياة 

العامة أو اخلاصة . 

املؤشـــــرات :-
النساء والفتيات ومؤشرات عن األرامل العنف ضد  القطاع مؤشرات  يتضمن هذا  	•

مت إضافة جدول جمموع اإلتفاقيات الدولية اليت صادق عليها العراق يف خمتلف اجملاالت 	•
القطاع وكلها متت اإلجابة عليها هناك )3( مؤشرات نوعية يف  	•

الوطنية  )19( مؤشر كمي منها )13( مؤشرات كمية متوافرة يف املصادر  	•
ومنها » أ. املعدل اإلمجالي للنساء اللواتي يتعرضن للعنف اجلسدي يف األشهر ال 12 املاضية من قبل )الزوج(      حمتسبان  غري  مؤشران   )2( 	•

ب. املعدل اإلمجالي للنساء اللواتي يتعرضن للعنف اجلنسي يف األشهر ال 12 املاضية من قبل )الزوج(
أ. معدل جمموع النساء اللواتي يتعرضن للعنف اجلسدي يف األشهر ال 12 املاضية من خالل العالقة )الزوج(  ب. معدل جمموع   " مؤشر  	•
النساء اللواتي يتعرضن للعنف اجلنسي يف األشهر ال 12 املاضية من خالل العالقة )الزوج( " مت إستبداله مبؤشر متوافر يف املصادر الوطنية 

" نسبة النساء املتزوجات )15 - 54( الالتي تعرضن اىل انواع خمتلفة من العنف من قبل ازواجهن خالل 12 شهر املاضية "
	)4( مؤشرات كمية غري متوفرة ومنها على سبيل املثال عدد األنشطة السنوية اخلاصة بتدريب املرأة وتوعيتها حبقوق األنسان اخلاصة  	•

بها
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جـدول )8( مؤشرات قطاع حقوق األنسان والعنف )املرأة والفتيات(

مؤشرات كميةمؤشرات نوعيةالقطاعا ت 
مستويات توفراملؤشرات الكمية

مستوى 1: 
متوفرة منشورة

مستوى 2: متوفرة 
غري منشورة

مستوى 3: غري 
متوفرة

6. حقوق األنسان 
3191324)املرأة والفتيات(

شكل )7( مصادقة العراق على االتفاقيات الدولية حلقوق األنسان

 

 

 

 

Internation
al 

Covenant 
on 

Economic, 
Social and 

Cultural 
Rights 

)CESCR(

 
Internation

al 
Covenant 
on Civil 

and 
Political 
Rights 
)CCPR(

Internationa
l 

Convention 
on the 

Elimination 
of All 

Forms of 
Racial 

Discriminati
on )CERD(

Convention 
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Elimination 
of All Forms 

of 
Discriminati
on against 

Women 
)CEDAW(

Convention 
Against 

Torture and 
Other Cruel, 
Inhuman or 
Degrading 

Treatment or 
Punishment 

)CAT(

Conventi
on on 

the 
Rights 
of the 
Child 
)CRC(

Conventio
n on the 
Preventio

n and 
Punishme
nt of the 
Crime of 
Genocide 

Conventio
n on 

Protocol 
Relating 

to the 
Status of 
Refugees

 International 
Convention on 
the Protection 
of the Rights of 

All Migrant 
Workers and 
Members of 

their Families 
)MWC(

عضى فً 
األيى انًتحذح 

يُذ عبو

انعهذ انذونً 
انخبص ثبنحمىق 

االلتصبدٌخ 
واالجتًبعٍخ 
وانثمبفٍخ

انعهذ انذونً 
انخبص 

ثبنحمىق انًذٍَخ 
وانسٍبسٍخ

االتفبلٍخ انذونٍخ 
نهمضبء عهى 
جًٍع أشكبل 

انتًٍٍز انعُصري

إتفبلٍخ انمضبء 
عهى جًٍع أشكبل 
انتًٍٍز ضذ انًرأح 

)سٍذاو(

إتفبلٍخ يُبهضخ 
انتعذٌت وغٍرِ يٍ 
ضروة انًعبيهخ أو 
انعمىثخ انمبسٍخ أو 
انالإَسبٍَخ أو انًهٍُخ

إتفبلٍخ 
حمىق انطفم

إتفبلٍخ يُع 
ويعبلجخ جرًٌخ 
اإلثبدح انجًبعٍخ

اإلتفبلٍخ 
انجروتىكىل 

انًتعهك ثىضع 
انالجئٍٍ

اإلتفبلٍخ انذونٍخ نحًبٌخ 
حمىق جًٍع انعًبل 
انًهبجرٌٍ وأفراد 

أسرهى

Iraq 1945 2 2 2 2 2 2 2 0 0 انعراق

number of Human rights conventionsعذد انًعبهذاد انذونٍخ نحمىق اإلَسبٌ

Country انجهذ

انتصذٌك عهى انًعبهذاد انذونٍخ نحمىق اإلَسبٌ
Ratification of human rights conventions

UN 
member 

since 
year
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جـدول )9( املؤشرات النوعية لقطاع حقوق األنسان والعنف )املرأة والفتيات(

مدى اإلستجابةاخلصائص

حقوق اإلنسان للنساء والفتيات

هل هناك حتفظ أم ال على املادة )16( )الزواج واحلياة 
األسرية( للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

هل توجد قوانني بشأن العنف املنزلي
العراق متحفظ على هذه املادة

هناك متييز حسب الشريعة اإلسالميةهل يف حقوق املرياث هناك متييز ضد النساء والفتيات

18 عامًا ماهو احلد األدنى للسن القانوني عند الزواج

شكل )8( مؤشرات قطاع حقوق األنسان والعنف )املرأة والفتيات(
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قطاع البيئــة
تتأثر املرأة بالبيئة احمليطة بها نتيجة صلتها املباشرة بإستخدام املوارد الطبيعية وإدارتها وخباصة املياه والطاقة بصفتها املسؤولة عن تسيري 
النفايات . كما تتوىل املرأة مسؤولية  اليومية لألسرة ، مبا يف ذلك اسلوب ومنط اإلستهالك وإعداد الطعام والتخلص من  الشؤون احلياتية 
توفري املاء بشكل كاف للجميع داخل البيت وتتحمل مسؤولية إدارة املوارد املائية داخل املنزل ، لذا فإن توفري بيئة صحية وسليمة يؤثر إجيابًا 

على أوضاع املرأة .

جهود املرأة ممكن ان تكون يف تدوير النفايات مثال واملرأة يف الريف هلا صلة مباشرة بادارة املياه والطاقة  	•
ما هو دور املرأة يف جهود التنمية املستدامة 	•

السكان املعتمدين على الوقود والطاقة التقليدية لالسر املعيشية املدارة من قبل الذكور/ واالسر املعيشية من املدارة من قبل  نسبة  ما هي  	•
النساء؟

املؤشــــرات
البيئة من جمموع )8( كمية هناك )6( مؤشرات كمية ومتوفرة عن قطاع  	•

الثالث الثاني )غري منشورة ( والتوجد مؤشرات يف  يوجد هناك مؤشران من املستوى  	•
الوطنية )تقارير األهداف اإلمنائية لاللفية( املؤشرات متوفرة يف املصادر  	•

الذين يعتربون احلفاظ على البيئة من واجباتهم كمواطنني » " نسبة األفراد  أضيف مؤشر  	•



29

جـدول )10( مؤشرات قطاع البيئة

مؤشرات كميةمؤشرات نوعيةالقطاعا ت 
مستويات توفراملؤشرات الكمية

مستوى 1: 
متوفرة منشورة

مستوى 2: متوفرة 
غري منشورة

مستوى 3: غري 
متوفرة

البيئة  .708620

شكل )9( مؤشرات قطاع البيئة
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قطاع الصحـــة

وسائل منع احلمل
من  شركائهن  ورفاه  صحة  على  تفعله  مما  اكثر  بشكل  النساء  ورفاه  صحة  على  احلمل  منع  وسائل  وجود  عدم  او  وجود  يؤثر   –

الرجال 
انتشار وسائل منع احلمل ايضا للوصول اىل خدمات الصحة االجنابية ويوفر معلومات هامة حول وفيات االطفال واالمهات وعدوى  يعمل   –

 )HIV( فريوس نقص املناعة البشرية
تتاثر اخلصوبة بالعوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والصحية وتعمل كل هذه العوامل من خالل اربع عوامل اخرى:  –

النساء الالتي يقمن عالقة جنسية  نسبة  	•
اللواتي يستخدمن وسائل منع احلمل  النساء  نسبة  	•

الرضاعة(  النساء غري املخصبات )بسبب  نسبة  	•
مستوى االجهاض  	•

السابقة التغريات  التغريات احملتملة يف جمال اخلصوبة ويساعد على فهم  البيانات يعطي دليال على  توافر وجود هذه   –
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املؤشرات املختارة اليت تظهر ابرز جوانب اخلصوبة ووسائل منع احلمل
انتشار وسائل منع احلمل باي طريقة والنسبة املئوية يف سن احلمل )15 - 49(	سنة معدل  	.1

معدل اخلصوبة الكلي )النساء يف عمر 15 - 49( سنة ويبني هذا املعدل متوسط عدد االطفال الذين تلدهم النساء خالل حياتهن االجنابية  	.2
)15 - 49( سنة اذا كان لديهن نفس منط ومستوى اخلصوبة خالل حياتهن االجنابية باكملها.

املراة  ضد  التمييز  اشكال  مجيع  على  القضاء  اتفاقية  من   12 املادة  تطلب  الظروف(  نوع  )حسب  باالجهاض  تسمح  اليت  الظروف  حتت  	.3
)CEDAW( من الدول االطراف ضمان حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية مبا يف ذلك تلك املتعلقة بتنظيم االسرة وقد يكون 

لدى بعض الدول تشريعات تسيطر على هذه املسالة مع استثناء انقاذ حياة االم 

العالقة بالسياسة التنموية
عام هو احد اهم العوامل احملددة املباشرة لالختالفات بني الدول فيما يتعلق مبعدالت اخلصوبة يف  بشكل  احلمل  منع  وسائل  انتشار  زيادة  	•

الدول النامية.
ميكن استعمال وسائل تنظيم االسرة للحد او املباعدة بني املواليد لتحسني صحة كل من االمهات واالطفال 	 	•

الالزمني لتحقيق مسقبل  والتدريب  التعليم  املرأه ويبقيهن بعيدات عن احلصول على مستوى  صحة  على  واملتكرر  املبكر  االجناب  يؤثر  	•
آمن 

	 20 سنة( خطر اعلى من متوسط خطر وفيات االمهات  )اقل من  تشكل االمومة يف سن مبكرة  	•
االطفال الذين يولدون لتلك االمهات معرضيني اكثر للمرض واملوت 	•

الصحــة العامــة
املرافق  الصحية االساسية  الذين حيصلون على  املئوية للسكان  النسبة  	•

املراكز الصحية( حسب اجلنس االعتالل )دخول املرضى للمستشفيات ومراجعة  	•
الرحم الثدي وعنق  السنوية لسرطان  احلاالت  	•

او  االستفادة من اخلدمات  اجل  املؤشرات من  الوصول عن طريق  القدرة على  االساسية وينبغي قياس  الصحية  الرعاية  نوعية  مقاييس  	•
التغطية الفعلية.
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املؤشـــــرات :-
يتضمن قطاع الصحة )51( مؤشر كمي والتوجد فيه مؤشرات نوعية 	•

)39( هي املؤشرات الكمية املتوفرة يف املصادر الوطنية وكذلك متوفرة يف اإلطار اإلقليمي العربي للمؤشرات )G IS IN( على سبيل املثال  	•
تغطية الرعاية السابقة للوالدة زيارة واحدة على األقل أو أربع زيارات على األقل

)9( مؤشرات غري منشورة أو حمتسبة يف املؤشرات الوطنية ومنها إنتشار تشويه األعضاء التناسلية لآلناث / قطع األعضاء )بالنسبة للبلدان  	•
ذات الصلة(

)3( مؤشرات فقط غري متوفرة وتتطلب مسح أو دراسة معينة ومنها مؤشر احلصول على العقاقري املضادة للفايروسات الرجعية 	•
التدخني يف املؤشرات الوطنية ويوجد مؤشر واحد من مسح صحة األسرة وهو املدخنون حسب اجلنس والبيئة لسنة  التتوفر مؤشرات عن  	•

واحدة فقط 2006
أضيف مؤشر جديد هو " اإلصابات العشرة الشائعة باألمراض السرطانية " أهم عشرة أسباب وحسب اجلنس من التقرير السنوي لوزارة  	•

الصحة / 2010 ومجع مع« مؤشرات إضافية »
الوطين تشكل مؤشرات قطاع الصحة تقريبًا )%20( من مؤشرات اإلطار  	•

هناك )7( مؤشرات صحية يف اإلطار الوطين غري متوفرة )T2( مت إستبداهلا مبؤشرات صحية متوفرة يف املصادر الوطنية )املسوح اإلحصائية(  	•
و )تقارير قسم اإلحصاء / وزارة الصحة ( 

جـدول )11( مؤشرات قطاع الصحــة

مؤشرات كميةمؤشرات نوعيةالقطاعا ت 
مستويات توفراملؤشرات الكمية

مستوى 1: 
متوفرة منشورة

مستوى 2: متوفرة 
غري منشورة

مستوى 3: غري 
متوفرة

80513993. الصحة
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شكل )10( مؤشرات قطاع الصحــة

جدول )12( املؤشرات الصحية املستبدلة بآخرى

مؤشرات صحية في المصادر الوطنيةمؤشرات صحية في اإلطار الوطنيت

انتشار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث / قطع )بالنسبة 1
للبلدان ذات الصلة فقط(

نسبة النساء بعمر )15 - 49( سنة الالتي خضن لختان 
االناث

معدل الخصوبة الكليةمعدالت الخصوبة لفئات عمرية محددة2

نسبة النساء )15 - 49( سنة  الالتي اصبن  باألمراض معدل االصابة باألمراض التناسلية3
المنقولة جنسيًا

اإلصابة بسرطان الثدي بين النساء تشخيصها ، لكل 4
التوزيع النسبي لحاالت االصابة بسرطان الثدي1000 من النساء

حاالت اإلصابة بسرطان عنق الرحم بين النساء )35 5
التوزيع النسبي لحاالت االصابة بسرطان عنق الرحمسنة فأكثر( في تشخيص 1000 امرأة

معدل وفيات السكان 15 -60 سنة فأكثرمعدل وفيات السكان 15 سنة فأكثر6

7
السكان الذين تتراوح أعمارهم )15 - 24( سنة والذين 
يعرفون شخص يتمتع بصحة جيدة وينقل فيروس نقص 

المناعة البشرية

النسبة المئوية للسكان من الفئة العمرية )15 - 24( عاما 
الذين تتوفر لديهم معرفة صحيحة شاملة لفيروس االيدز
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قطاع اخلصائص الدميوغرافية

االسر املعيشية
هناك عدة طرق لقياس تركيب العائلة من خالل احلالة الزواجية ومعدل تكوين االسرة 

التركيب المعيشي والعالقات بين االفراد في االسرة ومعلومات اجتماعية اخرى :  •
        -  السن القانوني للزواج حسب الجنس 

        -  متوسط العمر عند الزواج األول

العالقة بالسياسة التنموية
عرضة للزواج املبكر وذلك يعرضهن ملشاكل االجناب املبكر وتربية االطفال ويؤثر على  خاص  بشكل  الفتيات  التقليدية  اجملتمعات  يف  	 	•
الصحة فضال عن ضياع فرصتهم املتاحة الستكمال الدراسة وتعمل اخلربة القليلة والعمل قليل االجر على جعل النساء عرضة الن يصبحن 

معتمدات على ازواجهن
وحضانة  للملكية  بالنسبة  ضدهن  التمييز  يتم  النه  اسرهن  على  واالعتماد  للفقر  خاص  بشكل  عرضة  املطلقات  او  املنفصالت  النساء  	 	•

االطفال 
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املؤشـــــرات :-
مؤشرات هامة عن السكان وخصائصهم الدميوغرافية وحاالت الزواج والطالق وعدد الوالدات احلية ونسب  احليوي  القطاع  هذا  يتضمن  	•

اإلعالة وعبء العناية باألطفال
القطاع مؤشرات نوعية 	ال توجد يف هذا  	•

والسجالت  واملساكن  للسكان  العام  )التعداد  الوطنية  املصادر  يف  متوافر  مؤشر   )19( وفيه  السكان  قطاع  يف  كمي  مؤشر   )20( 	•
اإلدارية( 

)1( مؤشر واحد غري حمتسب وممكن إحتسابه ومنها توزيع األسرة حسب عدد األطفال 	•
)T3( ال توجد هناك مؤشرات غري متوفرة 	•

2014  -  1990 قطاع اخلصائص الدميوغرافية يوفر سالسل زمنية من  	•

جـدول )13( مؤشرات قطاع اخلصائص الدميوغرافية

مؤشرات كميةمؤشرات نوعيةالقطاعا ت 
مستويات توفراملؤشرات الكمية

مستوى 1: 
متوفرة منشورة

مستوى 2: متوفرة 
غري منشورة

مستوى 3: غري 
متوفرة

9. اخلصائص 
0201910الدميوغرافية
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شكل )11( مؤشرات قطاع اخلصائص الدميوغرافية
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قطاع اهلجــرة والنــزوح
يعرف  ما  وهو  القسري  التهجري  بسبب  آخرى  مناطق  اىل  سكناهم  مناطق  من  النازحني  أعداد  تزايد  اىل  األخرية  الفرتة  يف  البلد  أوضاع  دعت 
باهلجرة الداخلية فكان ال بد من دراسة اوضاعهم وظروفهم املعيشية واالنسانية فكان قطاع اهلجرة والنزوح مبا حيتويه من مؤشرات تتعلق 

بأعداد النازحني وخصائصهم الدميوغرافية ضروريًا يف اإلطار الوطين ملؤشرات النوع االجتماعي

العالقة بالسياسة التنموية
تؤثر اهلجرة والنزوح على هيكلية السكان ونسب االعالة املرتبطة بها ، فاهلجرة جيب دراستها اذ انها تؤثر على معدالت التغيري السكاني سواء يف 
احملافظات اليت نزوحوا منها أو اليت نزحوا اليها وكذلك على الرجال والنساء بصورة خمتلفة من حيث معدالت الركود االقتصادي واحلقوق 

املتاحة.

 املؤشـــرات :-
)13( مؤشرات كمية متوافرة عن قطاع اهلجرة والتوجد مؤشرات  	•

نوعية والبيانات لعام واحد فقط 2014
مجع البيانات كان بالتشاور مع اجلهات احلكومية الرمسية املعنية  	•
الذي  للنازحني  الوطين  املسح  وبيانات  واملهجرين(  اهلجرة  )وزارة 

اجري مؤخراً 
أوضاع   2014  -  2013 أرقام  يف  االجتماعي  النوع  تقرير  تناول  	•
لعدم  تعتمد  مل  ولكن  العراق  عن  متوافرة  بيانات  وهناك  الالجئني 
املغرتبني يف اخلارج  املستقبل عن  أيضًا مسح جديد يف  دقتها وهناك 

سيوفر مؤشرات أكثر دقة 
النزوح من جمموع بيانات مؤشرات اإلطار  % هي نسبة مؤشرات   5 	•

الوطين
غري  كمية  مؤشرات   )  5  ( احلروب  ونزاعات  املرأة  قطاع  تناول  	•

متوفرة يف املصادر الوطنية والتوجد مؤشرات نوعية
العــربي      للمؤشـــرات  اإلقليمـي  اإلطــار  مـن  مجـعـت  مؤشــر   )2( 	•
يتم  الذين  العموميني  املوظفني  نسبة  املثال  سبيل  على   )G IS IN(
للنساء  اإلنساني  والقانون  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  سنويا  تدريبهم 

والرجال، يف النسبة املئوية
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جـدول )14( مؤشرات قطاع اهلجرة والنزوح

مؤشرات كميةمؤشرات نوعيةالقطاعا ت 
مستويات توفراملؤشرات الكمية

مستوى 1: 
متوفرة منشورة

مستوى 2: متوفرة 
غري منشورة

مستوى 3: غري 
متوفرة

10. اهلجرة 
0131300والنزوح

جـدول )15( مؤشرات قطاع املرأة ونزاعات احلروب

مؤشرات كميةمؤشرات نوعيةالقطاعا ت 
مستويات توفراملؤشرات الكمية

مستوى 1: 
متوفرة منشورة

مستوى 2: متوفرة 
غري منشورة

مستوى 3: غري 
متوفرة

املرأة ونزاعات   .11
05005احلروب

املرأة ونزاعات احلروب( شكل )12( مؤشرات قطاعا )اهلجرة والنزوح / 
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قطاع اجلرميـــة
مع ظهور مفهوم النوع االجتماعي	ظهرت جمموعة من النظريات اليت تفسر جرائم النساء وجرائم الرجال أيضًا من بينها نظرية )ضبط القوة( 
اليت تنطلق من فرضية أساسية مفادها أنه كلما زادت األسرة أبوية كلما اتسعت الفجوة اجلندرية يف ارتكاب اجلرائم والسلوك املنحرف بني 

الذكور واإلناث ولذلك جيب البحث عن :-

كيف تتم مقارنة النساء بالرجال من حيث ادانة اجلرائم ؟ 	.1
النساء على حممل اجلد ؟ الرجال؟ وهل تؤخذ جرائم  النساء /   ما هي جرائم  	.2

املتبعة لتخفيض او ازالة حواجز تقديم الشكاوى من قبل النساء الضحايا؟  السياسات والربامج  ما هي  	.3
النساء والبنات؟ العنف من  الوقائية ملساعدة ضحايا  التدابري  ما هي  	.4

املؤشـــــرات :-
)العقوبات  اجلرمية  قطاع  يف  نوعي  واحد  مؤشر  هناك  	•
مؤشرات  و)5(  األسري(  العنف  مستخدمي  ضد  املشرعة 

كمية
 )T2( متوفرة  غري  و)4(  متوفر  واحد  مؤشر  هناك  	•

والبيانات لعامي 2008 ، 2009

جـدول )16( مؤشرات قطاع اجلرمية

مؤشرات كميةمؤشرات نوعيةالقطاعا ت 
مستويات توفراملؤشرات الكمية

مستوى 1: 
متوفرة منشورة

مستوى 2: متوفرة 
غري منشورة

مستوى 3: غري 
متوفرة

1215140. اجلرمية
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قطاع الرياضــــة
إدماج منظور النوع االجتماعي مل يستثين أي قطاع ومنها قطاع الرياضة فولوج املرأة عامل الرياضة وحصوهلا على العديد من األلقاب واألومسة 

املختلفة يعكس أوجه إنهاء التمييز بينها وبني الرجل يف هذا اجملال

املؤشــــرات :-
القطاع )3( مؤشرات كمية  يتضمن هذا  	•

يف  متوفرة  غري  الرياضة  قطاع  مؤشرات  	•
إحتسابها  ممكن  ولكن  الوطنية  املصادر 

 )T2(
املعنيني على مؤشرات هذا  التشاور مع  بعد  	•
سيتم  والرياضة(  الشباب  )وزراة  القطاع 

إحتسابه عن قريب
القطاع على مؤشرات نوعية الحيتوي هذا  	•

جـدول )17( مؤشرات قطاع الرياضة

مؤشرات كميةمؤشرات نوعيةالقطاعا ت 
مستويات توفراملؤشرات الكمية

مستوى 1: 
متوفرة منشورة

مستوى 2: متوفرة 
غري منشورة

مستوى 3: غري 
متوفرة

الرياضة  .1303030
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قطاع االعــــــالم 
تعترب البيانات اخلاصة بالوظائف اإلدارية يف وسائل اإلعالم املختلفة : كالصحف واجملالت واإلذاعات والقنوات التلفزيونية إضافة اىل ما يتعلق 
بهيئات التحرير مهمة يف الكشف عن أوضاع املرأة يف املؤسسات اإلعالمية وحجم الدور الذي تضطلع به  ومتابعة املؤشرات مبرور الزمن . وتعاني 
املؤشرات يف هذا اجملال من قصور واضح يف توافرها ، إذ ال تتوافر إحصاءات موثوق بها عن قطاع اإلعالم واملؤسسات اإلعالمية الوطنية . كما أن 

. تلك املؤسسات ال تقدم بيانات ومعلومات وإحصاءات عن العاملني فيها 
لذا فإن حجم الفجوة يف هذه املؤشرات يبدو شاماًل .

على  االعالم  ووسائل  االجتماعي  النوع  قضايا  تصنيف  ميكن 
مستويني مرتابطني يف الطبيعة واألثر.

القرار  إختاذ  يف  املرأة  مبشاركة  األول  املستوى  يتصل 
والتعبري يف وسائل االعالم .

أما املستوى الثاني فيتصل بالدور والصورة اليت 
تعرضها وسائل االعالم عن املرأة .

املؤشــــــرات :-
)8( مؤشرات كمية يتضمنها قطاع اإلعالم وليست هناك مؤشرات نوعية 	•

اإلطار اإلقليمي العربي )G IS IN( على سبيل املثال حصة النساء والرجال يف املناصب اإلدارية الفنية يف الصحف  من  مجع  مؤشر  هناك  	•
)T2( الوطنية والقنوات التلفزيونية، نسبة املئوية هو

جـدول )18( مؤشرات قطاع اإلعــالم

مؤشرات كميةمؤشرات نوعيةالقطاعا ت 
مستويات توفراملؤشرات الكمية

مستوى 1: 
متوفرة منشورة

مستوى 2: متوفرة 
غري منشورة

مستوى 3: غري 
متوفرة

1408611. االعالم
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قطــاع البحث والتطويــــر :-
ان قوة االمم وتطورها وجناحها اصبحت تقاس يف عصرنا احلاضر مبدى التقدم والتطور الذي حترزه يف جمال استعمال برامج العلم والتكنولوجيا 
والبحث والتطوير بغية حتقيق تنمية اقتصادية وحتقيق الرفاهية االجتماعية وحتسني جودة خمرجاتها  .ومن بني اصعب التحديات واليت 
ينبغي على هذا القطاع تبنيها وإثارتها ، اجياد احللول املناسبة للتحوالت الكربى اليت يعرفها العامل ، يف وقت باتت فيه املؤسسات العلمية عاجزة 

عن التأقلم ومواكبة التغريات والتطورات السريعة يف جمال العلم والتكنولوجيا .

املؤشـــرات :-
البحث والتطوير هناك )9( مؤشرات كمية لقطاع  	•

املؤشرات التسع غري متوفرة يف املصادر الوطنية وقد مجعت من تقرير " النوع االجتماعي يف أرقام – األسكوا “ 2013 - 2014  	•
التوجد هناك مؤشرات غري متوفرة أو غري منشورة 	•

البحث والتطوير جـدول )19( مؤشرات قطاع 

مؤشرات كميةمؤشرات نوعيةالقطاعا ت 
مستويات توفراملؤشرات الكمية

مستوى 1: 
متوفرة منشورة

مستوى 2: متوفرة 
غري منشورة

مستوى 3: غري 
متوفرة

البحث   .15
09900والتطوير
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شكل )13( مؤشرات قطاعات )اجلرمية ، الرياضة ، اإلعالم ، البحث والتطوير(

التوصيــــات
املراعية للنوع االجتماعي  املسوح  وضع خطط طويلة األجل لتخطيط  	.1

النوع االجتماعي العراق مبا يتناسب ومتطلبات  القانوني لإلحصاء يف  تطوير اإلطار  	.2
تنفيذ  عند  أعلى  ملستويات  النسائية  اخلربات  وزيادة  االجتماعي  النوع  إحصاءات  إنتاج  عملية  يف  للمرأة  املخصصة  األدوار  زيادة  	.3

املسوح.
مع  اتساقها  وضمان   ، االجتماعي  للنوع  املراعي  التحليل  وحاجات  يتناسب  مبا  البيانات  وجتميع  حتليل  وأدوات  املفاهيم  مبراجعة  القيام  	.4

مثيالتها على املستوى الدولي
من  املستقاة  البيانات  توافر  يف  قصور  هناك  أن  حيث  )الوزارات(  الرمسية  احلكومية  للجهات  واإلحصائية  املعلوماتية  األنظمة  حتديث  	.5

السجالت اإلدارية فضاًل عن عدم دقة البيانات اليت تقدم 
القدرة  التنسيق وحتسينه مع بعضها ومع اجلهاز من أجل زيادة  للبيانات واإلحصاءات بزيادة مستوى  املنتجة  اجلهات احلكومية  إهتمام  	.6
على إنتاج إحصاءات النوع االجتماعي وتقدميها للمستخدمني من املستويات كافة عرب زيادة كفاءة آليات مجع البيانات حول قضايا النوع 

االجتماعي وحتليلها .



44

مصــادر البيانات

مصادر آخــرىاملصادر

مصادر وطنية

جهات حكومية 
رمسية

اجلهاز املركزي لإلحصاء

مسوح إحصائيةتقارير املديريات الفنية

مؤشرات 
اإلطار 
الوطين

النوع االجتماعي يف أرقام 
2014 / األسكوا   - 2013

جملس النواب 
العراقي

)السكان والقوى العاملة ، 
النقل واإلتصاالت ،االجتماعي 

والرتبوي(
تقرير حتليل األمن الغذائي والفئات 

اهلشة 2008

تقويم إحصاءات النوع 
االجتماعي يف العراق

جملس القضاء 
األعلى

املسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة يف 
العراق 2007 ، 2012

بنك املعلومات الوظيفي 
يف اجلهاز

اجلهات 
احلكومية 
الرمسية 

)وزارات الدولة 
ومؤسساتها( – 

قسم اإلحصاء

املسح املتكامل لألوضاع االجتماعية 
والصحية للمرأة  العراقية 2011

التقارير الصحية 
السنوية / وزارة 

الصحة

املسح العنقودي متعدد املؤشرات
)Mics – 2 – 3 – 4 (  
2011  ،  2006  ،  2000 

مسح خارطة الفقر ووفيات األمهات  
2013

مسح شبكة معرفة العراق  2011

 مسح التشغيل والبطالة 2003 ، 2004 ، 
2008  ،  2006

مسح ميزانية األسرة السريع 2005

مسح صحة األسرة يف العراق 2006
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