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 المقدمة

ً من تعاني المرأة الريفية في العراق الكثير من  ً وتأثيرا المشكالت الحياتية في بيئتها الريفية وأنها أشد وقعا

المشكالت التي تعاني منها المرأة الحضرية بالرغم من انها تتحمل مسؤوليات ومهام حياتية جسيمة موزعة 

في بعض األحيان توفير الحد األدنى  معها على النشاطات الزراعية واالسرية في ظروف بيئية معقدة يصعب

 طلوب من أسس النهوض بواقعها االقتصادي واالجتماعي.الم

تستوجب الضرورة مشاركة جميع افراد المجتمع وخاصة تلك القوى االجتماعية الممثلة بالمرأة الريفية التي  اذ

لم تأخذ دورها وموقعها الحقيقي في بناء المجتمع وذلك نتيجة لتعرضها لظروف االضطهاد الذي فرضها 

تؤثر ليس على صعيد فعل المرأة  وعادات مل التخلف وما يحمل بين طياته من قيم وتقاليدالمجتمع بفعل عوا

 فحسب وانما على عموم المجتمع وبنائه.

لذلك يتطلب تكثيف الجهود واالهتمام باتجاه ادماجها بالتنمية وان تأخذ دورها المتوازن في الحقوق والواجبات 

م لما تمثله نساء الريف من قوة أساسية وحيوية في العمليات اإلنتاجية مع الرجل بما يمكنها من دفع مسيرة التقد

 والتنموية والتي تمثل نتاج التقدم االقتصادي واالجتماعي.

 أهداف التقرير 

إعداد قاعدة بيانات عن واقع المرأة الريفية في العراق لتسهيل عمل متخذي القرارات وصانعي السياسات  .1

 االجتماعي واالقتصادي.من اجل تحسين واقع المرأة 
زيادة توعية المرأة الريفية بدورها المهم في عملية التنمية الزراعية وحقوقها االقتصادية واالجتماعية  .2

 ، التعليم ، الصحة ، المساواة بينها وبين الرجل.األراضي الزراعية أو حق اإلرث  كحقها بملكية
المرأة الريفية بما يضمن الوصول الى سبل عيش تحقيق تنمية ريفية مستدامة تعمل على تغيير وتطوير  .3

 أكثر رفاهية.
السعي لتفعيل دور المؤسسات التعاونية والجمعيات الزراعية لدعم المرأة الريفية من خالل منح القروض  .4

 الصغيرة وتسويق اإلنتاج ودعم المنتجات الريفية واالعمال اليدوية.
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 منهجية أعداد التقرير

تضافرت جهود قسم إحصاءات التنمية البشرية من اجل توفير مؤشرات وقاعدة بيانات ترتبط بواقع المرأة في 

ريف العراق ومعالجة النقص في جمع البيانات ونشرها ورصد التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين 

لحلول المناسبة من قبل صانعي السياسات المرأة وخاصة المرأة المهمشة والعمل على تحليل البيانات وإيجاد ا

ً على األدلة والمؤشرات ، اذ جمعت البيانات اإلحصائية من المسوح اإلحصائية  ومتخذي القرارات استنادا

التي اجراها الجهاز المركزي لإلحصاء وعلى ما توفر من تقارير الدوائر اإلحصائية المختلفة سواء من قبل 

 عالقة.رات او المؤسسات الحكومية ذات الفي الوزاالجهاز او الدوائر المماثلة 

 أهم التعاريف والمفاهيم

يقصد به المناطق الواقعة خارج حدود البلديات او خارج حدود امانة بغداد ويشمل السكان )كال  : الريف

 الجنسين( الساكنين في هذه المناطق.

تعني توفير اآلليات والوسائل واألساليب لكل فرد للحصول على فرص متساوية ومتكافئة لتحقيق  : التنمية

 مجتمع أفضل مع التوزيع العادل للموارد والثروات بين مختلف الفئات االجتماعية وتشمل أربعة عناصر: 

 هي توفير الظروف المناسبة لألفراد لرفع إنتاجيتهم.  اإلنتاجية : 

 هي تساوي األفراد في الحصول على نفس الفرص.  اعيةالعدالة االجتم : 

 هي ضمان حصول األفراد على تنمية مستدامة ومستقرة.  االستدامة : 

 هي توفير الوسائل الثقافية والمادية والتعليمية حتى يتمكن األفراد من المشاركة في اتخاذ القرار  التمكين :

 والتحكم في الموارد. 

مفهوم اإلنصاف متصل بتوزيع العدالة اذ انه يشرع بعض االختالفات في التعامل بين الجنسين  : اإلنصاف

شرط تحقيق المساواة في النتائج النهائية وعليه فاإلنصاف بين الجنسين يتم من خالل تعديل الظروف 

 االجتماعية والتغلب عليها للحصول العادل على الموارد والتحكم بها لكل منهما.

: يركز هذا المفهوم على توفير فرص متكافئة لجميع األفراد للوصول الى خدمات المؤسسات  الفرصتكافؤ 

واالنتفاع منها دون أي تمييز على أساس الجنس أو العمر أو األصل العرقي أو االنتماء الديني أو اإلعاقة أو 

 الحالة االجتماعية.
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اجتماعياً واقتصادياً وقد يكون األب أو األم أو األخ األسرة : الفرد المسؤول عن إدارة شؤون  رئيس األسرة

األكبر وال يشترط أن يكون رئيس األسرة هو المعيل االقتصادي فقد يكون األبن هو المشتغل الوحيد في األسرة 

 لكن إدارة األسرة أبوه عند ذلك فان األب هو رئيس األسرة.

 ة.سن 18: عدد الفتيات المتزوجات دون سن  الزواج المبكر

 ( سنة49-15: مجموع الوالدات الحية التي حدثت للمرأة طيلة حياتها اإلنجابية بعمر ) الخصوبة

 الصعوبات التي تواجه المرأة الريفية في العراق 

 قلة المساهمة االقتصادية للمرأة في مجاالت التنمية فضالً عن تزايد ظاهرة البطالة. .1
التي تساهم في توفير فرص عمل للمرأة وأن وجدت تكون تمويل المشاريع المدرة للدخل الصغيرة قلة  .2

هناك اليات واجراءات معقدة فضالً عن الصعوبات التي تواجهها المرأة في الحصول على التسهيالت 

 المالية والقروض.
 لنساء.انتشار ظاهرة االمية بين ا .3
 لخاص.عدم توفر الضمان االجتماعي لعدد كبير من النساء الالتي يعملن في القطاع ا .4
سيطرة العادات والتقاليد الموروثة تجاه تطوير المرأة اضافة الى الخلط بين النصوص الشرعية التي  .5

 كرمت المرأة والموروث الثقافي.
 ضعف الجهود الوطنية في االستهداف المباشر للنساء الريفيات في برامج التنمية.  .6
 لسياسية والقيادية والوظيفية.النظرة الطبقية للمجتمع تجاه مشاركة النساء في المبادئ ا .7

 اإلطار الوطني لحماية وتمكين المرأة

كانت ماتزال تعيش تحت  إذاان المرأة الريفية في مجتمعنا لم تختلف كثيراً عن مثيالتها في مجتمعات اخرى 

وعائق وقف بوجه كيانها كفرد  ظل حمل ثقيل من العادات والموروثات الخاطئة تجاهها والتي شكلت عبىء

ت ان تشق طريقها نحو افق اوسع ناضلت بكل قوتها ولكن هناك بعض النساء استطاع وتطلعها الى المستقبل،

هي عليه ولكي نقيم الواقع الذي تعيشه المرأة الريفية في العراق البد لنا معرفة االطر القانونية  لتصبح على ما

في مكانها الصحيح بدون تميز وتمكنها من اداء دورها المجتمعي بالشكل  والتشريعية التي تحميها وتضعها

 األمثل.
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 اإلطار التشريعي لحماية المرأة

والذي تضمن اشارات تؤكد نهج الدولة على اعتماد مبادىء المساواة والمشاركة  2005الدستور العراقي لعام 

لعزم برجالنا ونسائنا على احترام قواعد القانون ففي ديباجة الدستور ورد كما يلي " نحن شعب العراق عقدنا ا

وتحقيق العدل والمساواة لكافة العراقيين " كذلك تضمنت مواد عديدة من الدستور الحقوق االقتصادية والسياسية 

 واالجتماعية والثقافية كما ورد في النصوص أدناه.

  او العرق او القومية او األصل او العراقيين متساوون امام القانون دون تميز بسبب الجنس  14المادة

 الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع االقتصادي او االجتماعي. اللون او

  حق المرأة في منح جنسيتها ألوالدها. 18/1المادة 
  حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية كما  ونساءً للمواطنين رجاالً  20/1المادة

حقوق المواطن  33، 32، 31على ان العمل حق لكل العراقيين وتناولت المواد  22/1أكدت المادة 

 العراقي في الحصول على الرعاية الصحية وتوفير سبل الوقاية والعالج في ظروف بيئية سليمة.

  التعليم لكل العراقيين.كفالة الدولة حق  34المادة 
  العراقيون احرار في االلتزام  بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو  41المادة

من الدستور الى نسبة تمثيل النساء )الكوتا( على انها  49اختياراتهم ، واشارت الفقرة )رابعاً( من المادة 

في المئة من عدد  25النواب لتحقيق نسبة ما ال يقل عن واجبة التضمين في قانون انتخابات مجلس 

 اعضاء المجلس من النساء.

 دورها ومسؤوليتها في المجتمع فقد تم االهتمام بها وفق االتي: وممارسةولغرض تمكين المرأة الريفية 

 تشكيل لجنة عليا للنهوض بواقع المرأة الريفية .1
 لمبادرة الزراعيةتوفير القروض للمرأة الريفية من خالل صندوق ا .2
 2012تبني العراق مشروع النهوض بواقع المرأة الريفية عام  .3
 االهتمام بالمرأة الريفية ضمن ستراتيجية التخفيف من الفقر                 .4
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 اهم التحديات لتطوير المرأة الريفية

تعاني المرأة الريفية من فجوات في الميادين التنموية تعود الى التميز القائم على النوع االجتماعي وبما  .1

لوصول الى الموارد والسيطرة عليها وضعف ليجعل المرأة أكثر عرضه لتداعيات الفقر وعدم القدرة 

 التمكين المعرفي والتعليم في مراحله المختلفة والبطالة.
 ي لتطوير المرأة الريفية.قلة الدعم الماد .2
3.  ً  هناك خلل كبير في توزيع االدوار االجتماعية واالقتصادية بين المرأة والرجل على نحو يعكس تمييزا

 ً تزال المرأة الريفية تعاني من مشكلة العمل بدون اجر والعمالة الناقصة وهذا  ضد المرأة ولذلك ال واضحا

 ية كبيرة عليهن.االمر يزيد من فقر النساء ويترك تبعات نفس
انها منصوص  من ضعف تفعيل بعض التشريعات الخاصة بدعم تمكين المرأة والمساواة مع الرجل بالرغم .4

 عليها في الدستور. 

 انجازات تطوير المرأة الريفية

 .ت الزراعية )النباتي والحيواني(اقامة مشاريع للنساء الريفيات في المجاال .1
عن  ية واليافعات منهم في استثمار المحاصيل الزراعية والفائضتطوير معارف ومهارات المرأة الريف .2

 الحاجة في الصناعات الغذائية.
 تنفيذ مشاريع انتاجية لغرض رفع مستوى دخل االسرة.  .3
تنمية وتطوير الوعي البيئي والصحي لألسرة الريفية واالهتمام بتربية االطفال وتوعية وتثقيف المرأة  .4

 ا دور في التنمية االجتماعية واالنسانية. الريفية في الجوانب التي له
عقد الندوات االرشادية المتخصصة في المجاالت الزراعية والصحية والبيئية واقامة المعارض  .5

 والمهرجانات الزراعية في مجال الصناعات الريفية والغذائية. 
بالتنسيق مع قسم تطوير رفع كفاءة اداء النساء الريفيات من خالل اعداد وتنفيذ مناهج تدريبية متخصصة  .6

 القوى العاملة والمراكز التدريبية في المحافظات.
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 السكان 

 حسب تقديرات مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة ( مليون نسمة38,124,182) بلغ سكان العراق

 بلغت حيث( 11,495,849( وفي المناطق الريفية )26,628,333في المناطق الحضرية ) 2018لسنة 

%( وفي المناطق 69.9بنسبة ) (13,189,679) في المناطق الحضرية 18,862,929)تقديرات النساء )

كما هو  أي ان النساء الريفيات تشكل حوالي ثلث نساء العراق %(30.1بنسبة ) (5,673,250) الريفية

 (.1مبين بالجدول )

 2018تقديرات النساء حسب المحافظة والبيئة لسنة ( 1جدول )

 اجمالي % ريف % حضر المحافظة

 644,856 25.9 166,844 74.1 478,012 دهوك

 1,824,603 39.5 720,844 60.5 1,103,759 نينوى

 1,080,603 15.1 163,315 84.9 917,288 السليمانية

 793,512 25.9 205,793 74.1 587,719 كركوك

 918,391 16.9 155,078 83.1 763,313 أربيل

 810,174 50.5 409,237 49.5 400,937 ديالى

 861,483 50.1 431,407 49.9 430,076 االنبار

 4,003,129 12.3 492,979 87.7 3,510,150 بغداد

 1,021,605 51.5 526,195 48.5 495,410 بابل

 603,934 33.0 199,491 67.0 404,443 كربالء

 682,696 39.8 271,947 60.2 410,749 واسط

 789,426 54.8 432,594 45.2 356,832 الدينصالح 

 733,764 28.2 207,002 71.8 526,762 النجف

 640,337 42.7 273,116 57.3 367,221 القادسية

 405,149 55.1 223,092 44.9 182,057 المثنى

 1,043,540 35.7 372,912 64.3 670,628 ذي قار

 558,359 26.5 147,719 73.5 410,640 ميسان

 1,447,368 18.9 273,685 81.1 1,173,683 البصرة

 18,862,929 30.1 5,673,250 69.9 13,189,679 اإلجمالي
 المصدر: مديرية إحصاء السكان والقوى العاملة
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 الحالة االجتماعية 

سنة  12الحالة االجتماعية للنساء الريفيات بعمر  2017/2018بين مسح رصد وتقييم الفقر في العراق لسنة 

%( مطلقة 0.5%( عزباء و)35.2هن متزوجات و) %(56.5) نصف النساء أكثر من فأكثر اذ ان

 (.1) بالشكل%( ارملة كما هو مبين 7.4%( منفصلة و)0.3و)

 2017/2018سنة فأكثر لسنة  12بعمر  الريفيات الحالة االجتماعية للنساء( 1) شكل

 

 2017/2018المصدر: مسح رصد وتقييم الفقر في العراق لسنة   
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 ترأس النساء لألسرة

أن ترأس المرأة لألسرة جاء نتيجة تزايد نسب الوفاة بين الرجال بسبب تدهور الوضع األمني وتصاعد عمليات 

التغيير في نمط العالقات االجتماعية واالقتصادية بفقدان المعيل لألسرة و الهجرة العنف في البلد باإلضافة الى

 المردود االقتصادي والدخل لألسرة.والحاجة الى تأمين 

أن نسبة النساء الالتي يترأسن اسر  2017/2018أظهرت بيانات مسح رصد وتقييم الفقر في العراق لسنة 

 (.2) بالشكل%( كما هو مبين 8.6%( وفي الريف )10.3%( في الحضر )9.9بلغت )

 2017/2018نسبة النساء الالتي يترأسن اسر حسب البيئة لسنة ( 2) شكل

 
 2017/2018المصدر: مسح رصد وتقييم الفقر في العراق لسنة   
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 الزواج المبكر 

ً لحقوق اإلنسان 18يُعد الزواج قبل سن  وتبقى هذه الممارسة واسعة االنتشار على الرغم من  سنة انتهاكا

وفي كثير من األحيان  مستقبلهنالقوانين المناهضة لها اذ يهدد زواج األطفال أرواح وصحة الفتيات ويقيد آفاق 

زلن مراهقات مما يزيد خطر تعرضهن لمضاعفات الحمل أجبرن على الزواج وهن ال يتحمل الفتيات الالتي 

 اذ تعتبر هذه المضاعفات سبباً رئيسياً في الوفاة بين المراهقات. أو الوالدة

نسبة النساء في الفئة العمرية ان  2018( لسنة MICS-6أظهرت بيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات )

%( مقارنة 6.3%( وتزداد النسبة في الريف )5.7سنة ) 15( سنة اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سن 15-49)

( سنة اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سن 49-20بينما بلغت نسبة النساء في الفئة العمرية )%( 5.4بالحضر )

ً  اعاله بين المسح%( وقد 5.6%( وفي الحضر )7.0%( في الريف )6.0سنة ) 15 نسبة النساء في  ايضا

%( وتزداد النسبة في الريف 24.8سنة ) 18( سنة اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سن 49-20الفئة العمرية )

 (.2%( كما مبين في الجدول )24.0%( مقارنة بالحضر )26.8)

( سنة اللواتي تزوجن ألول مرة قبل 49-20)و (49-15) العمرية نسبة النساء في الفئتين( 2جدول )
 2018سنة حسب البيئة لسنة  18سنة وسن  15بلوغهن سن 

 التفاصيل
 ( سنة49-20النساء بعمر ) ( سنة49-15النساء بعمر )

نسبة النساء اللواتي تزوجن 
 سنة 15قبل بلوغهن سن 

نسبة النساء اللواتي تزوجن 
 سنة  15قبل بلوغهن سن 

نسبة النساء اللواتي تزوجن 
 سنة  18قبل بلوغهن سن 

 24.0 5.6 5.4 حضر

 26.8 7.0 6.3 ريف

 24.8 6.0 5.7 اإلجمالي

 2018( لسنة MICS-6المصدر: المسح العنقودي متعدد المؤشرات )
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 االنجاب في سن مبكر

الخصوبة للنساء في ان معدل  2018( لسنة MICS-6أظهرت بيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات )

( في الريف عما 75ونالحظ ارتفاع المعدل ) امرأة 1000لكل  (70) ( سنة قد بلغ19-15لفئة العمرية )ا

 (3.6) ( سنة49-15للنساء في الفئة العمرية ) ( وقد بلغ معدل الخصوبة اإلجمالي68هو علية في الحضر )

ح ايضاً نسبة المسوقد بين ( 3كما مبين في الجدول )( 3.6( وفي الحضر )3.8في الريف ) امرأة 1000لكل 

%( 1.0في الريف )%( 1.1( سنة بلغت على مستوى العراق )15النساء اللواتي أنجبن مولوداً حياً قبل سن )

نة على مستوى ( س18%( في حين بلغت نسبة النساء اللواتي أنجبن مولوداً حياً قبل سن )1.2وفي الحضر )

 (.4%( كما مبين في الجدول )12.4%( وفي الحضر )13.3%( في الريف )12.6العراق )

 2018معدل الوالدة عند اليافعات ومعدل الخصوبة اإلجمالي حسب البيئة لسنة ( 3جدول )

 التفاصيل
معدل الوالدات عند اليافعات )معدل 
الخصوبة للنساء في الفئة العمرية 

 سنة( 15-19

الخصوبة اإلجمالي )النساء في  معدل
 سنة( 49-15الفئة العمرية 

 3.6 68 حضر

 3.8 75 ريف

 3.6 70 اإلجمالي

 2018( لسنة MICS-6المصدر: المسح العنقودي متعدد المؤشرات )

سنة حسب البيئة  18سنة وسن  15نسبة النساء اللواتي أنجبن مولوداً حياً وهن في سن ( 4جدول )
 2018لسنة 

 التفاصيل
نسبة النساء اللواتي أنجبن مولوداً 

 سنة 15حياً قبل سن 
نسبة النساء اللواتي أنجبن مولوداً 

 سنة 18حياً قبل سن 

 12.4 1.2 حضر

 13.3 1.0 ريف

 12.6 1.1 اإلجمالي

 2018( لسنة MICS-6المصدر: المسح العنقودي متعدد المؤشرات )
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 )المتزوجات حالياً(استخدام وسائل تنظيم األسرة 

يعتبر استخدام وسائل تنظيم االسرة أمراً مهماً لصحة النساء واألطفال على حد سواء وذلك من خالل الحيلولة 

الحد من العدد  الة فترة المباعدة بين الوالدات،إط جداً،دون حدوث حاالت حمل تعتبر مبكرة أو متأخرة 

ً ممن 49-15النساء في الفئة العمرية )( نسبة 5ويبين الجدول )اإلجمالي لألطفال  ( سنة المتزوجات حاليا

%( ونالحظ انخفاض 52.8يستخدمن أية وسيلة من وسائل تنظيم األسرة حيث بلغت على مستوى العراق )

وعلى ضوء هذه المؤشرات يجب ان  %(54.1في الحضر ) يهيف عما هي عل%( في الر49.7النسبة )

ة للمرأة الريفية لغرض عكس أهمية استخدام وسائل التنظيم وما لها من تضع وزارة الصحة برامج توعوي

 تأثير على صحة المرأة.

المتزوجات حالياً ممن يستخدمن إحدى وسائل  سنة (49-15)نسبة النساء في الفئة العمرية ( 5جدول )
 تنظيم األسرة )الحديثة أو التقليدية(

 أية وسيلة تقليديةأية وسيلة  أية وسيلة حديثة التفاصيل

 54.1 17.8 36.3 حضر

 49.7 14.0 35.7 ريف

 52.8 16.7 36.1 اإلجمالي

 2018( لسنة MICS-6المصدر: المسح العنقودي متعدد المؤشرات )

 الوالدات بأشراف كادر صحي متخصص

بلغت نسبة النساء في الفئة العمرية  2018( لسنة MICS-6حسب بيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات )

ً ( سنة 15-49) ً حيا ة اثناء الوالد على مساعدة في السنتين األخيرتين واللواتي حصلن اللواتي أنجبن مولودا

بنسبة  النسبة عند مقارنتها هذه وتنخفض%( في الريف 92.9( منها )%95.6) من قبل مرافقة والدة ماهرة

 (.6كما مبين في الجدول ) %(96.8) البالغة الحضر
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ً ( سنة 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية )( 6جدول ) في السنتين األخيرتين  اللواتي أنجبن مولوداً حيا
 2018حسب البيئة لسنة  ة من قبل مرافقة والدة ماهرةاثناء الوالد على مساعدة واللواتي حصلن

 جمالياإل ريف حضر

96.8 92.9 95.6 

 2018( لسنة MICS-6المسح العنقودي متعدد المؤشرات )المصدر: 

 ختان اإلناث 

فهو يعرض الفتيات والنساء لمخاطر الوفاة وله عواقب  يعتبر ختان اإلناث انتهاك جوهري لحقوق اإلنسان

هناك عدد من وثائق حقوق اإلنسان التي غالباً ما تفسر على أنها تشجب ممارسة ختان اإلناث  تهدد حياتهن.

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي تنص على أنه )لكل شخص حق في مستوى  25بما فيها المادة 

ق في ينتهك الحمعيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له( وتستخدم هذه العبارة للمحاججة بأن ختان اإلناث 

فقد بلغت  2018( لسنة MICS-6الصحة وسالمة الجسم وحسب بيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات )

%( 7.4( سنة اللواتي خضعن ألي شكل من أشكال ختان اإلناث )49-15نسبة النساء في الفئة العمرية )

    (.3) بالشكل%( كما هو مبين 7.0%( مقارنة بالحضر )8.3وترتفع النسبة في الريف )

اللواتي خضعن ألي شكل من أشكال ختان اإلناث  ( سنة49-15في الفئة العمرية ) نسبة النساء( 3شكل )
 2018حسب البيئة لسنة 

 
 2018( لسنة MICS-6المصدر: المسح العنقودي متعدد المؤشرات )   
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 للمرأة الريفيةالتعليم 

أن تعليم المرأة الريفية وتنويرها يؤهلها للتمتع بمزايا حقوق اإلنسان ألن مستوى التعليم والفرص المتاحة لها 

في الجانب التعليمي يمنحها فرصة التمتع بالحقوق والحريات األخرى كحرية استقاء المعلومات وحرية التعبير 

ياسي وحقوق مدنية وسياسية وإنسانية كثيرة عن الرأي وفرصة المشاركة في التصويت والترشيح للعمل الس

لن تتمكن المرأة الريفية من الوصول إليها أو المطالبة بها في ظل عدم حصولها على فرصة التعليم أوالً إضافة 

إلى أن المرأة لن تتمكن من الحصول على الحقوق االقتصادية المتمثلة بالحصول على فرصة عمل والحصول 

 .االستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي على أجر مساوي للرجل و

بعمر  الريفيات نسبة النساءارتفاع  2017/2018رصد وتقييم الفقر في العراق لسنة مسح أظهرت بيانات 

ارتفاع نسبة  %( كذلك نالحظ14.7ارنة بنسبة النساء في الحضر )%( مق27.3سنوات فأكثر االميات ) 10

ً نالحظ و%( 19.4%( في الريف مقارنة بالحضر )29.8من هن يعرفن القراءة والكتابة ) انخفاض  ايضا

( مما 7كما هو مبين بالجدول ) نسبة النساء الريفيات عن النساء بالحضر في باقي مراحل التحصيل التعليمي

 يستوجب الى وضع حلول للحد من هذه الظاهرة.

 2017/2018البيئة لسنة سنوات فأكثر حسب  10التحصيل التعليمي للنساء بعمر ( 7جدول )

دبلوم  إعدادية متوسطة ابتدائية  يقرأ ويكتب  أمي صيلاالتف 
 (معهد)

بكالوريوس 
 فأعلى

 7.0 4.6 7.6 14.4 32.2 19.4 14.7 حضر

 1.8 1.2 2.8 7.9 29.3 29.8 27.3 ريف

 5.8 3.7 6.4 12.8 31.4 22.0 17.9 اإلجمالي
 2017/2018لسنة  المصدر: مسح رصد وتقييم الفقر في العراق

بلغ معدل االلتحاق الصافي  2018( لسنة MICS-6وحسب بيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات )

%( مقارنة 86.7%( على مستوى العراق وان نسبة البنات في الريف منخفضة )91.6بالتعليم االبتدائي )

%( على مستوى العراق وان نسبة 57.5)%( وبلغ معدل االلتحاق الصافي بالتعليم المتوسط 92.2بالحضر )

( ً %( فيما بلغ معدل االلتحاق الصافي 65.2%( مقارنة بالحضر )42.4النساء في الريف منخفضة جدا

ً )34.0بالتعليم االعدادي ) %( 26.2%( على مستوى العراق وان نسبة النساء في الريف منخفضة جدا

 (.8،9،10%( كما هو مبين بالجدول )41.2مقارنة بالحضر )
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 2018معدل االلتحاق الصافي بالتعليم االبتدائي حسب الجنس والبيئة لسنة ( 8)جدول 

 اإلجمالي ذكور اناث التفاصيل

 93.0 93.8 92.2 حضر

 88.6 90.5 86.7 ريف

 91.6 92.7 90.4 اإلجمالي

 2018( لسنة MICS-6المصدر: المسح العنقودي متعدد المؤشرات )

 2018حسب الجنس والبيئة لسنة  المتوسطمعدل االلتحاق الصافي بالتعليم ( 9جدول )

 اإلجمالي ذكور اناث التفاصيل

 64.5 63.7 65.2 حضر

 43.8 45.2 42.4 ريف

 57.5 57.5 57.5 اإلجمالي

 2018( لسنة MICS-6المصدر: المسح العنقودي متعدد المؤشرات )

 2018حسب الجنس والبيئة لسنة  االعداديمعدل االلتحاق الصافي بالتعليم ( 10جدول )

 اإلجمالي ذكور إناث التفاصيل

 38.1 35.3 41.2 حضر

 25.3 24.5 26.2 ريف

 34.0 31.7 36.5 اإلجمالي

 2018( لسنة MICS-6المصدر: المسح العنقودي متعدد المؤشرات )
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 العنف  تجاهمواقف المرأة 

سلوك أو فعل موجه إلى المرأة يقوم على القوة والشدة واإلكراه ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز  هوالعنف 

واالضطهاد والقهر والعدوانية وناجم عن عالقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع واألسرة 

اء المباشر وغير المباشر للمرأة باليد أو والذي يتخذ أشكاالً نفسية وجسدية متنوعة في األضرار ويتجسد باإليذ

 .اللسان أو الفعل أياً كان

مع غيره باعتبار ذلك من حقوق  المساواةإن من حق كل إنسان أال يتعرض للعنف وأن يعامل على قدم  

اإلنسان األساسية التي تمثل حقيقة الوجود اإلنساني وجوهره الذي به ومن خالله يتكامل ويرقى وعندما تهدر 

اإلعمار والتقدم والمرأة صنو الرجل في بناء الحياة ان و ، هذه الحقوق فإن الدور اإلنساني سيؤول إلى السقوط

 تم التضحية بحقوق المرأة األساسية وفي الطليعة حقها بالحياة واألمن والكرامةولن تستقيم الحياة فيما لو 

 الريف يعتقدن أنه يبرر للزوج ضرب زوجتهفي  ( سنة49-15بعمر ) ( ان النساء11الجدول ) ونالحظ من

 وهي اكثر من النساء في الحضر. في ظروف مختلفة

سنة اللواتي يعتقدن أنه يبرر للزوج ضرب زوجته ( 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية )( 11جدول )
 2018في ظروف مختلفة حسب البيئة لسنة 

إذا خرجت  التفاصيل
من المنزل 
دون أن 
 تخبره

إذا أهملت 
 في أطفالها

إذا رفضت  إذا جادلته
ممارسة 

 الجنس معه 

إذا احترق 
الطعام الذي 

 تطهوه

اذا كانت 
 مبذرة

اذا افشت 
 اسرار البيت

 28.4 16.9 10.9 19.6 22.9 20.8 23.9 حضر

 46.5 29.1 19.4 32.1 38.9 35.5 39.6 ريف

 33.8 20.6 13.5 23.4 27.7 25.3 28.6 اإلجمالي

 2018( لسنة MICS-6المصدر: المسح العنقودي متعدد المؤشرات )
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 المشاركة االقتصادية للمرأة الريفية 

التنمية االقتصادية واالجتماعية واالسهام في مراحلها بدأً من التخطيط لكي تأخذ المرأة الريفية دورها في عملية 

والثقافية  فانه يجب اعدادها لتقوم بأدوارها المختلفة االسرية واالقتصادية واالجتماعية ،الى التوزيع والتسويق

عنصر بشري فاعل وعامل كالرجل فان اهدار هذا العنصر وجهوده وانتاجيته  هاان ، مع التأكيد علىوالسياسية

واضح للموارد المتاحة في المجتمع االمر الذي من شانه ان يؤخر جهود وتأثيراته يمثل بال شك سوء استغالل 

التزال مساهمة المرأة في النشاط االقتصادي وقوة العمل  التنمية ويشوه مساراتها ومخرجاتها ورغم ذلك فان

منخفضة بالمقارنة مع الذكور ويعود الى العديد من األسباب المتداخلة االقتصادية والتعليمية واالجتماعية 

  والثقافية.والدينية 

ان معدل النشاط االقتصادي على  2017/2018يم الفقر في العراق لسنة يأظهرت بيانات مسح رصد وتق

وعلى مستوى البيئة كة النساء ضئيلة جداً مقارنة بالرجال %( وان نسبة مشار42.8مستوى العراق قد بلغ )

( ً %( 13.9ة بنسبة النساء في الحضر )%( مقارن8.6نالحظ ان نسبة مشاركة النساء في الريف قليلة جدا

%( على مستوى العراق ويزداد المعدل للنساء مقارنة بالرجال وان معدل البطالة 13.8طالة )وقد بلغ معدل الب

 .(12كما هو مبين بالجدول ) %(32.3%( وهو اقل من معدل النساء بالحضر )24.5فيات )للنساء الري

سنة فأكثر حسب الجنس والبيئة  15معدل النشاط االقتصادي ومعدل البطالة لألفراد بعمر ( 12جدول )
 2017/2018لسنة 

 التفاصيل
 معدل البطالة معدل النشاط االقتصادي

 اجمالي إناث  ذكور  اجمالي إناث  ذكور 

 14.0 32.3 10.5 43.1 13.9 72.3 حضر

 13.2 24.5 11.9 41.8 8.6 74.1 ريف

 13.8 31.0 10.9 42.8 12.6 72.7 اإلجمالي

 2017/2018المصدر: مسح رصد وتقييم الفقر في العراق لسنة 
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 المياه والصرف الصحي

شيئاً اساسياً للتمتع بباقي الحقوق مثل الحق أن الوصول للمياه والصرف الصحي هو حق للجميع كما أنه يعد 

في البقاء على قيد الحياة والصحة والتنمية وان ضعف الوصول الى المياه والصرف الصحي تساهم في انتشار 

 االمراض.

ان نسبة االسر المعيشية التي  2018( لسنة MICS-6بيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات ) أظهرت

لمياه الشرب التي تصل مباشرة الى مساكنهم عن طريق االنابيب في المناطق الحضرية  تستخدم مصادر محسنة

، وفيما يتعلق بالصرف الصحي فقد بلغت نسبة %(41.9نسبة في المناطق الريفية )%( وتنخفض ال55.9)

يفية %( وفي المناطق الر38.9افراد االسر المعيشية المخدومين بالشبكة العمومية في المناطق الحضرية )

%( بينما نالحظ نسبة افراد االسر المعيشية الذين يستخدمون حفرة امتصاصية في المناطق الحضرية 2.8)

 %(.70.2%( وترتفع النسبة في المناطق الريفية )56.2)

 النشاطات االرشادية لتمكين المرأة الريفية 

جاهدة بتنفيذ عدد  دائرة االرشاد والتدريب الزراعي قسم تطوير المرأة والفتاة الريفية سعت وزارة الزراعة

من النشاطات والندوات االرشادية في محافظات العراق تهدف الى تطوير معارف ومهارات المرأة الريفية 

حسين نوعيته باستخدام وتشجيعهن على اعتماد األساليب العلمية بالعمل الزراعي بما يساهم في زيادة اإلنتاج وت

الطرق والبرامج االرشادية والتطويرية وإقامة المشاريع الزراعية اإلنتاجية الصغيرة للنساء واالهتمام 

لالرتقاء بالصناعات الغذائية والصناعات الحرفية واستثمار المحاصيل الزراعية في الصناعات الغذائية 

 والصحي لألسرة الريفية.بمستوى دخل االسرة وتنمية وتطوير الوعي البيئي 
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األنشطة االرشادية المنفذة من دائرة االرشاد والتدريب الزراعي قسم تطوير المرأة والفتاة 
 (2016-2005الريفية للفترة من )

 اوالً: الندوات االرشادية 

 الندوات في الجانب البيئي والصحي:  .1
حول عدة مجاالت منها توعية وتثقيف  الريفية( ندوة ارشادية للمرأة والفتاة 397تم تنفيذ أكثر من )

المرأة الريفية باألمور التي تتعلق بالجانب الصحي وضرورة اجراء الفحوصات الدورية الصحيحة 

لتقليل اإلصابة باألمراض بصورة عامة واالمراض المزمنة بصورة خاصة واالهتمام بالتوعية بأجراء 

ال منذ سن الوالدة الى مرحلة الدخول الى المدرسة اللقاحات الدورية المطلوبة واهميتها لألطف

 واالهتمام والتوعية بالتغذية السليمة.

 الندوات االرشادية في الجانب النباتي والحيواني:  .2
( ندوة ارشادية للمرأة والفتاة الريفية حول عدة مجاالت منها االمراض 580تم تنفيذ أكثر من )

ض التي تصيب الحيوانات وكيفية الوقاية منها والصحة العامة المشتركة بين االنسان والحيوان واالمرا

وتلوث البيئة والصناعات القروية والغذائية والحلب الميكانيكي واهميته في زيادة انتاج الحليب 

واستخدام المبيدات والطرق الصحيحة لخزنها واستخدامها للوقاية من التسمم وزراعة الخضروات 

 الفطر االستوائي واالهتمام بزراعة الفطر وتربية طائر السمان. في الحديقة المنزلية وزراعة

 ثانياً: البرامج التأهيلية التطويرية

 العدد اسم البرنامج ت

 75 برنامج للصناعات القروية  1

 15 برنامج لصناعة السماد العضوي  2

 3 برنامج لعملية الحلب الميكانيكي  3

 19 الحصاد لمحاصيل الفواكه والخضر برنامج الفالحات حول عمليات ما بعد 4

 15 البرنامج التأهيلي التطويري لتربية االبقار  5

 11 البرنامج التأهيلي لتربية األغنام والماعز 6

 30 البرنامج التأهيلي حول استخدام الحاسبة االلكترونية  7
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 ثالثاً: المشاريع اإلنتاجية الصغيرة 

 العدد اسم المشروع ت

 1658 الدجاج البياض في االقفاصتربية  1

 4515 تأهيل النساء الريفيات الستخدام مكائن الخياطة  2

 2 زراعة االعالف الخضراء وتحضيرها  3

 3 زراعة الفطر االستوائي  4

 5 انتاج دايات اليوكالبتوس 5

 5 استثمار الحديقة المنزلية 6

 6 تربية طائر السمان 7

 7 تربية النحل 8

 615 استخدام الحاسبة االلكترونية 9

 9 تربية األغنام والماعز 10

 4 انتاج شتالت الخضر 11

 18 تطوير حياكة السجاد باستخدام الجومة 12

 100 تطوير صناعة الجبن األبيض  13

 114 استخدام مكابس التمور 14

 100 استخدام الجومة العمودية لحياكة السجاد اليدوي 15

 125 زراعة الخضروات في البيوت البالستيكية  16

 100 انتاج دايات الخضر في االطباق لمحصولي الطماطة والباذنجان  17

 100 زراعة األصناف المعتمدة لمحصولي الرقي والبطيخ في العراق 18
 

 رابعاً: أيام الحقل والمشاهدات الحقلية

لفطر االستوائي ا( مشاهدة حقلية حول عدة مواضيع منها 32( يوم حقل وأكثر من )27تم تنفيذ أكثر من )

 )يوم الزراعة( وصناعة المعجنات وتربية طائر السمان وصناعة االلبان والزراعة المحمية.
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 خامساً: النشرات االرشادية 

( رسالة ونشرة ارشادية وتم تعميمها على المراكز والمزارع االرشادية وتوزيعها 240تم اصدار اكثر من )

على الفالحات خالل الندوات االرشادية والمشاهدات الحقلية وايام الحقل وتضمنت عدة مواضيع منها )اإلنتاج 

تصيب الحيوانات وكيفية الوقاية منها ، النباتي ، االمراض المشتركة بين االنسان والحيوان واالمراض التي 

 الصحة العامة وتلوث البيئة ، التوعية الصحية لالم والطفل ، الصناعات القروية والغذائية(.

 سادساً: الدورات التدريبية الفالحية 

يبية ( دورة تدر73( دورة تدريبية و)126تم تنفيذ الدورات التدريبية الفالحية في الجانب النباتي والحيواني )

 خاصة بالجانب البيئي والصحي.
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