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ات ف     تم تنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشر

 كوردستانالجهاز المركزي لالحصاء وهيئة احصاء اقليم  من قبل  2018العراق ف 

ات. وزارة الصحةبالتعاون مع  نامج العالم  للمسح العنقودي متعدد المؤشر   من قبل صندوق تم توفبر  ، كجزء من البر
الدعم الفن 

 . األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، بتمويل حكوم  وبدعم مال  من اليونيسف

نامج مسح  ين كبر   التسعينيات من القرن العشر
ات من قبل اليونيسف ف  نامج العالم  للمسح العنقودي متعدد المؤشر تم تطوير البر

  جمع بيا
ات عىل وضع األطفال أشي دول  متعدد األغراض لدعم الدول ف  نات دولية قابلة للمقارنة حول مجموعة واسعة من المؤشر

   والنساء. 
  تتيح للدول استحداث بيانات الستخدامها ف 

ات الرئيسية الن  ات المؤشر وتقيس مسوح المسح العنقودي متعدد المؤشر

م الُمحرز عىل
ّ
امج وخطط التنمية الوطنية، وكذلك لرصد التقد ها وضع السياسات والبر  صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغبر

 .
ً
امات المتفق عليها دوليا  من االلب  

  تسيبر توزي    ع واستخدام نتائج مسح  
  الوقت العراق يتمثل الغرض من هذا التقرير ف 

ات ف  ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشر

يع الجداول القياسية للمسح العنقودي متعدد ويشتمل التقرير عىل معلومات تفصيلية حول منهجية المسح، وجم المناسب. 

ات.  ن هذا التقرير بسلسلة من اللمحات اإلحصائية للنتائج الرئيسية للمسح.  المؤشر   ويقب 

ات، يرجر الرجوع إل الموقع  نامج العالم  للمسح العنقودي متعدد المؤشر  . mics.unicef.orgلمزيد من المعلومات حول البر

 



 

 iii صفحة | المساهمين في المسح 

ي المسح
ن فن المساهمي 

اف عىل المسح )اللجنة الوطنية(  اللجنة العليا لإلشر

 رئيس اللجنة
 لمجلس الوزراءاألمير  العام  -الدكتور مهدي العالق 

 االعضاء 
 -رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء  -كاظم عواد  ضياء  الدكتور 

 وزارة التخطيط
وان محمد   كوردستانرئيس هيئة إحصاء اقليم   -السيد سبر
،  -السيدة سهام محمد  بوي مدير خببر  - اإلحصاء االجتماع  والب 

 وزارة التخطيط - الجهاز المركزي لالحصاء
وزارة   - االسبق لصحة العامةامديرعام  -الدكتور احسان جعفر 

 الصحة
وزارة   -مديرعام الصحة العامة  -الدكتور رياض عبد االمبر حسير  

 الصحة
 وزارة العدل  -مدير عام العالقات  -السيد كامل أمير  

 وزارة العمل  -مدير عام  -الدكتورة عببر مهدي 
امانة  -مديرية النفايات الصلبة والبيئة  -السيدة ثورة إبراهيم 

 بغداد
 وزارة التخطيط  -النشر والعالقات مدير  -السيدة نداء حسير  
 ممثل اليونيسف -السيد بيب  هوكيب   

    -اليونيسف   -السيد محمود شاكر حليوة 
منسق المسح ف 

 العراق

 اللجنة الفنية للمسح )الوطنية(
 رئيس اللجنة
 -رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء  -كاظم عواد  الدكتور ضياء 

 وزارة التخطيط 
 االعضاء 

 - مدير عام الشؤون الفنية -السيد قص  عبد الفتاح رؤوف 
  وزارة التخطيط -الجهاز المركزي لإلحصاء 

،  -السيدة سهام محمد  بويمدير خببر   - اإلحصاء االجتماع  والب 
 وزارة التخطيط - لالحصاءالجهاز المركزي 

وزارة  -مدير عام التخطيط  -السيد عىل  حسير  عبد االمبر 
 اإلسكان

 وزارة الصحة -مدير عام  -ويل ح جبر الدكتور محمد 
رئيس قسم الرعاية الصحية األولية   -الدكتورة خلود عودة 

 وزارة الصحة  -االسبق
  -الصحية األولية رئيس قسم الرعاية  -الدكتورة رغد عبد الرضا 

 وزارة الصحة 
وزارة   -مدير معهد بمحوث التغذية  -الدكتور عالء شعالن 

 الصحة
 وزارة الصحة -دائرة اإلحصاء مدير  -الدكتور وسيم كيالن 

بية -دائرة اإلحصاء مدير  -السيد عىل  مك    وزارة الب 
وزارة العمل   -لجنة رعاية الطفل  -السيد عبد الرسول عىل  

 الجتماعيةوالشؤون ا
الجهاز  -حصائيير  اقدم ارئيس  -إيمان عبد الوهاب  السيدة

 وزارة التخطيط - المركزي لالحصاء
الجهاز  -حصائيير  اقدم ارئيس  -السيدة هديل عبد الحسير  

 وزارة التخطيط - المركزي لالحصاء
 وزارة التخطيط  -النشر والعالقات مدير  -السيدة نداء حسير  

    -اليونيسف   -شاكر حليوة السيد محمود 
منسق المسح ف 

 العراق

كاء المنفذون( ي )الشر
 التنسيق والفريق الفنن

 - مدير عام الشؤون الفنية -السيد قص  عبد الفتاح رؤوف 
 وزارة التخطيط -الجهاز المركزي لالحصاء 

  ومدير المسح -السيدة سهام محمد 
الجهاز  - المنسق الوطن 

 وزارة التخطيط -المركزي لالحصاء 
الجهاز  -حصائيير  اقدم ارئيس  -إيمان عبد الوهاب  السيدة

 وزارة التخطيط - المركزي لالحصاء
 كوردستانمنسق المسح عن إقليم   -السيد شوان عباس 

 كوردستاناحصاء  -تحليل البيانات  -السيد رقيب بهاء الدين 

ي 
 شكر وتقدير للدعم الفنن

 وزارة الصحة  -معهد التغذية  -الدكتورة هند صبيح 
 وزارة الصحة  -معهد التغذية  -الدكتور سعد الدين 

 وزارة التخطيط -السيد عمر عامر ، وحدة الكمبيوتر
اقليم  -الصحة  وزارة  -الدكتورة روشكار عبدهللا سليم 

 كوردستان
  الجهاز المركزي لالحصاء وهيئة احصاء اقليم 

الموظفون ف 
بوي لدعمهم القيم  كوردستان قسم االحصاء االجتماع  والب 
 أثناء المسح

ي )اليونيسف(
 التنسيق والفريق التقنن
 منسق اليونيسف اإلقليم  للمسح -السيد هراير وانيس 

 مسح ليونيسف العراقمنسق ال -السيد محمود شاكر حليوة 
  
 منسق المسح إلقليم كوردستان -السيد أحمد المفن 

ال  اف العام -استشاري المسح  -السيد تشاندرا تشبر  اإلشر

ي )اليونيسف(: 
 شكر وتقدير للدعم الفنن
 -منسق المسح ليونيسف العراق  -السيد رضوان هللا خان 
 أثناء تصميم المسح. 

يس قسم الصحة رئ -اليونيسف  -حسير  الدكتور معظم 
 والتغذية. 

 شكر وتقدير لدعم مراجعة التقرير )اليونيسيف(: 
  التخطيط -السيد شيكو جولفا

 أخصائ 
  مركز البيانات -السيد روبرت سيسوكو 

 أخصائ 
 مسؤول الرصد والتقييم -كرييا اسالسيد نمرود 

 مسؤول الرصد والتقييم -السيد سامان فتاح 
 الرصد والتقييممسؤول  -السيد أسامة محمود 

ي نيويورك: 
 شكر وتقدير لدعم المقر الرئيسي فن

 منسق المسح الدول  -السيد أتيال هانسيوكلو 
   -السيد تورغاي أوناالن 

 احصاءأخصائ 
  إحصاء ومراقبة -السيد ياديجار كوسكون 

 اخصائ 
  تحليل البيانات -السيدة إيفانا بيليتش 

 أخصائ 

 عراق للدعم المستمرشكر وتقدير إلدارة مكتب يونسيف ال
 ممثل المنظمة  -السيد بيب  هوكيب   

  
 نائبة مدير المنظمة -السيدة حميدة رمضائ 
 رئيس قسم التخطيط والتقييم.  -السيد بونيفاس كاالندا 

  الرصد والتقييم.  -أسينث جيبوي السيدة 
 أخصائ 



 

 iv صفحة | المساهمين في المسح 

اف عىل المسح )إقليم    ( كوردستانلجنة اإلشر

 رئيس اللجنة
 وزارة التخطيط  - كوردستانرئيس هيئة احصاء إقليم   -وان محمد بر السيد س

 ( كوردستانالعضاء )اللجنة التوجيهية القليم  ا
 كوردستان  -وزارة التخطيط  -رئيس مكتب إحصاء أربيل  -السيد سامان عز الدين رشيد 
  السليمانية  -السيد محمود عثمان معروف 

 كوردستان  -رئيس مكتب اإلحصاء ف 
  دهوك  -فان عبد الرزاق سليمان جياالسيد 

 كوردستان  -وزارة التخطيط  -رئيس مكتب اإلحصاء ف 
 كوردستان  -وزارة التخطيط  -رئيس مكتب جارميان لإلحصاء  - كبر سيد حيدر شمس هللا جانال

 وزارة التخطيط  -هيئة احصاء إقليم كوردستان  -السيد شوان عباس خض  
 وزارة التخطيط  -هيئة احصاء إقليم كوردستان  -السيد رقيب بهاء الدين محمد 
 كوردستان   -ة وزارة الصح -السيدة روانق إبراهيم ياسير  
  عطا هللا أحمد 

بية والتعليم  -السيد كاف   كوردستان  -وزارة الب 
  
بية والتعليم  -السيد نهرو عبدهللا كارائ   كوردستان  -وزارة الب 

 كوردستان  -وزارة العمل والشؤون االجتماعية  -السيد دلبر انوار نورالدين 
 كوردستان  -البلديات والسياحة وزارة  -السيد شوات كريم افراسياب 



 

 v  صفحة | جدول تلخيصي لتنفيذ المسح ومجتمع المسح 

 جدول تلخيصي لتنفيذ المسح ومجتمع المسح

 عينة المسح وتنفيذه

 إطار العينة

 

 

 االستبيانات

-   
 تم تحديثه بشكل جزئ 

 

  عام 
. ثم أعقب ذلك  1997تم إجراء آخر إحصاء رسم  للعراق ف 

  عام 
  العراق ف 

قيم ف  والذي يستخدم كإطار أخذ   2009الحض والب 

العينات. استخدمت ھیئة إحصاء إقلیم کوردستان نفس إطار  

مع تحدیث البلوكات ضمن المدن الرئیسیة   2009العینات لعام 

 واطرافها. 

 األشة المعيشية  -

 سنة(  49-15النساء ) -

 األطفال دون سّن الخامسة  -

  الفئة العمرية  -
 سنة  17 - 5األطفال ف 

 فحص جودة المياه  -

ن  ن الميدانيي  ي  2018اذار  - شباط  تدريب الباحثي 
 2018ايار   –اذار  العمل الميدانن

    عينة المسح

 األش المعيشية 

  أخذت عينات منها  -
 الن 

 المأهولة  -

  تم مقابلتهن  -
 اللوائ 

 معدل اإلجابة )نسبة مئوية(  -

 

20,521 

20,318 

20,214 

99.5 

 األطفال دون سّن الخامسة 

 المؤهلير   -

  تم مقابلتهن -
 األمهات/مانحات الرعاية اللوائ 

 معدل اإلجابة )نسبة مئوية(  -

 

16,689 

16,623 

99.6 

 سنة(  49-15النساء )

 المؤهالت إلجراء المقابلة  -

  تم مقابلتهن  -
 اللوائ 

 معدل اإلجابة )نسبة مئوية(  -

 

31,060 

30,660 

98.7 

  الفئة العمرية 
 سنة  17 - 5األطفال ف 

 المؤهلير   -

  تم مقابلتهن -
 األمهات/مانحات الرعاية اللوائ 

 معدل اإلجابة )نسبة مئوية(  -

 

15,613 

15,595 

99.9 

 فحص جودة المياه 

 المؤهلة  -

  تم مقابلتها  -
 الن 

 معدل اإلجابة )نسبة مئوية(  -

 

6,838 

6,724 

98.3 

 

 

 مجتمع العينة

 

3.4 

9.0 

7.2 

5.1 

9.3 

5.5 

3.7 

16.6 

4.7 

3.0 

3.3 

2.9 

3.8 

2.6 

2.9 

5.8 

3.8 

7.3 

  

 دهوك

 نينوى

 سليمانية 

 كركوك

 اربيل 

 ديال

 انبار

 بغداد

 بابل 

 ء كربال 

 واسط 

 صالح الدين 

 نجف

 قادسية 

 مثن  

 ذي قار

 ميسان

 بضة

6.3 

      

12.9 

46.8 

 

20.3 

 

 

 

71.7 
28.3 

 متوسط حجم األشة المعيشية

 : نسبة السكان دون

 سنوات  5سّن  -

سنة    18 سّن      - 

ي الفئة العمرية 
 49-15نسبة النساء فن

 خالل  
ً
 حّيا

ً
ن مولودا ي أنجي 

سنة اللوان 

ن  تي  ن األخي   السنتي 

 

 

ي  
 نسبة السكان الذين يعيشون فن

ية  -  المناطق الحض 

 المناطق الريفية  -



 

 vi صفحة | جدول المحتويات

 جدول المحتويات

ي المسح
ن فن  iii المساهمي 

 v جدول تلخيصي لتنفيذ المسح ومجتمع المسح

 vi جدول المحتويات
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 xiii  التمهيد
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 xi صفحة | قائمة االختصارات 

 قائمة االختصارات

AIDS  متالزمة نقص المناعة المكتسبة 

ARI    التنفس  الحادّ التهاب الجهاز 

ASFR   الخاصة بعمر محدد معدالت الخصوبة 

BCG   )ان )تطعيم السّل  ُعصية كالميت غبر

C-section   عملية قيضية 

CAPI   إجراء المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب 

CBR    معدل المواليد الجدد 

CRC   اتفاقية حقوق الطفل 

CSPro    والمسوح  
 نظام معالجة بيانات التعداد السكائ 

DTP  يا و السعال الديك   والكزاز   ضد الدفتبر
 التغطية بالتطعيم الثالئر

E. coli  يا إي كوالي  بتكتبر

ECDI   مؤشر النماء المبكر للطفل 

FGM    ختان اإلناث 

FCT     
 جداول التحقق الميدائ 

g    غرام 

GAM    مؤشر الرصد العالم  لإليدز 

GFR     معدل الخصوبة اإلجمال 

GPI     مؤشر تكافؤ النوع االجتماع 

Hib   اإلنفلونزا المستديمة النوع ب 

HIV   ية  فايروس نفص المناعة البشر

ICT  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

IDD  اضطرابات نقص اليود 

IFSS   نت  نظام تدفق ملفات اإلنب 

IPT   المتقطع  العالج  
 الوقائ 

IPV   تطعيم شلل األطفال المعّطل 

IYCF   إطعام الرّضع وصغار األطفال 

JMP   ك بير  منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لرصد إمدادات المياه والضف الصح  والنظافة العامة نامج المشب   البر

LBW   الوزن عند الوالدة  
 تدئ 

LPG   غاز النفط الُمسال 

MDG   األهداف اإلنمائية لأللفية 

MICS   ات  المسح العنقودي متعدد المؤشر

MICS6  ن ات الجولة العالمية السادسة لبر  امج المسوح العنقودية متعددة المؤشر

MMR   اء  الحصبة والنكاف والُحمبر

MMRate   نسبة وفيات األمهات 

ORS   محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي 

OPV   تطعيم الشلل الفموي 

ORT    عالج الجفاف الفموي 

PNC  رعاية ما بعد الوالدة 

ppm   جزء لكل مليون 

SDG  المستدامة أهداف التنمية 

SP    ميثامير /ببر  سلفادوكسير 

SPSS   برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

TFR   معدل الخصوبة اإلجمال 

UN   منظمة األمم المتحدة 

UNGASS   الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة المعنية باإليدز 

UNICEF  "صندوق األمم المتحدة للطفولة "اليونسيف 

WASH    برنامج المياه والضف الصح  والنظافة العامة 

WG   مجموعة واشنطن المعنية بإحصائيات اإلعاقة 

WHO   منظمة الصحة العالم
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 xiii صفحة | تمهيدال

  التمهيد

ات )يستند  ات الرئيسية  MICSتقرير نتائج المسح هذا عىل الجولة السادسة من المسح العنقودي متعدد المؤشر (. ويقدم تقديرات للمؤشر

  مع
  العراق. يقدم التقرير تقديرات صحيحة إحصائًيا عىل مستوى المحافظة عن حالة التقدم ف 

  تقييم حالة األطفال والنساء ف 
دالت  للمساعدة ف 

ات االجتماعية واالقتصادية. يتم   مدارس االلتحاق بال وانضباط سلوك األطفال وعمالة األطفال وصحة األمهات واألطفال وغبر ذلك من المؤشر

وة. يقدم هذا المسح أكبر   ؛ الجنس؛ الفئات العمرية. الوضع التعليم  ومؤشر البر ات حسب المنطقة ؛ محافظة. الريف / الحض  تصنيف المؤشر

  العراق.  20,520ن متكونة م نةمؤشر لحجم عي 190من 
  جميع المحافظات ف 

 أشة ف 

ات الجولة السادسة أدلة موثوقة لحكومة العراق لوضع خطوط األساس ورصد   توفر البيانات والمعلومات من المسح العنقودي متعدد المؤشر

والجهات ذات العالقة عىل فهم التباينات والتحديات  (. كذلك يساعد المسح الحكومة SGDsالتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة )

  البالد. 
 اإلنمائية األوسع ف 

  ومال  من اليونيسف. نود أن  KRSO) كوردستان ( ومكتب إحصاء إقليم  CSOتم إجراء هذا المسح من قبل الجهاز المركزي لالحصاء )
( بدعم تقن 

  ضمنت نجاح هذا المسح. نثمن ونقدر جميع هذه المؤسسات وموظفيها عىل األدوار المخت
  قاموا بها والن 

 لفة الن 

ي  ونعرب عن امتناننا للجان التوجيهية والفنية ، وفريق اليونيسف الخاص بالمسح عىل المستوى القطري واإلقليم  ومستوى المقر الرئيس  الذ

  واجهتها أ
  الوقت المناسب. عمل بال كلل لتنفيذ المسح عىل النحو المخطط له ولضمان حل جميع التحديات الن 

 ثناء تنفيذه وف 

  يصعب  
  ذلك بعض المناطق الن 

  السفر إل مختلف المحافظات ، بما ف 
  المسح الذين أمضوا ساعات طويلة وايام عديده ف 

شكر خاص لموظق 

لمطلوبة خالل مقابالت  الوصول إليها لجمع البيانات. عىل وجه الخصوص ، نود أن نشكر االش المستجيبة لتوفبر الوقت لتقديم المعلومات ا 

 المسح. بدونها ، لم يكن هذا المسح ممكنا. 

كاء والمجتمعات المحلية واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص عىل إجراء تحليل متعمق لب   ، نشجع جميع الموظفير  الحكوميير  والشر
ً
ا يانات  وأخبر

ات واستخدامها للتخطيط وصياغة السياسات     المسح العنقودي متعدد المؤشر
نامج الن    ذلك تصميم البر

القائمة عىل األدلة والدعوة ، بما ف 

  تواجه العراق لتشي    ع جهود التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الموضوعة لعام 
. مع التخطيط  2030تهدف إل معالجة التحديات الن 

 إل بيانات المسح العنقودي متعدد ا
ً
ات الجولة السادسة ، سيحقق العراق أهداف التنمية المستدامة  الجيد واالستثمارات المناسبة استنادا لمؤشر

  وقت مبكر. 
 ف 

 

 

 

 

  

 د. مهدي العالق

 األمير  العام لمجلس الوزراء 

 بيب  هوكيب   

  العراق 
 ممثل اليونيسيف ف 
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 xv صفحة | شكر وتقدير

 شكر وتقدير

ات الجولة   كوردستان يود الجهاز المركزي لالحصاء وهيئة إحصاء إقليم     المسح العنقودي متعدد المؤشر
أن يثمنوا جهود جميع الذين شاركوا ف 

 . 2018السادسة الخاص بالعراق للعام 

 .التوجيهية للمسحنود أن نشكر عىل وجه التحديد الدكتور مهدي العالق ، األمير  العام لمجلس الوزراء عىل قيادته للجنة 

  الجهاز المركزي لالحصاء وهيئة إحصاء إقليم  
  لموظق 

كما نثمن مساهمة جميع أعضاء اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية عىل الدعم الفن 

  ، ومراقبة الجودة ، وصياغة التقرير ، ونشر نتائج المسح كوردستان 
  تصميم المسح ، والعمل الميدائ 

 .، ف 

  كل من الجهاز المركزي لالحصاء وهيئة إحصاء إقليم  
 عن االعراب بالتقدير واالمتنان لموظفينا الفنيير  ف 

ً
حيث قدم الموظفون   كوردستانفضال

  هذا الصدد ، نود أن نثم
اف ومراقبة الجودة لضمان تنفيذ المسح بشكل جيد للغاية. وف    ال تقدر بثمن ، واإلشر

تهم الن  ن  من المؤسستير  خبر

  الجهاز المركزي لالحصاء( لقيادتها الدؤوبة بال هوادة للجولة  
بوي ف  بشكل خاص السيدة سهام محمد )مديرة قسم اإلحصاء االجتماع  والب 

ات. والشكر موصول للسيد شوان عباس )رئيس قسم اإلحصاء االجتماع    الحالية وجميع الجوالت السابقة من المسوح العنقودية متعددة المؤشر

بو    هيئة إحصاء إقليم  والب 
  هيئة احصاء إقليم  كوردستاني ف 

 .العراق كوردستان ( لقيادة المسح ف 

  المحافظات الذين عملوا لضمان جودة جمع البيانات. نشكرهم
عىل   لم يكن هذا المسح ممكنا بدون الباحثير  الميدانيير  وقيادة مدراء االحصاء ف 

  
 .االستبيانتفانيهم ووقتهم الثمير  الذي استثمر ف 

  الذي قدمه الجهاز المركزي لالحصاء وهيئة إحصاء إقليم  
. عىل  كوردستانكل الشكر والعرفان للدعم المال  الذي قدمته اليونيسف والدعم العين 

  الذي قدمه موظفو اليونيسف من المكتب القطري للعراق ؛ المكتب االقليم  
ق   وجه الخصوص ، نود أن نوجه كل التقدير للدعم التقن  للشر

  نيويورك
  مقر اليونيسف الرئيس  ف 

 .األوسط وشمال أفريقيا وفريق المسح العنقودي الدول  لمنظمة األمم المتحدة ف 

ات الدول   التابع  
  أجراها الدكتور أتيال هانسيوكلو ، رئيس فريق المسح العنقودي متعدد المؤشر

إن عملية التحقق من صحة البيانات الن 

  ورش
  شهر ايلول لليونيسيف ، ف 

 .تحظ  بتقدير خاص 2018ة تحليل بيانات ف 

بية ووزارة العمل والشؤون االجتماعية ووزارة اإلسكان   كما أننا نشكر الوزارات الحكومية األخرى للحكومة العراقية مثل وزارة الصحة ووزارة الب 

  مراحل مختلف
  جودة عمليات الفحص ف 

  ساهمت ف 
 ة من المسح. واالعمار والبلديات العامة الن 

  
 د. ضياء عواد كاظم 

 رئيس الجهاز المركزي لالحصاء 
وان محمد   االستاذ سبر

كوردستان رئيس هيئة إحصاء إقليم    
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 1 صفحة | المقدمة

 المقدمة 1

  عام 
  العراق ف 

. ومنذ ذلك الحير  ، عانت البالد من رصاع طويل األمد  2011أجريت آخر دراسة استقصائية شاملة عن حالة األطفال والنساء ف 

  البلد
ية ف    الكثبر من مكاسب التنمية البشر

 .وعدم استقرار سياس  طعن ف 

مد  واستجابة لذلك ، صممت حكومة العراق حزمة شاملة للتعمبر والتنمية تربط االستقرار الفوري برؤية طويلة األجل. باإلضافة إل ذلك ، اعت

 .  2030لعام  (SDG) ة العراق جدول أعمال أهداف التنمية المستدام

  عالوة عىل ذلك ، من المتوقع أن يزداد نمو العراق االقتصادي بسبب تحسن ا
  االستثمار وإعادة  لوضع األمن 

، وارتفاع أسعار النفط ، والتقدم ف 

  السنوات القادمة. وبالتوازي مع هذا النمو ، سيشهد عدد سكان العراق
ة.    اإلعمار. من المتوقع أن يزداد إجمال  الناتج المحىل  اإلجمال  ف  زيادة كببر

  الوقت الحال  ، حوال   50أن ينمو عدد سكان العراق بنحو  ، من المتوقع 2030وتشبر التقديرات إل أنه بحلول عام 
  المائة. ف 

  المائة   15.4ف 
ف 

ة. وبحلول عام  46من السكان هم أطفال دون سن الخامسة ، و    المائة دون سن الثامنة عشر
  24و  15، سيتضاعف عدد الشباب بير   2030ف 

 .مليون الشباب 3.2سنة ، بزيادة قدرها 

  ظل هذه الخل
ات التنمية الرئيسية من حيث الحالة والتقدم. وسيساعد هذا عىل تحديد خطوط األساس  وف  فية ، هناك حاجة إل تقييم مؤشر

  العراق. ك
ما سيوفر  المنقحة بما يتماسر مع متطلبات اإلبالغ عن أهداف التنمية المستدامة وتقديم البيانات الالزمة عن حالة األطفال والنساء ف 

 .2022-2018التنمية الوطنية خطوط أساس لخطة 

امج إن بيئة     تخطيط البر
الذي ال يمكن التنبؤ به والقيود المفروضة عىل الوصول لبعض المناطق، تفرض الكثبر  المعقدة ، إل جانب الوضع األمن 

  البيانات بشأن مختلف 
ات الرئيسية جعلت من  من التحديات عىل إجراء مسح عىل مستوى البالد. وعىل هذا النحو ، فإن الفجوات ف  المؤشر

  البيانات من أجل برامج قائمة عىل األدلة. باإلضافة إل ذلك ، توفبر بيانات عىل  
وري إجراء مسح شامل لتغطية الفجوات القائمة ف  المستوى  الض 

  لتحديد التفاوتات بير  المحافظات والمجموعات السكانية من أجل تخصيص الموارد عىل أساس األدل
 .ةدون الوطن 

  نهاية عام 
ات.   2018ف  ة عىل تقرير المسح العنقودي متعدد المؤشر قدم   ، قامت حكومة العراق ، بدعم من اليونيسف ، بوضع اللمسات األخبر

ات االقتصادية واالجتماعية. وسوف تستخدم هذه لرصد خطة التنمية الوطنية ووضع   كائها مجموعة شاملة من المؤشر هذا التقرير للحكومة وشر

ات الجولة السادسة. أهد  اف التنمية المستدامة. يقدم هذا التقرير نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشر

لخلفية  1.1  ا

ات )   MICSيستند هذا التقرير إل مسح العراق ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشر
من قبل الجهاز المركزي   2018(، الذي تم تنفيذه ف 

 وقابلة للمقارنة عىل المستوى الدول  وه    ن مع وزارة الصحة.  لالحصاء وهيئة احصاء كوردستان بالتعاو 
ً
يوفر المسح بيانات سليمة إحصائيا

اما م الُمحرز عىل صعيد تحقيق األهداف الوطنية وااللب  
ّ
امج القائمة عىل األدلة، ولمراقبة التقد  ت العالمية. بيانات أساسية لبلورة السياسات والبر

ام بالعمل:  ن  الغ الوطنية والدوليةمسؤوليات اإلب الي 

خطة عمل األمم المتحدة لتنفيذ اإلعالن العالمي لبقاء الطفل عىل قيد الحياة وحمايته ونمائه  قبل أكبر من عقدين من الزمن، دعت 

ين ي التسعينيات من القرن العشر
  إل أنه:   فن

  وقتها المناسب لجمع وتحليل  “عىل كل دولة من الدول العمل عىل إنشاء آليات مناسبة لضمان تنفيذ عملية 
منتظمة وف 

ات االجتماعية ذات الصلة فيما يتعلق برفاه األطفال...  ورية لرصد المؤشر ات التنمية   ونشر البيانات الض  ويجب مراجعة مؤشر

ات التنمية االقتصادية  بمؤشر
ً
ية بشكل دوري من قبل القيادات الوطنية وصّناع القرار، عىل غرار ما يتم حاليا  ...” البشر

  مسعاها هذا. 
  منتصف التسعينيات، لدعم الدول ف 

ة، ف  ة وجبر  ات بعد ذلك بفب   وقد تم وضع برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشر

  وقعت عىل  
ت الحكومات الن  امها كذلك برصد التقدم الُمحرز عىل صعيد   إعالن وخطة عمل عالم يليق باألطفالكما عبر عن الب  

 والغايات: األهداف  

، وحيثما أمكن، وعىل المستوى اإلقليم عىل تقييم مدى التقدم الُمحرز عىل    
“سوف نعمل بشكل منتظم عىل المستوى الوطن 

وعليه، سوف نعمل عىل تعزيز   صعيد تحقيق أهداف وغايات خطة العمل الحالية عىل المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية. 

  قد تؤدي  قدراتنا اإلحصائية  
ها من العوامل ذات الصلة الن  الوطنية لجمع وتحليل وتصنيف البيانات، بما فيها الجنس والعمر وغبر

ها عىل الطفل” )    تركبر 
 ( 60 الفقرة عالم يليق باألطفال،  إل حاالت التباين، وأن نعمل عىل دعم تنفيذ أبحاث متنوعة تنصّب ف 

  ( إل رفع تقارير دورية حول التقدم الُمحرز: 31 )الفقرة إعالن األلفيةوعىل نحو مشابه، دعا 



 

 2 صفحة | المقدمة

م الُمحرز عىل صعيد تطبيق أحكام هذا اإلعالن، ونطلب من  
ّ
“...نطلب من الجمعية العامة بشكل منتظم مراجعة مدى التقد

 لمزيد من العمل.”
ً
 األمير  العام إصدار تقارير دورية لتدرسها الجمعية العامة وتشكل أساسا

  
  2030تحويل عالمنا: أجندة "، 2015أيلول/سبتمبر  25ينّص قرار الجمعية العامة، الذي اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة ف 

  ، عىل أنه من أجل ضمان نجاح األجندة العالمية ألهداف التنمية المستدامة،للتنمية المستدامة"

ورة توفر بيانات نوعية موثوقة مصنفة يمكن الحصول“ م    رص 
ّ
  قياس مدى التقد

  الوقت المناسب بحيث تساعد ف 
عليها ف 

بيانات خط االساس للعديد من الغايات ما زالت غبر  (؛ وتقّر بأن “48” )الفقرة الُمحرز ولضمان أال يتخلف عن الركب أحد

  الدول األعضاء...”وتدعو إل “ ”.متوفرة.. 
 ...تعزيز عملية جميع البيانات وجمع القدرات ف 

 

  إطار العمل عن طريق تشكيل   2030اعتمدت حكومة العراق خطة التنمية المستدامة لعام 
  إعداد خطة ف 

، وبدأت وزارة التخطيط عملها ف 

،   اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة برئاسة وزير التخطيط. بدأت اللجنة عملها بتشكيل مجموعة من فرق العمل وفقا لجدول األعمال العالم  

  إطار التنمية المستدامة. نظمت وزارة التخطيط العراقية المؤتمر العلم  األول  وكذلك ا 
لعمل عىل عقد أربعة مؤتمرات إلعداد خارطة طريق ف 

  نوفمبر  -تحت عنوان "األهداف اإلنمائية للتنمية المستدامة" 
  إطار التنمية المستدامة ف 

. تم بعد ذلك تعديل  2016خارطة الطريق ف 

اتيجيات    ضوء جدول األعمال المعتمد ، باإلضافة إل خطة التنمية الوطنية لعام   االسب 
  ضوء    2022 –  2018القطاعية ف 

  تم تطويرها أيضا ف 
الن 

 جدول األعمال المعتمد. 

ات للعراق مهمة للغاية ألغراض مراقبة أهداف التنمية المستدامة ، حيث أن المسح  ينتج معلومات  تعد نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشر

ا عالمًيا حول أهداف التنمية المستدامة اعتمدتها اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة ، إما كلًيا أو جزئًيا.  32عن  ً  مؤشر

  يغطيها المسح
ات والموضوعات الن   يعرض هذا التقرير النتائج عىل جميع المؤشر

المسح 1.2  اهداف 

  العراق؛  توفبر بيانات عالية الجودة لتقييم وضع األطفال، •
 واليافعير  واليافعات، والنساء، واألش المعيشية ف 

 استحداث البيانات الالزمة لرصد التقدم الُمحرز عىل صعيد تحقيق األهداف الوطنية، لتشكل أساس لمزيد من العمل؛  •

 لمعظم الفئات المستضعفة؛ جمع بيانات مصّنفة لتحديد حاالت التباين، ولبلورة السياسات الهادفة إل تحقيق االندماج االجتماع   •

 التحقق من صحة البيانات من مصادر أخرى ومن نتائج التدخالت المركزة؛ •

ات أهداف التنمية المستدامة العالمية والوطنية؛  •  استحداث البيانات حول مؤشر

  مختلف المجاالت، ول  •
  المجاالت  استحداث بيانات قابلة للمقارنة عىل المستوى الدول  لتقييم مدى التقدم الُمحرز ف 

بذل مزيد من الجهد ف 

؛   أكبر
ً
  تتطلب اهتماما

 الن 

  مصادر البيانات األخرى.  •
 استحداث البيانات السلوكية والمواقفية غبر المتوفرة ف 

ا2018يعرض هذا التقرير نتائج العراق    ذلك تصميم العينة وتنفيذها ، يتم عرض جميع المؤشر
  يعرض منهجية المسح ، بما ف 

ت  . الفصل الثائ 

ات والتعريفات"   "المؤشر
  يغطيها المسح ، مع تعريفاتها ، ف 

  الفصل الثالث  الن 
  فصول مواضيعية،  ف 

  تم تنظيمها ف 
. قبل عرض نتائج المسح ، الن 

". من الفصل الخامس ، يت   الفصل الرابع ، " تغطية العينة ومزايا المستجيبير 
م عرض  يتم عرض تغطية العينة ومزايا الرئيسية للمستجيبير  ف 

  كل فصل ، يتم تقديم مقدمة موجزة عن الموضوع ووصف جميع الجداول ، وثم يتبع الجد
  سبعة فصول مواضيعية. ف 

 ول. اجميع نتائج المسح ف 

 يتضمن الفصل الخامس ، "البقاء عىل قيد الحياة" ، نتائج حول وفيات األطفال دون سن الخامسة. 

اإلنجابية وصحة األم" ، الذي يقدم نتائج حول الخصوبة والحمل المبكر ومنع الحمل والحاجة غبر  الصحة  - يىل  ذلك الفصل السادس "النمو 

وس  الملباة والرعاية مل قبل للوالدة والكزاز الوليدي والرعاية الوالدية ووزن الوالدة والرعاية بعد الوالدة الوفيات بير  البالغير  واأل  مهات. ،وفبر

ية.   نقص المناعة البشر

لية وأعراض العدوى   - صل التال  "النمو يقدم الف صحة الطفل وتغذيته وتطوره" نتائج التحصير  ونوبات المرض واإلسهال واستخدام الطاقة المب  

   التنفسية الحادة وتغذية الرضع وصغار األطفال وسوء التغذية والملح باليود و 
 الطفولة المبكرة. التنمية ف 

  مرحلة الطفولة المبكرة ، والحضور التعليم  ، ومشاركة  التعليم هو موضوع الفصل التال  ، 
حيث تتم تغطية نتائج االستطالع حول التعليم ف 

  تعليم األطفال ، ومهارات التعلم التأسيسية. 
 األبوية ف 

وعمالة األطفال ، وزواج    ويتضمن الفصل التال  ، "الحماية من العنف واالستغالل" نتائج االستقصاء بشأن تسجيل المواليد ، وانضباط األطفال ،

 . ل 
 األطفال ، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث ، واإليذاء ، والشعور بالسالمة ، والمواقف تجاه العنف المب  

ب وغسل اليدين والضف الصح  والنظافة الحيضية.    بيئة آمنة ونظيفة" ، يغظ  مواضيع مياه الشر
 الفصل العاشر ، "العيش ف 
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  الحياة" ، يعرض الفصل نتائج حول مجموعة من المواضيع المتعلقة اإلنصاف، بما   -ل اإلنصاف الفصل االخبر هو حو 
بعنوان "فرصة عادلة ف 

  ذلك القدرات الوظيفية للطفل ، التحويالت االجتماعية ، التميبر  والمضايقة ، والرفاهية الذاتية. 
 ف 

  المسح ، وتقديرات أخطاء العينة ، وجودة  ينته  التقرير مع المالحق ، مع معلومات مفصلة عن تصميم الع
ينة ، والموظفير  المشاركير  ف 

 البيانات، واالستبيانات المستخدمة. 
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 منهجية المسح 2

 تصميم العينة 2.1

     MICS 2018تم تصميم العينة الخاصة بمسح العراق  
ات حول وضع األطفال والنساء عىل المستوى الوطن  لتوفبر تقديرات لعدد كببر من المؤشر

  المسح 
ية والريفية. العدد اإلجمال  لوحدات المعاينة االولية )البلوكات المختارة( للعينات ف 

  1710هو واإلقليم  والمحافظات ، للمناطق الحض 

  كل من وحدة ، تم اختيار 
  12وف 

ً
وجنوب / وسط   كوردستان   - أشة. سيتم تقديم تقديرات للمنطقتير   20.520 ليكون إجمال  اشة عشوائيا

( كربالء  10( بابل )9( بغداد )8( االنبار ) 7( ديال )6( اربيل )5( كركوك )4( السليمانية )3( نينوى )2( دهوك )1) - 18العراق والمحافظات ال 

ية  1( بضة 18( ميسان )17( ذي قار )16( المثن  )15قادسية )( ال14( نجف )13( صالح الدين )12( واسط )11) . تم تحديد المناطق الحض 

. داخل كل طبقة ، تم اختيار عدد مح دد من  والريفية داخل كل محافظة عىل أنها طبقة المعاينة الرئيسية وتم اختيار عينة من األش عىل مرحلتير 

المختارة ، تم رسم عينة منهجية من   البلوكات لحجم. بعد تنفيذ قائمة األش داخل مناطق مناطق التعداد بشكل منهحر  مع احتمال يتناسب مع ا

  كل منطقة عد عينة. وعىل الرغم من انعدام األمن وصعوبة الوصول إل بعض المناطق ، قامت فرق العراق للمسح العنقودي المتعدد   12
أشة ف 

ات بزيارات وجمع بيانات من جميع مناطق التعد   المؤشر
ة العمل الميدائ  . نظًرا ألن العينة ليست مرجحة ذاتًيا ، يتم  2اد المختارة خالل فب 

  الملحق أ: تصميم العينة. 
 لتصميم العينة ف 

ً
 استخدام أوزان العينات لإلبالغ عن نتائج االستبيان. يمكن العثور عىل وصف أكبر تفصيال

انات 2.2  االستبي

:    خمسةتم استخدام     المسح، وه 
( استبيان األشة المعيشية لجمع معلومات ديمغرافية أساسية حول تعداد أفراد األشة )الساكنير   1استبيانات ف 

(، واألشة المعيشية، والمسكن؛ و    ( استبيان فحص جودة المياه الذي 2االعتياديير 
  كل عنقود من عناقيد العينة؛ و  اشة  4يستوف  ف 

معيشية ف 

  الفئة العمرية 3
  كل أشة معيشية لجميع النساء ف 

( استبيان األطفال دون سّن  4سنة؛ و  49-15( االستبيان الفردي للمرأة الذي يستوف  ف 

  األشة ا
  الفئة  5لمعيشية؛ و الخامسة لألمهات )أو مانحات الرعاية( لجميع األطفال دون سّن الخامسة الذين يعيشون ف 

( استبيان األطفال ف 

  الفئة العمرية  17-5العمرية 
 ف 
ً
  األشة   17-5سنة، الذي يستوف  لألم )أو مانحة الرعاية( لطفل/ة يتم اختياره/ها عشوائيا

سنة يعيش/تعيش ف 

  بفحص الملح المستخدم   وقد اشتملت االستبيانات عىل النماذج التالية:وإضافة إل استيفاء االستبيانات،  3 المعيشية. 
قامت فرق العمل الميدائ 

 

 

ات قابلة للتجزئة عىل مستوى المحافظات 1  .وحيثما أمكن وحسب حجم العينة ، لن تكون جميع المؤشر
 .لتصميم العينات لمعرفة المزيدتم استبعاد بعض المناطق من إطار أخذ العينات السباب امنية ، انظر الملحق أ  2
  الفئة العمرية 3

  األشة المعيشية عىل أنهم مؤهلير  لالستبيان وتم  17-15تم اعتبار األطفال ف 
سنة الذين يعيشون دون أمهاتهم ودون مانح/ة رعاية محدد/ة ف 

  الفئة العمرية 
ة لهم.  17-5استيفاء استبيان األطفال ف    صياغته والذي يشمل فقط نموذج “خلفية هذا االستبيان الذي  سنة مباشر

تم إدخال تغيبر طفيف ف 

  الملحق “ه ”. 
 عامة عن الطفل/ة، ونموذج “عمالة األطفال”، ونموذج “القدرات الوظيفية للطفل”، لم يتم إعادة استحداثه ف 

  استبيان األشة المعيشية
 االستبيان الفردي للمرأة

 

  الفئة العمرية  
 17-5استبيان األطفال ف 

 سنة
 معلومات عامة عن المرأة

ي واستخدام  الوصول إل وسائل اإلعالم الجماهبر

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 اإلنجاب/ تاري    خ حاالت الوالدة

  آخر والدة
 الرغبة ف 

 صحة األمومة والمواليد الجدد

 فحوصات صحية لما بعد الوالدة

 وسائل تنظيم األشة

 االحتياجات غبر الملباة

 ختان اإلناث

 المواقف تجاه العنف األشي

 التعّرض لإليذاء

 الزواج

 القدرات الوظيفية

ية المكتسبة/اإليدز وس نقص المناعة البشر  فبر

 وفيات األمهات

 تعاط  التبغ

 مدى الشعور بالرضا عن الحياة

 قائمة أفراد األشة المعيشية

 التعليم

 مزايا األشة المعيشية

 التحويالت االجتماعية

 استخدام األشة للطاقة

 المياه والضف الصح  

 غسل األيدي

عم باليود
ّ
 الملح المد

  

 خلفية عامة عن الطفل/ة

 عمالة األطفال

 ضبط سلوك الطفل

 القدرات الوظيفية للطفل

 المشاركة األبوية

  

  

  

  

  

   

  

 استبيان األطفال دون سّن الخامسة
  

 خلفية عامة عن األطفال دون سّن الخامسة   

 تسجيل الوالدات

 برامج تنمية الطفولة المبكرة

 ضبط سلوك الطفل

 القدرات الوظيفية للطفل

 الرضاعة من الثدي  والتنوع التغذوي

 التطعيم

 بالمرضالعناية 

 قياس الوزن والطول

 استبيان فحص جودة المياه
  

  

 فحص االيكوالي

 فحص الكلور 
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  األش المعيشية لقياس محتوى اليود فيه، وشاهدوا المكان المخصص لغسل األيدي، وقاموا بقياس أوزان وأطوال األطفال دون سّن  
للطه  ف 

  األشة المعيشية ومصدره لقياس مستويات جرثومة 
وتشتمل األقسام ذات   إي كوالي فيه.  الخامسة، وقاموا كذلك بفحص الماء المستخدم ف 

  التقرير عىل تفاصيل ونتائج هذه المشاهدات والقياسات. 
  العالقة ف 

ات السادس.  ومن النسخة العربية لنموذج المسح العنقودي   4وقد استندت االستبيانات إل االستبيانات القياسية للمسح العنقودي متعدد المؤشر

ات السادس، تم مواءم   متعدد المؤشر
 ف 
ً
    3ة وترجمة االستبيانات إل لهجتير  كرديتير  وتم اختبارها مسبقا

محافظات )بغداد والنجف والبضة( ف 

  إقليم   3منطقة جنوب ووسط العراق و 
/ كانون   2017العراق خالل شهر كانون االول  كوردستان محافظات اخرى )دهوك وأربيل والسليمانية( ف 

  
ختبار المسبق ، تم إجراء التعديالت لصياغة وترجمة االستبيانات. يمكن االطالع عىل استبيانات العراق لعام  . وبناًء عىل نتائج اال 2018الثائ 

ات لعام  2018   المسح العنقودي المتعدد المؤشر
  المرفق ) 2018ف 

 (. ه ف 

ي  2.3
وتوكول األخالف  لي   ا

  العراق. ومع ذلك ، تمت مناقشة بروتوكول 
من قبل اللجنة الفنية   MICSال توجد هيئة رسمية للمراجعة األخالقية / هيئة المراجعة المؤسسية ف 

MICS6   قدمت مدخالت حول القضايا األخالقية للمسح. تم تقديم بروتوكول االستبيان واالستبيانات إل مجلس المراجعة  
بالعراق والن 

وتوكول ومنح الموافقة. المؤسس    التعليقات ، تم تعديل البر
 ية وبعد تلق 

اتيجيات اإلدارة للتخفيف من هذ ه  وتم إعداد بروتوكول الحماية ، الذي يحدد المخاطر المحتملة خالل دورة حياة المسح ، كما تم تقاسم اسب 

 المخاطر المحتملة مع مختلف أصحاب المصلحة.. 

  الفئة العمرية وقد تم الحصول عىل موافقة شف
  المسح، وكذلك موافقة عىل مقابلة األطفال ف 

-15هية من كل مستجيب ومستجيبة شاركوا ف 

وتم إعالم كافة المستجيبير  بالطبيعة   سنة بشكل فردي، وكذلك الحصول عىل موافقة من شخص بالغ قبل الحصول عىل موافقة الطفل.  17

  رفض اإلجابة عن جميع   لومات. الطوعية للمشاركة وتأكيد شّية ومجهولية المع
وإضافة إل ذلك، تم إبالغ المستجيبير  والمستجيبات بحقهم ف 

  أي وقت. 
  إيقاف المقابلة ف 

  أو أي من األسئلة، وكذلك حقهم ف 

البياناتط 2.4  ريقة جمع 

ات طريقة إجراء المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب ) واستند تطبيق جمع   (. CAPIتستخدم مسوحات المسح العنقودي متعدد المؤشر

، بما فيها منصة إدارة البيانات المخصصة للمسح  6.3(، النسخة CSProالبيانات عىل برنامج نظام معالجة البيانات اإلحصائية وبيانات المسوح )

ات.  امج القياسية  تم  وقد  العنقودي متعدد المؤشر نامج ا  5مواءمة اإلجراءات والبر   تم وضعها وتطويرها ضمن البر
لعالم  للمسح العنقودي  الن 

ات لسنة    العراق ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشر
ات بما يتواءم مع االستبيانات النهائية ف    جميع  2018متعدد المؤشر

، وتم استخدامها ف 

  شهر شباط  هذه االستبيانات. 
  .2018وتم كذلك اختبار تطبيق إجراء المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب ف 

ً
إل نتائج اختبار  واستنادا

  االستبيانات والتطبيق. 
 تطبيق إجراء المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب، تم إجراء التعديالت ف 

تدريب 2.5  ال

  لمنطقة جنوب / وسط العراق من قبل الجهاز المركزي لالحصاء عىل دفعتير  لمدة 
  شباط   25تم إجراء التدريب للعمل الميدائ 

يوًما لكل منهما ف 

2018   
ات حول تقنيات المقابالت ومحتويات االستبيانات ومقابالت وهمية بير  المتدربير  للحصول عىل الممارسة ف  . شمل التدريب محارص 

 التدريب الكامل عىل االستبيانات الورقية ، متبوًعا بالتدريب عىل تطبيق طرح األ 
ً
   CAPIسئلة. أكمل المشاركون أوال

. أمص  المتدربون يومير  ف 

   
. مسح تجرينر  كامل ف    محافظته وبعدها عقد اجتماع  لمناقشة نتائج المسح التجرينر 

من ناحیة أخرى ، قامت ھیئة   كافة المحافظات كل ف 

  منطقة کردستان لمدة إحصاء إ
  ف 

 خالل شھر شباط  25قلیم کوردستان بتدریب العمل المیدائ 
ً
    2018اذار  - یوما

مع تجربة لمدة يومير  ف 

 

 

ات السادس عىل: 4 ات السادس”“ يمكن االطالع عىل االستبيانات القياسية ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشر  أدوات المسح العنقودي متعدد المؤشر

ات الذي تنفذه اليونيسف -الصفحة الرئيسية     المسح العنقودي متعدد المؤشر
. 2018آب/أغسطس،  23تم الوصول إليه ف 

.design-http://mics.unicef.org/tools#survey 
ات السادس عىل: 5 ات السادس” يمكن االطالع عىل تطبيق جمع بيانات المسح العنقودي متعدد المؤشر الصفحة  “أدوات المسح العنقودي متعدد المؤشر

ات الذي تنفذه اليونيسف -الرئيسية     المسح العنقودي متعدد المؤشر
 .2018آب/أغسطس،  23تم الوصول إليه ف 

.processing-http://mics.unicef.org/tools#data 

http://mics.unicef.org/tools%23survey-design
http://mics.unicef.org/tools%23data-processing
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ات عىل نموذج أجندة التدريب العالمية الخاصة بالمسح   محافظة دھوك. وقد استند برنامج تدريب العراق عىل المسح العنقودي متعدد المؤشر

ات. العنقودي متعدد ال  6مؤشر

  التمرين   الباحثير  وقد حصل 
  ذلك يومان ف 

عىل تدريب مخصص حول قياسات الطول والوزن وفحص جودة المياه عىل مدار ثالثة ايام ، بما ف 

  
  المسح التجرينر    الميدائ 

 . ف 

اف عىل الفريق.    حول واجبات ومهام ومسؤوليات اإلشر
فون الميدانيون بتدريب إضاف   والتحق المشر

ال 2.6 لعمل  ي ا
نن  ميدا

ا. يتألف كل فريق من  39تم جمع البيانات من قبل 
ً
اوح  6فريق لكل فريق مع عضو واحد عىل األقل للقياس    5إل  1من  عدد الباحثير  أعضاء )يب 

   
  ف 
  وقياس جودة المياه(. بدأ العمل الميدائ 

  ايار  2018 اذار الجسمائ 
 . 2018واختتم ف 

  تعمل بنظام التشغيل 
، وتستخدم تطبيق البلوتوث للعمليات  Windows 10وقد تم جمع البيانات باستخدام أجهزة الحاسوب اللوحية الن 

. الميد فير  والباحثير  الميدانيير   انية، مما يتيح نقل التعيينات واالستبيانات المستكملة بير  األجهزة اللوحية الخاصة بالمشر

ي  2.7
لميدانن العمل ا  قياسات ضبط جودة 

 .  
فون الميدانيون مسؤولية المراقبة اليومية للعمل الميدائ  احدة عىل االقل لكل  وقد تم تنفيذ إعادة مقابلة إلزامية ألشة معيشية و  تول المشر

 وتم كذلك إجراء مشاهدات يومية لمهارات الباحثير  الميدانيير  وأدائهم.  عنقود. 

، قام   
ة العمل الميدائ  ف المركزيخالل فب    عدة مرات وتم تنظيم زيارات ميدانية ألعضاء فريق   المشر

بزيارة كل فريق من فرق العمل الميدائ 

ات الذي ت  نفذه اليونيسف. المسح العنقودي متعدد المؤشر

(  
، تم استحداث جداول التحقق الميدائ   

 ( بشكل أسبوع  لتحليلها والعمل عليها مع الفرق الميدانية. FCTوخالل جميع مراحل العمل الميدائ 

  تم استحداثها من خالل برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشر 
  الجداول القياسية الن 

  ف 
 7ات. وقد تم مواءمة جداول التحقق الميدائ 

انات 2.8 يل البي  إدارة وتحرير وتحل

  
نت ) الجهاز المركزي لالحصاءتم الحصول عىل البيانات ف    تطبيق اإلدارة عىل األجهزة  IFSSعبر نظام مشاركة ملفات اإلنب 

( الذي تم دمجه ف 

 . فير  ، كان يتم إجراء عملية مزامنة بشكل  اللوحية الخاصة بالمشر
ً
. وحيثما كان ذلك ممكن منطقيا بتعميم   الجهاز المركزي لالحصاءوقد قام  يوم 

  من خالل هذا النظام. 
 التحديثات المنطبقة عىل فرق العمل الميدائ 

  إرشادات الت 
 لعمليات التحرير المبينة بالتفصيل ف 

ً
، تم تحرير البيانات وفقا  

حرير  وخالل عملية جمع البيانات وبعد استكمال العمل الميدائ 

ات السادس. الثانوي، وه  عبارة ع  8ن نسخة مواءمة للوثائق القياسية للمسح العنقودي متعدد المؤشر

. وتم تخصيص ومواءمة واستخدام لغة  23(، النسخة SPSSوقد تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 9ع هذا الغرض. برمجة النموذج وخطة الجدولة اللتان طورتهما اليونيسف بما يتناسب م

 

 

ات السادس”  يمكن االطالع عىل نموذج أجندة التدريب عىل: 6 ات  -الصفحة الرئيسية  “أدوات المسح العنقودي متعدد المؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشر

   الذي تنفذه اليونيسف
 design-http://mics.unicef.org/tools#survey.. 2018آب/أغسطس،  23تم الوصول إليه ف 

  عىل: 7
ات السادس” يمكن االطالع عىل جداول التحقق الميدائ  المسح العنقودي متعدد  -الصفحة الرئيسية  “أدوات المسح العنقودي متعدد المؤشر

ات الذي تنفذه اليونيسف    المؤشر
 collection-http://mics.unicef.org/tools#data ..  2018آب/أغسطس  23تم الوصول إليه ف 

ات السادس” يمكن االطالع عىل اإلرشادات القياسية عىل:  8 ات  -الصفحة الرئيسية  “أدوات المسح العنقودي متعدد المؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشر

   الذي تنفذه اليونيسف
 processing-ttp://mics.unicef.org/tools#datah.. 2018آب/أغسطس،  23تم الوصول إليه ف 

مجة عىل:  9 ات السادس” يمكن االطالع عىل خطة الجدولة القياسية وملفات البر المسح العنقودي  -الصفحة الرئيسية  “أدوات المسح العنقودي متعدد المؤشر

ات الذي تنفذه اليونيسف    متعدد المؤشر
 http://mics.unicef.org/tools#analysis. 2018آب/أغسطس،  23تم الوصول إليه ف 

http://mics.unicef.org/tools%23survey-design
http://mics.unicef.org/tools%23data-collection
http://mics.unicef.org/tools%23data-processing
http://mics.unicef.org/tools%23analysis
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انات 2.9  مشاركة البي

  تم جمعها خالل المقابالت من مجموعات البيانات وذلك 
لضمان  لقد تم إزالة المحددات التعريفية المتفردة مثل الموقع واألسماء الن 

ات  الخصوصية.  ويمكن   10وهذه البيانات مجهولة الهوية متاحة عىل موقع الجهاز المركزي لالحصاء وعىل موقع المسح العنقودي متعدد المؤشر

وعة.   ألغراض األبحاث المشر
ً
”، وذلك فقط   تحميلها مجانا  

  ملف “اقرأئ 
  للهيئات المدرجة ف 

ويجب عىل المستخدمير  تقديم بحثهم النهائ 

 ض الحصول عىل المعلومات. ألغرا

  

 

 

 

ات الذي تنفذه اليونيسف -الصفحة الرئيسية  “المسوح.” يمكن االطالع عىل  مجموعات بيانات المسح عىل الموقع: 10 تم  المسح العنقودي متعدد المؤشر

  
 http://mics.unicef.org/surveys.. 1820آب/أغسطس،  24الوصول إليه ف 

http://mics.unicef.org/surveys
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ات والتعريفات 3  المؤشر

ات  عددمت العنقودي المسح مؤشر   11النموذج المؤشر

اإلشارة إل   

األهداف  

اإلنمائية 

 13التعريف 12 المستدامة

 القيمة

 كوردستان  الكىلي 

وسط  

وجنوب 

 العراق

ن   العينة وخصائص المستجيبي 

SR.1 الكهرباء خدمات  عىل الحصول 
HC 7.1.1 

  خدمات  عىل  الحاصلير   المعيشية األشة ألفراد  المئوية النسبة

 كهرباء
99.9 100.0 99.9 

SR.2 والكتابة القراءة معرفة نسبة    

  WB سنة(  15-24)

   للنساء المئوية النسبة
  القادرون سنة 24 – 15 العمرية الفئة ف 

ة جملة  قراءة عىل   الذين أو  اليومية،  الحياة عن  بسيطة قصبر

 العال   بالتعليم أو  الثانوية بالمدرسة التحقوا 

68.9 
 

69.3 
 

68.9 
 

SR.3 اإلعالم  وسائل إل الوصول 

MT  

    للنساء المئوية النسبة
  سنة 49 - 15 من العمرية الفئة  ف 

   مرة األقل عىل  الذين،
  مجلة، أو  صحيفة يقرأون األسبوع، ف 

 التلفاز  ويشاهدون المذياع إل يستمعون

0.9 
 

1.9 
 

0.7 
 

SR.5  فيها   يتوفر  الن    المعيشية األش  

 تلفاز 
HC  

 98.5 تلفاز  تمتلك الن    المعيشية  لألش  المئوية النسبة
 

99.1 
 

98.4 
 

SR.6  لديها   الن    المعيشية األش 

 الهاتف  خدمة

 – HC

MT 
 

  )الهاتف هاتف لديها   الن    المعيشية  لألش  المئوية النسبة

 النقال( 

99.0 
 

99.4 
 

98.9 
 

SR.7  تمتلك الن    المعيشية األش  

 حاسوب 
HC  

 24.8 حاسوب  تمتلك الن    المعيشية  لألش  المئوية النسبة
 

44.6 
 

19.8 
 

SR.8  لديها   الن    المعيشية األش 

نت  خدمة  إنب 
HC  

نت  تستخدم الن    المعيشية  لألش  المئوية النسبة   بواسطة اإلنب 

 البيت  من جهاز  أي
54.3 

 
71.2 

 
50.1 

 

SR.9 الحاسوب  استخدام 
MT  

    للنساء المئوية النسبة
  سنة 49 - 15 من العمرية الفئة  ف 

 الماضية  الثالثة األشهر  خالل الحاسوب  استخدموا  الذين

7.0 
 

11.7 
 

5.9 
 

SR.10 نقال  هاتف امتالك 
MT 5.b.1 

    للنساء المئوية النسبة
  سنة 49 - 15 من العمرية الفئة  ف 

 نقال  هاتف يمتلكون الذين
67.2 81.8 63.8 

SR.11 النقال  الهاتف استخدام 
MT  

   للنساء المئوية النسبة
  الذين سنة 49 - 15 من العمرية الفئة ف 

 82.4 94.3 84.6 الماضية  الثالثة األشهر  خالل   نقال هاتف استخدموا 

 

 

ات بعض استخالص يتم 11    أسئلة استخدام طريق عن المؤشر
   نماذج عدة  ف 

ات.  متعدد العنقودي المسح استبيانات ف     المؤشر
 االشارة يتم الحاالت، هذه مثل وف 

ورية.  المعلومات معظم يشمل الذي )النماذج( النموذج ال  الض 

ات12  المعنية المتحدة األمم وكاالت  عمل مجموعة تعمل . / list-http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators  المستدامة، التنمية هدف مؤشر

ات ات من بكثبر  الخاصة الوصفية للبيانات المستمر  التحديث  عىل لأللفية اإلنمائية األهداف بمؤشر ات وإدخال أللفيةل اإلنمائية األهداف مؤشر  قائمة عىل التغيبر

ات ات من كثبر   العنقودي المسح يغظ   لأللفية.  اإلنمائية األهداف مؤشر   تطابقها عىل  الحرص مع لأللفية اإلنمائية األهداف مؤشر
ً
 تم بينما تعريفاتها، مع تماما

ات متعدد  العنقودي  المسح يغظ   ات  بعض  المؤشر .   بشكل المؤشر  
ة  التالحا  تضمير    تم  وقد  جزئ   بالطريقة فقط  تسمح الحالية  الدولية  المنهجية  طالما  هنا  األخبر

  
ات متعدد العنقودي المسح مؤشر  تعريف يتم الن  ات متعدد العنقودي المسح مؤشر  من كببر   جزء استحداث يمكن عندما و/أو  بها، المؤشر  بواسطة المؤشر

 . ات الوصفية البيانات حول المعلومات من لمزيد  المؤشر ات، متعدد العنقودي مسحال لمؤشر   / http://unstats.un.org/sdgs/metadata أنظر  المؤشر

ات جميع فصل تم لقد  13 ات، متعدد العنقودي المسح مؤشر ، ذلك كان  حيثما المؤشر
ً
  مناسبا

ً
وة، الخماس   للمقياس تبعا  وحالة ،والعرق والعمر، والجنس، للبر

   والموقع واإلعاقة الهجرة،
  أو  المذكورة(، المجاالت )حسب  الجغراف 

ً
اء مجموعة به أوصت  الذي النحو  عىل أخرى، لمزايا تبعا  المعنية المتحدة األمم وكاالت خبر

ات  لأللفية:  اإلنمائية األهداف بمؤشر

http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20of%20Proposed%20SDG%20Indicators.pdf  

http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
http://unstats.un.org/sdgs/metadata/
http://unstats.un.org/sdgs/metadata/
http://unstats.un.org/sdgs/metadata/
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20of%20Proposed%20SDG%20Indicators.pdf
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ات  عددمت العنقودي المسح مؤشر   11النموذج المؤشر

اإلشارة إل   

األهداف  

اإلنمائية 

 13التعريف 12 المستدامة

 القيمة

 كوردستان  الكىلي 

وسط  

وجنوب 

 العراق

SR.12a 

SR.12b 

نت  استخدام  اإلنب 

MT 17.8.1 

   للنساء المئوية النسبة
  الذين سنة 49 - 15 من العمرية الفئة ف 

نت استخدموا   اإلنب 

ة  الثالثة األشهر  خالل )أ(  األخبر

  األقل عىل  واحدة مرة )ب(
ً
  الثالثة  األشهر  خالل  أسبوعيا

ة  األخبر

41.2 
37.4 

50.7 
45.7 

39.0 
35.5 

SR.13 تكنولوجيا  استخدام مهارات  

 MT 4.4.1 واالتصاالت المعلومات

وا  الذين سنة  49-15 للنساء المئوية النسبة
ّ
  عىل واحدة  نفذ

  خالل  بالحاسوب عالقة  ذات  معينة  أنشطة تسعة من األقل

 الماضية  الثالث االشهر 

5.6 10.0 4.6 

SR.14a   التبغ  تعاط 

TA 3.a.1 

   للنساء المئوية النسبة
  الذين سنة 49 - 15 العمرية الفئة ف 

   يدخن ال  أو  يدخن الذى التبغ منتجات  استخدموا  أو  دخنوا 
  ف 

 األخبر  الشهر  خالل   وقت أي

1.3 3.6 0.7 

SR.14b  المدخنير   غبر 

TA 3.8.1 

   للنساء المئوية النسبة
  لم  الذين سنة 49 - 15 العمرية الفئة ف 

  الشهر  خالل  يدخن الذى التبغ منتجات  استخدموا  أو  يدخنوا 

 األخبر 
98.5 95.8 99.2 

SR.15   سنة  15 سنّ  بلوغ قبل التدخير 
TA  

    للنساء المئوية النسبة
  الذين سنة  49 - 15 العمرية الفئة  ف 

 سنة  15 سنّ  بلوغهن قبل كاملة  سيجارة دخنوا 
1.2 3.8 0.5 

SR.18 تيبات  لألطفال  المعيشية  الب 
HL  

   لألطفال  المئوية النسبة
  ال  الذين  سنة 17 – 0 العمرية الفئة ف 

 الحقيقيير   والديهما  من أي مع يعيشون
1.3 0.9 1.4 

SR.19  األطفال  ظاهرة انتشار  
  المتوف ّ

 كالهما   أو  والديهما  أحد 
HL  

   لألطفال  المئوية النسبة
  الذين  سنة 17 – 0 العمرية الفئة ف 

 متوفير   كالهما   أو  الحقيقيير   والديهما  أحد  يكون
4.3 3.0 4.6 

SR.20  أحد  يعيش الذين األطفال  

   والديهما 
 الخارج  ف 

HL  
   لألطفال  المئوية النسبة

  الذين سنة 17 - 0 العمرية الفئة ف 

   يعيش الحقيقيير   والديهما  أحد  يكون
 الخارج  ف 

0.1 0.1 0.1 

   14  بقاء عىل قيد الحياة ال

CS.1 الوالدة  حدينر   وفيات  معدل BH 3.2.2  15 10 14 الوالدة  من األول الشهر  خالل   الوفاة احتمال 

CS.2 حدينر   بعد  ما  وفيات  معدل  

 الوالدة 
BH  

 الوالدة  حدينر    وفيات ومعدل الرّضع وفيات معدل بير   الفرق
8 4 9 

CS.3 الرضع  وفيات  معدل BH - CM   ة خالل   الوفاة احتمال  24 15 23 العمر من سنة وبلوغ الوالدة  بير   الفب 

CS.4 األطفال  وفيات  معدل 
BH  

ة خالل   الوفاة احتمال    وبلوغ العمر  من األول  السنة بير   الفب 

 الخامسة سنّ 
3 2 4 

CS.5 سنّ  دون  األطفال وفيات  معدل  

 الخامسة
BH - CM 3.2.1 

ة خالل   الوفاة احتمال   الخامسة  سنّ  وبلوغ الوالدة  بير   الفب 
26 17 28 

   الصحة اإلنجابية وصحة األم - االزدهار 

TM.1 المراهقات  لدى الوالدات  معدل 
BH - CM 3.7.2 

   الخصوبة معدل
   للمراهقات محددة سنّ  ف 

  العمرية الفئة  ف 

 سنة  19 – 15
70 40 77 

TM.2 المبكر الحمل 
BH - CM  

   للنساء المئوية النسبة
   سنة 24 - 20 العمرية الفئة ف 

  اللوائ 

  أنجير  
ً
  مولودا

ً
 سنة  18 سنّ  بلوغهن قبل  حّيا

14.1 7.1 15.7 

 

 

حسب  14
ُ
ات ت ة عن الوفيات مؤشر   سنوات.  خمس آخر  فب 
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TM.3 منع  وسائل انتشار  معدل  

  CP الحمل

   للنساء المئوية النسبة
  سنة، 49 -15 العمرية الفئة ف 

وجات   المب  
ً
 ازواجهن( يستخدم )أو  يستخدمن ممن ، حاليا

 التقليدية(  أو  )الحديثة الحمل منع  وسائل إحدى

52.8 66.6 49.8 

TM.4 األشة لتنظيم  احتياجات  تلبية 

 UN  15العضية  بالوسائل
3.7.1 

3.8.1 

   للنساء المئوية النسبة
  49 - 15 العمرية )الفئة اإلنجاب سنّ  ف 

   سنة(
  األشة  تنظيم حيث من احتياجاتهم تلبية   تم اللوائ 

 عضية  بوسائل

53.8 34.3 58.5 

TM.5a 

TM.5b 

TM.5c 

 الحوامل رعاية تغطية

MN 

 

 

3.8.1 

   للنساء المئوية النسبة
  ممن سنة 49 - 15 العمرية الفئة ف 

  ولدن
ً
  مولودا

ً
يتير   السنتير   خالل حّيا    األخبر

  تلقير   واللوائ 

 ج ً   مولودً  إنجاب  إل أدى الذي األخبر  حملهن أثناء الرعاية

(a) مؤهل صح   كادر   يد   عىل واحدة مرة األقل عىل 

(b) رعاية  مزود  يد  عىل  مرات أرب  ع األقل عىل 
(c) رعاية  مزود  يد  عىل  مرات ثمان األقل عىل 

87.6 
67.9 
22.2 

94.5 
74.6 
32.1 

86.3 
66.7 
20.3 

TM.6 الحوامل رعاية محتوى 

MN  

   للنساء المئوية النسبة
  ممن سنة 49 - 15 العمرية الفئة ف 

  ولدن
ً
  مولودا

ً
يتير   السنتير   خالل حّيا    األخبر

  لهن تم واللوائ 

 حملهن  أثناء بول عينة و  دم عينة وأعطوا  ن الدم  ضغط  قياس

 ج ً   مولودً  إنجاب إل أدى  الذي األخبر 

79.8 87.4 78.3 

TM.7  خالل  الكزاز  مرض من الوقاية  

 الوليدية  الدورة
MN  

   للنساء المئوية النسبة
   سنة 49 - 15 العمرية الفئة ف 

  اللوائ 

  أنجير  
ً
  مولودا

ً
تير   السنتير   خالل   حّيا    األخبر

  تم واللوائ 

  المرحلة ضمن الكزاز  تطعيم  من األقل عىل جرعتير   إعطاءهن

 والدة  آخر  قبل 16المناسبة  الزمنية

62.8 66.4 62.1 

TM.8  تمت الن    الوالدات   
  ف 

 صحية  مؤسسات
MN  

   للنساء المئوية النسبة
   سنة 49 - 15 العمرية الفئة ف 

  اللوائ 

  أنجير  
ً
  مولودا

ً
تير   السنتير   خالل   حّيا    األخبر

 صحية  مؤسسة ف 
86.6 91.0 85.7 

TM.9  الوالدة  أثناء مؤهل كادر   وجود 

MN 3.1.2 

   للنساء المئوية النسبة
  ممن سنة 49 - 15 العمرية الفئة ف 

  ولدن
ً
  مولودا

ً
يتير   السنتير   خالل حّيا    األخبر

ف واللوائ    عىل  أشر

 األخبر  حملهن أثناء مؤهل صح   كادر   والدتهن

95.6 97.9 95.2 

TM.10 القيضية  العمليات 

MN  

   للنساء المئوية النسبة
   سنة 49 - 15 العمرية الفئة ف 

  اللوائ 

  أنجير  
ً
  مولودا

ً
تير   السنتير   خالل   حّيا   عملية  طريق  عن األخبر

 قيضية 

33.2 45.0 30.9 

TM.11  وزنهم قياس تم  الذين األطفال 

  MN الوالدة  عند 

   للنساء المئوية النسبة
اوح  اللوائ    49 - 15 بير   أعمارهن تب 

   حية  والدة ولديهن سنة
تير   السنتير   ف    قياس تم  الذين األخبر

   المولود  طفلهما  وزن
ً
 الوالدة  عند   حديثا

72.0 84.5 69.6 

TM.12 المكوث   
  بعد  صحية مؤسسة ف 

 الوالدة 

PN  للنساء المئوية النسبة   
  سنة 49 – 15 من العمرية الفئة ف 

  
   مكير   اللوائ 

 بعد  أكبر  أو  ساعة 12 لمدة صحية مؤسسة  ف 

ّ   مولود  أخر  والدة تير   السنتير   خالل  لهن  ج   األخبر

41.9 47.4 40.8 

TM.13 بعد  ما  للمولود  الصح   الفحص  

 الوالدة 

PN  ة الحّية للوالدات المئوية النسبة تير   السنتير   خالل  األخبر   األخبر

   للنساء
  إجراء  تم  الن     سنة 49 – 15 من العمرية الفئة ف 

   المكوث  أثناء للمولود  صح   فحص
   أو  صحية مؤسسة ف 

  ف 

ل   الوالدة  بعد  ما  لرعاية زيارة تنفيذ  تم أو  الوالدة، بعد  المب  

 الوالدة  بعد  من يومير   خالل

77.5 83.0 76.4 

TM.14 الجدد  المواليد  تجفيف MN  ة الحّية للوالدات المئوية النسبة    األخبر
تير   السنتير   ف    االخبر

   للنساء
  تجفيف فيها   تم الن    سنة 49 – 15 من العمرية الفئة ف 

 الوالدة  بعد  المولود 

83.7 81.6 84.1 

 

 

 التفاصيل من لمزيد   TM.3.3جدول طةخ انظر  15
 التفاصيل من لمزيد  .5.1TM جدول خطة انظر  16
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TM.15 بالجلد الجلد  تالمس عناية MN  ة الحّية للوالدات المئوية النسبة    األخبر
تير   السنتير   ف    االخبر

   للنساء
  وضع فيها   تم الن    سنة 49 – 15 من العمرية الفئة ف 

 الوالدة  بعد  األم صدر  عىل  المولود 

 

8.3 17.5 6.5 

TM.16  الجديد  المولود  تحميم تأخبر MN  ة الحّية للوالدات المئوية النسبة    األخبر
تير   السنتير   ف    االخبر

   للنساء
  تحميم فيها   تم الن    سنة 49 – 15 من العمرية الفئة ف 

 الوالدة  بعد  ساعة 24 بعد  المولود 

80.8 81.6 80.6 

TM.18 فيها  يتم لم الن    الحاالت 

ة  مادة أية استخدام   بالحبل مض 

 الّشي

MN  ة الحّية للوالدات المئوية النسبة    األخبر
تير   السنتير   ف    األخبر

   للنساء
  فيها   يتم لم  الن    سنة 49 – 15 من العمرية الفئة ف 

ة مادة  أي استخدام  الّشي.  بالحبل مض 

83.6 90.5 82.7 

TM.19 ما  العصبية اإلشارات فحوصات  

 17الوالدة  بعد 

PN  ة الحّية للوالدات المئوية النسبة    األخبر
تير   السنتير   ف    األخبر

   للنساء
  فيها   خضع الن    سنة 49 – 15 من العمرية الفئة ف 

  ضمن العصبية اإلشارات لفحص  األقل عىل  لفحصير    المولود 

 الوالدة  من يومير   خالل  الوالدة بعد  ما  رعاية

20.2 30.6 18.3 

TM.20 بعد  ما  لألم  الصح   الفحص 

 الوالدة 

PN  للنساء المئوية النسبة   
   سنة 49 - 15 العمرية الفئة ف 

  تم  اللوائ 

   المكوث  أثناء لهن صح   فحص  إجراء
   أو  صحية مؤسسة ف 

  ف 

ل   الوالدة  بعد  ما  لرعاية زيارة تنفيذ  تم أو  الوالدة، بعد  المب  

  خالل  لهن  حّية  والدة آلخر  الوالدة  بعد  من يومير   خالل

تير   السنتير    األخبر

82.6 84.2 82.3 

TM.21 18األمهات وفيات  معدل MM 

3.1.1 

  الوالدة بعد  شهرين خالل أو  الوالدة، أو  الحمل، خالل الوفيات

   سنوات   7 ال   مدة  خالل والدة 100,000  لكل حمل،  نهاية أو 

 المسح إلجراء السابقة 

104 n/a n/a 

TM.29 كيفية   حول النساء معرفة مدى  

وس من الوقاية    نقص فبر

 المكتسب المناعة 

HA  للنساء المئوية النسبة   
   24 – 15 العمرية الفئة ف 

ً
 الذين عاما

  التعرف يمكنهم
ً
  تعرفا

ً
  العدوى  من الوقاية طرق عىل  صحيحا

وس   الممارسة طريق  عن المكتسبة، المناعة نقص  بفبر

  متعافا  يبدو  الذي  الشخص  أن  ويعرفون ،19الجنسية
ً
  صحيا

وس، لهذا   حامال يكون أن يمكن   يرفضون  والذين الفبر

  األكبر  المغلوطير   الّتصّورين
ً
 انتقال  طرق عن  شيوعا

5.6 n/a n/a 

TM.30 وس انتقال  بإمكانية المعرفة   فبر

  األم من المكتسبة المناعة  نقص

 الطفل  إل

HA  للنساء المئوية النسبة   
 الذين سنة 49 - 15 العمرية الفئة ف 

  النتقال 20  الثالثة الطرق عىل  صحيح بشكل التعرف يمكنهم

وس  الطفل  إل  األم من المكتسبة المناعة نقص  فبر

26.1 32.2 24.7 

TM.31 ية المواقف   تجاه التميبر 

وس المصابير   األشخاص   بفبر

 المكتسبة  المناعة  نقص

HA  للنساء المئوية النسبة   
 الذين سنة 49 - 15 العمرية الفئة ف 

ية مواقف أبدوا  وس المصابير   األشخاص تجاه  21تميبر    بفبر

 المكتسبة  المناعة  نقص

84.5 83.6 84.8 

 

 

ة، اإلشارات حول اإلرشاد تقديم (2 الّشي، الحبل فحص (1 ه   العصبية اإلشارات فحوصات 17  الطبيع   اإلرضاع مراقبة (4 الحرارة، درجة قياس (3 الخطبر
 أمكن(.  )إن الطفل وزن قياس (5 و  بشأنه، اإلرشاد وتقديم

  يتم التعببر عنها لكل  18
ة ، والن  والدة حية وتعظ  متوسط تقديرات  100,000تم حساب نسبة وفيات االمهات من خالل طريقة معاينة االخوات المباشر

ة حوال  
ة. سيتم تقدير معدل سنوات قبل المسح. ومن المتوقع  7للفب  ات الثقة الكببر أن يأخذ الحذر عند تفسبر هذا الرقم وذلك بسبب محدودية النهج وفب 

  اإلحصاء القادم لزيادة التحقق من النتائج. 
 وفيات األمهات ف 

   استخدام 19
يك مع فقط الجنس وممارسة الذكري الواف  وس مصاب غبر  مخلص واحد  شر  بالفبر

 الرضاعة طريق وعن الوالدة، وأثناء الحمل، أثناء المرض انتقال 20
   النساء 21

:  السؤالير   أحد  عن أجير   اللوائ  ي كنت   هل (1 التاليير  وات ستشب   ذلك أن عرفت  إذا المتجولير   الباعة أو  المحالت أصحاب أحد  من طازجة خض 
 بالمدرسة االلتحاق المكتسبة المناعة نقص مرض من يعانون الذين لألطفال السماح يجب  أنه تعتقد  هل (2 المكتسبة؟ المناعة نقص بمرض مصاب الشخص

 المرض؟ من يعانون ال  الذين األطفال مع
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TM.32 يمكنهن  أين يعرفوا  الذين النساء 

  عن الكشف فحص  إجراء

وس  المكتسبة المناعة نقص  فبر

HA  للنساء المئوية النسبة   
 الذين سنة 49 - 15 العمرية الفئة ف 

وس  عن الكشف فحص  إجراء فيه يمكن بمكان معرفة أبدوا    فبر

 المكتسبة  المناعة 

16.3 44.1 9.9 

TM.33 لفحص خضعوا  الذين النساء  

وس عن الكشف   نقص فبر

  نتائج ويعرفن المكتسبة المناعة 

 الفحص 

HA  للنساء المئوية النسبة   
 الذين سنة 49 - 15 العمرية الفئة ف 

وس عن  الكشف لفحص خضعوا    المكتسبة المناعة نقص فبر

  
ة عشر  االثن    األشهر  ف   النتائج  ويعرفن  األخبر

2.0 7.8 0.7 

TM.34 

 خضعوا  الذين (49-15) النساء

وس عن  الكشف لفحص  فبر

  ويعرفن المكتسبة المناعة  نقص

 الفحص  نتائج

HA  

   للنساء المئوية النسبة
  والذين  سنة 24 - 15 العمرية الفئة ف 

وس عن  الكشف لفحص خضعوا    المكتسبة المناعة نقص فبر

  
ة عشر  االثن    األشهر  ف   النتائج ويعرفون األخبر

2.0 8.9 0.5 

صحة الطفل، التغذية والتنمية  - االزدهار     

TC.1  الّسل  بتطعيم  التغطية IM  لألطفال  المئوية النسبة   
  23 – 12 العمرية الفئة ف 

ً
  الذين شهرا

   (BCG) السل تطعيم تلقوا 
 المسح  قبل  وقت أي  ف 

94.7 97.5 94.1 

TC.2  األطفال  شلل بتطعيم  التغطية IM  لألطفال  المئوية النسبة   
  23 – 12 العمرية الفئة ف 

ً
  الذين شهرا

وا 
ّ
  األطفال شلل تطعيم  من واحدة جرعة  األقل عىل تلق

  شلل لقاح من إما  الثالثة/الرابعة والجرعة (،IPV) المعّطل

   ( OPV) األطفال  لشلل الفموي  التطعيم  أو  المعّطل األطفال 
 ف 

 المسح قبل  وقت أي

73.6 83.6 71.7 

TC.3  بالتطعيم التغطية   
  ضد  الثالئر

يا     الديك   والسعال والكزاز  الدفتبر

(DTP) 

IM 
3.b.1 

3.8.1 

   لألطفال  المئوية النسبة
  23 - 12 العمرية الفئة ف 

ً
  الذين شهرا

   التطعيم  من الثالثة الجرعة تلقوا 
يا  ضد  الثالئر  والكزاز  الدفتبر

   ( DTP3)  الديك   والسعال
 المسح  قبل وقت أي ف 

68.8 83.9 65.9 

TC.4  الكبد  التهاب  بتطعيم  التغطية  

  
 ( B Hepatitis) ب –  الوبائ 

IM  لألطفال  المئوية النسبة   
  23 – 12 العمرية الفئة ف 

ً
  الذين شهرا

  الكبد  اللتهاب   المضاد  التطعيم من الثالثة/الرابعة الجرعة تلقوا 

  
   (HepB3) ب -  الوبائ 

 المسح  قبل وقت أي ف 

68.8 83.9 65.9 

TC.5  اإلنفلونزا  بتطعيم  الّتغطية  

 ( Hib)  ب –  نوع المستدمية

IM  لألطفال  المئوية النسبة   
  23 – 12 العمرية الفئة ف 

ً
  الذين شهرا

  ب  – نوع  المستدمية اإلنفلونزا  تطعيم من الثالثة الجرعة تلقوا 

(Hib3)   
 المسح  قبل وقت  أي ف 

68.8 83.9 65.9 

TC.6  الرئوية المكورة بتطعيم  التغطية  

 السكاريد المتعدد 

IM 

3.b.1 

   لألطفال  المئوية النسبة
  23 – 12 العمرية الفئة ف 

ً
  الذين شهرا

  المتعدد  الرئوية المكورة تطعيم من الثالثة الجرعة تلقوا 

   (PCV3) السكاريد 
 المسح قبل  وقت أي  ف 

28.6 23.1 29.7 

TC.7  وس بتطعيم  التغطية   الروتا  فبر

وس ة(  )فبر  الَعَجِليَّ

IM  لألطفال  المئوية النسبة   
  23 - 12 العمرية الفئة ف 

ً
  الذين شهرا

وا 
ّ
وس لتطعيم الثانية/الثالثة  الجرعات  تلق   الروتا  فبر

(Rota2/3)   
 المسح قبل  وقت أي ف 

60.6 74.5 58.0 

TC.8  الحصبة بتطعيم  التغطية  

اء   األلمانية( )الحصبة الُحمبر

IM  لألطفال  المئوية النسبة   
  35 - 24 العمرية الفئة ف 

ً
  الذين شهرا

وا 
ّ
اء الحصبة تطعيم  تلق    الُحمبر

 المسح قبل وقت  أي ف 
66.4 78.4 64.0 

TC.10  الحصبة  بتطعيم  التغطية IM 

3.b.1 

   لألطفال  المئوية النسبة
  23-12 العمرية الفئة ف 

ً
  الذين شهرا

وا 
ّ
   الحصبة تطعيم من االول  الجرعة تلق

  قبل وقت أي ف 

 المسح

71.0 82.7 68.8 

TC.11  التطعيمات  بجميع التغطية  

 التحصينية

IM  اوح الذين األطفال  نسبة  شهًرا 23-12 بير   أعمارهم تب 

   األساسية اللقاحات جميع تلق  
 المسح   قبل وقت  أي ف 

58.1 76.7 54.5 

TC.12   رعاية  عىل  للحصول السع  

 اإلسهال  لمرض

CA  من عانوا   الذين الخامسة سنّ  دون  لألطفال  المئوية النسبة  

ين األسبوعير   خالل اإلسهال   للحصول  السع   تم والذي األخبر

 رعاية  مزود  أو  صح   مرفق من لهم عالج  أو  مشورة عىل

48.2 
 

55.8 
 

47.1 
 



 

ات  13 صفحة | والتعريفات المؤشر

ات  عددمت العنقودي المسح مؤشر   11النموذج المؤشر

اإلشارة إل   

األهداف  

اإلنمائية 

 13التعريف 12 المستدامة

 القيمة

 كوردستان  الكىلي 

وسط  

وجنوب 

 العراق

TC.13a 

TC.13b 

  معالجة بأمالح اإلسهال عالج

  طريق  عن ُيعظ الذي  الجفاف 

 والزنك  الفم

CA  من عانوا   الذين الخامسة سنّ  دون  لألطفال  المئوية النسبة  

ين األسبوعير   خالل اإلسهال  عىل  حصلوا  والذين  األخبر

a) الجفاف  عالج أمالح   
b) والزنك الجفاف  عالج أمالح 

25.4 
5.2 

26.3 
4.0 

25.3 
5.3 

TC.14 طريق عن  اإلسهال عالج  

  سوائل باستخدام المعالجة

عظ الن    الجفاف  عالج
ُ
  عن ت

   االستمرار  مع الفم طريق
  ف 

 التغذية 

CA  من عانوا   الذين الخامسة سنّ  دون  لألطفال  المئوية النسبة  

  اإلسهال عالج تلقوا  مّمن األخرين األسبوعير   خالل اإلسهال

  أمالح عىل تحتوي  مسبقة" "تعبئة /  )عبوة  الفم طريق عن

   ُيصنع سائل أو  الفم  طريق  عن الجفاف  عالج
ل ف    ويوص المب  

  مع لألطفال( المعطاة السوائل كمية   بزيادة أو  لألطفال  بإعطائه

   تمرار االس
 اإلسهال  نوبة أثناء التغذية /   اإلطعام ف 

36.8 57.8 33.8 

TC.15  الوقود  عىل األساس   االعتماد  

  والتكنولوجيات النظيف

 الطه   ألغراض

EU  بشكل يعتمدون  الذين المعيشية األشة ألفراد  المئوية النسبة  

  الطه   ألغراض  النظيفة  التكنولوجيات  و  الوقود  عىل رئيس  

   يعيشون  الذين(
 الطبخ(  ذكرت الن    األش  ف 

99.0 99.6 98.8 

TC.16  الوقود  عىل األساس   االعتماد  

  والتكنولوجيات النظيف

 التدفئة  ألغراض

EU  بشكل يعتمدون  الذين المعيشية األشة ألفراد  المئوية النسبة  

  التدفئة ألغراض  النظيفة  التكنولوجيات  و  الوقود  عىل رئيس  

   يعيشون  الذين(
 المكان(  تدفئة ذكرت الن    األش  ف 

42.9 7.0 50.3 

TC.17  الوقود  عىل األساس   االعتماد  

  والتكنولوجيات النظيف

 اإلضاءة  ألغراض

EU  بشكل يعتمدون  الذين المعيشية األشة ألفراد  المئوية النسبة  

 اإلضاءة ألغراض  النظيفة  التكنولوجيات  و  الوقود  عىل رئيس  

   يعيشون  الذين(
 اإلضاءة(  استخدام ذكرت الن    األش  ف 

99.1 99.8 99.0 

TC.18  الوقود  عىل األساس   االعتماد  

  والتكنولوجيات النظيف

  والتدفئة الطه   ألغراض

 واإلضاءة

EU 

7.1.2 

  بشكل يعتمدون  الذين المعيشية األشة ألفراد  المئوية النسبة

  الطه   ألغراض والتكنولوجيات النظيف الوقود  عىل رئيس  

 22واإلضاءة والتدفئة 
42.7 7.1 50.0 

TC.19   السع   
  الرعاية عىل  الحصول ف 

  عليهم تظهر  الن    لألطفال 

 الحادّ  الرئوي  االلتهاب أعراض

CA 

3.8.1 

  ظهرت  الذين الخامسة سنّ  دون  لألطفال  المئوية النسبة

ين األسبوعير   خالل الحادّ  الرئوي االلتهاب  أعراض عليهم   األخبر

  مرفق من لهم عالج   أو  مشورة  عىل للحصول  السع   تم والذي

 رعاية مزود  أو  صح  

44.4 69.2 38.8 

TC.20 المضادات باستخدام المعالجة  

  يعانون  الذين لألطفال  الحيوية

  الرئوي  االلتهاب أعراض من

 الحادّ 

CA  ظهرت  الذين الخامسة سنّ  دون  لألطفال  المئوية النسبة  

ين األسبوعير   خالل الحادّ  الرئوي االلتهاب  أعراض عليهم   األخبر

 حيوية   مضادات تلقوا  والذين
40.1 64.2 34.7 

TC.26   رعاية  عىل  للحصول السع  

 الحم  لمرض

CA  من عانوا   الذين الخامسة سنّ  دون  لألطفال  المئوية النسبة  

ين األسبوعير   خالل الحم   للحصول  السع   تم والذي  األخبر

 رعاية  مزود  أو  صح   مرفق من لهم عالج  أو  مشورة عىل

74.9 83.0 73.1 

TC.30 من  إرضاعهم سبق الذين  

 الثدي 

MN  للنساء المئوية النسبة   
  أنجير   اللوائ 

ً
  مولودا

ً
  السنتير   خالل  حّيا

،    الماضيتير 
   الثدي من أطفالهن أرضعن واللوائ 

  كان   وقت أي ف 

ة  تلك أثناء  الفب 

93.3 94.6 93.0 

TC.31 المبكر  البدء   
   للنساء   المئوية  النسبة   MN الطبيع   اإلرضاع ف 

  أنجير   اللوائ 
ً
   مولودا

ً
  السنتير    خالل حّيا

،     الماضيتير 
  الساعة   خالل الثدي  من   مواليدهنّ  أرضعن  واللوائ 

 الوالدة   من األول 

32.4 28.8 33.0 

TC.32 الخالصة الثدي من الرضاعة  

 أشهر  6 سنّ  دون

BD  رضعوا  ِمّمن أشهر  6 سنّ  دون  الرضع لألطفال  المئوية النسبة
ُ
 أ

 23خالصة   الثدي من
25.8 27.9 25.5 

 

 

   يعيشون الذين المعيشية األشة أفراد  22
   األش  ف 

، تذكر  لم الن   البسط من استبعادها يتم لن واإلضاءة التدفئة، الطه 
 والفيتامينات، الفم، طريق عن الجفاف معالجة محلول باستثناء أغذية، أو  سوائل أية يتناولون وال  طبيعية، رضاعة يرضعون الذين الرضع األطفال 23

 واألدوية المعدنية الغذائية والمكّمالت
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TC.33 بير   السائدة الثدي من الرضاعة  

 أشهر 6 سنّ  دون  االطفال

BD  رضعوا  ممن أشهر  6 سنّ  دون  الرضع لألطفال  المئوية النسبة 

 السابق اليوم  خالل 24للتغذية  سائد  كمصدر   الثدي من
41.5 34.9 42.6 

TC.34  عند   الثدي من الرضاعة استمرار  

 السنة  سن بلوغ

BD  لألطفال  المئوية النسبة   
  15-12 العمرية الفئة ف 

ً
  الذين شهرا

 السابق.  اليوم خالل الثدي من رضعوا 
44.8 34.4 46.4 

TC.35  عند   الثدي من الرضاعة استمرار  

 السنتير   سن بلوغ

BD  لألطفال  المئوية النسبة   
   23 - 20  العمرية الفئة ف 

ً
  الذين شهرا

 السابق  اليوم خالل الثدي من رضعوا 
26.7 25.5 27.0 

TC.36 الثدي  من الرضاعة  مدة BD   50 تساوي لنسبة  المقابل باألشهر  العمر   
  األطفال من المئة  ف 

  
  35 – 0 من العمرية الفئة ف 

ً
 من إرضاعهم يتم لم الذين  شهرا

 السابق  اليوم خالل  الثدي 

12.3 10.3 12.7 

TC.37 المناسبة الثدي من الرضاعة  

 للعمر

BD  لألطفال  المئوية النسبة   
  23 - 0 من العمرية الفئة ف 

ً
 شهرا

 السابق  اليوم  خالل 25مالئم بشكل تغذيتهم تم الذين
36.9 35.5 37.2 

TC.38 شبه أو  الصلبة  األغذية اعطاء  

ّينة.  أو  الصلبة
ّ
 الل

BD  الرضع لألطفال  المئوية النسبة   
  أشهر  8 – 6 العمرية الفئة  ف 

  اليوم خالل   لّينة أو  صلبة شبه  أو  صلبة أغذية  تناولوا  الذين

 السابق 

84.8 87.9 84.1 

TC.39a 

TC.39b 

  الن    المرات  عدد  من األدئ   الحد 

 وجبات  الطفل فيها  تلق  

BD  لألطفال  المئوية النسبة   
، 23 – 6 العمرية الفئة ف 

ً
  الذين  شهرا

   التنوع األقل عىل تلقوا 
  المرات من األدئ   الحد  و  األدئ   الغذائ 

 السابق اليوم  خالل

 a)األطفال  الذين يرضعون من الثدي  

(bالثدي  من يرضعون ال  لذين 

39.8 
30.0 

49.1 
29.0 

38.1 
30.3 

TC.40  األطفال تغذية مرات عدد  

  لم  لمن األم حليب  غبر  بحليب

 الثدي  من إرضاعهم يتم

BD  لألطفال  المئوية النسبة   
  23  – 6 العمرية الفئة ف 

ً
 ال  ممن شهرا

  األقل عىل  مرتير   إرضاعهم تم الذين الثدي من يرضعون

 السابق اليوم  خالل األم حليب  غبر  بحليب

80.7 93.7 78.0 

TC.41   األدئ  من تنوّع الوجبات 
ّ
الحد

 الغذائية 

BD   الفئة العمرية  النسبة المئوية لألطفال  
 الذين   6 -  23ف 

ً
شهرا

وا أغذية من 
ّ
أو أكبر  خالل اليوم   26مجموعات طعام  5تلق

 السابق 

44.6 41.5 45.2 

TC.42  
ّ
  الوجبات  من األدئ   الحد

 المقبولة  الغذائية

BD  لألطفال  المئوية النسبة   
  23 - 6 العمرية الفئة ف 

ً
  الذين شهرا

وا 
ّ
  األقل عىل تلق

ّ
   التّنوع من األدئ   الحد

  الغذائية  الوجبات  ف 

 
ّ
  اليوم  خالل  الوجبات، تناول  27  مرات عدد   من األدئ   والحد

 السابق 

75.8 89.5 73.2 

TC.43 الّرّضاعة  باستخدام اإلرضاع BD  لألطفال  المئوية النسبة   
  23 – 6 العمرية الفئة ف 

ً
  الذين شهرا

رضعوا 
ُ
 السابق  اليوم خالل  الّرّضاعة  باستخدام أ

56.9 69.9 54.6 

 

 

   السوائل )الماء، معينة سوائل ويتناولون طبيعية رضاعة يرضعون الذين الرّضع األطفال 24
   والسوائل الفواكه، وعصبر  الماء، قوامها الن 

   تناولها يتم الن 
 ف 

ء أيّ  يتناولون ال  ولكنهم واألدوية(، دن،والمعا والفيتامينات، والقطرات، الفم، طريق عن الجفاف معالجة ومحلول الشعائر،  
  الخصوص وجه )وعىل آخر  سر

   والسوائل األم، حليب  غبر  حليب 
 الغذاء(.  قوامها  الن 

   الرّضع 25
   واألطفال خالصة، طبيعية رضاعة أرضعوا الذي أشهر  5 - 0 من العمرية الفئة ف 

 ةأغذي وتناولوا إرضاعهم تم الذين شهرا 32 -6 من العمرية الفئة ف 
 لّينة  أو  صلبة شبه أو  صلبة

( الحبوب والجذور 2( حليب الثدي ، 1عىل األقل من المجموعات الغذائية الثمانية التالية:  5يستند المؤشر عىل استهالك أي كمية من الطعام من   26

( 4( البقوليات والمكشات ، 3والدرنات ،  ( األطعمة اللحم )اللحوم واألسماك والدواجن 5، ( منتجات األلبان )الحليب ، وحليب األطفال واللير  والجير 

وات الغنية بفيتامير  )أ( ، و 7( البيض ، 6والكبد( ،  وات األخرى8( الفواكه والخض   ( الفواكه والخض 
   للرّضع األقل عىل مرتير   لّينة، أو  صلبة شبه أو  صلبة أغذية طبيعية:  رضاعة يرضعون الذين األطفال 27

 األقل عىل مرات وثالث أشهر، 8 - 6 العمرية الفئة ف 

   لألطفال
؛ 32 - 9 العمرية الفئة ف 

ً
 األم، حليب  غبر  من حليب  غذياتم أو  لّينة، أو  صلبة شبه أو  صلبة أغذية طبيعية:  رضاعة يرضعون ال  الذين األطفال شهرا

   لألطفال األقل عىل مرات أرب  ع
  32 -6 العمرية الفئة ف 

ً
 شهرا
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TC.44a 

TC.44b 

 AN الوزن  نقص انتشار 

 

 ِمّمن:  الخامسة سنّ  دون  لألطفال  المئوية النسبة

(a) أطوالهم تقل  
ً
  ناقص عن بأعمارهم قياسا

 وحاد(  )متوسط   معياريير   انحرافير  
(b) أوزانهم تقل  

ً
  ثالثة ناقص عن بأعمارهم قياسا

 الحاد(  )النقص معيارية انحرافات
  الطفل وزن متوسط  عن أوزانهم تقل

ً
  حسب  بعمره  قياسا

 العالمية.  الصحة منظمة معايبر 

3.9 
1.0 

2.6 
0.7 

4.2 
1.1 

TC.45a 

TC.45b 

 AN التقّزم  انتشار 

2.2.1 

 ِمّمن:  الخامسة سنّ  دون  لألطفال  المئوية النسبة

(a) أطوالهم تقل  
ً
  ناقص عن بأعمارهم قياسا

 وحاد(  )متوسط   معياريير   انحرافير  
(b) أطوالهم تقل  

ً
  ثالثة ناقص عن بأعمارهم قياسا

 الحاد(  )النقص معيارية انحرافات
  الطفل طول متوسط  عن  أطوالهم تقل

ً
  حسب   بعمره قياسا

 العالمية.  الصحة منظمة معايبر 

12.3 
4.1 

6.4 
1.8 

13.5 
4.6 

TC.46a 

TC.46b 

 الهزال  انتشار 

 

 

AN 

2.2.2 

 ِمّمن:  الخامسة سنّ  دون  لألطفال  المئوية النسبة

(a) انحرافير   ناقص  عن اعمارهم مقابل أوزانهم تقل  
 وحاد(  )متوسط  معياريير  

(b) ثالثة  ناقص  عن اعمارهم مقابل أوزانهم تقل  

 الحاد(  )النقص معيارية انحرافات
  الطفل وزن متوسط  عن أوزانهم تزيد 

ً
  حسب بعمره  قياسا

 العالمية.  الصحة منظمة معايبر 

3.0 

0.9 

2.7 

0.4 

3.1 

1.0 

TC.47a 

TC.47b 

 AN الوزن  زيادة انتشار 

2.2.2 

 ِمّمن:  الخامسة سنّ  دون  لألطفال  المئوية النسبة

(a)  أوزانهم تزيد  
ً
  انحرافير   زائد  عن بأعمارهم قياسا

 وحادة(  متوسطة  )زيادة معياريير  
(b)  أوزانهم تزيد  

ً
  ثالثة زائد  عن بأعمارهم قياسا

 حادة(   )زيادة معيارية انحرافات

  الطفل وزن متوسط  عن أوزانهم تزيد 
ً
  حسب بعمره  قياسا

 العالمية.  الصحة منظمة معايبر 

6.1 

1.9 

3.8 

0.7 

6.6 

2.2 

TC.48 باليود  المدعوم الملح استهالك SA 
 

   إيجابية  نتائج حققت  الن    المعيشية  لألش  المئوية النسبة
  ف 

 األيوديت  /  األيوديد   من نوع ألي الملح فحص
68.3 98.0 60.9 

TC.49a 

TC.49b 

TC.49c 

  التشجيع و  المبكر  التحفبر   توفبر 

 التعلم  عىل

EC 

 

   لألطفال  المئوية النسبة
  59 - 24 العمرية الفئة ف 

ً
  الذين شهرا

   يعملون
  و  المبكر  التحفبر   لتوفبر  أكبر  أو   أنشطة أربعة ف 

ة الثالثة األيام  خالل    التعلم عىل التشجيع  مع:  األخبر

 a( أي  فرد  بالغ  من أفراد  األشة  المعيشية

 b( األب

c)  األم 

44.4 

9.8 
23.0 

39.0 

7.7 
20.3 

45.6 

10.3 
23.6 

TC.50  األطفال  كتب  توافر 

 

 

EC 

 

  ثالثة  لديهم  الذين الخامسة سنّ  دون  لألطفال  المئوية النسبة

 2.4 7.0 3.1 أكبر  أو  أطفال كتب

TC.51  الطفل  بها  يلعب ألعاب توافر 

 

EC 
 

  يستخدمون الذين الخامسة سنّ  دون  لألطفال  المئوية النسبة

 األلعاب من أكبر  أو  نوعير  
47.3 42.3 48.3 

TC.52 الرعاية  كفاية  عدم EC 

 

ركوا  الذين الخامسة سنّ  دون  لألطفال  المئوية النسبة
ُ
  ت

   أو  لوحدهم
  سنوات 10 عن  عمره/ها  يقل  طفل/ة رعاية  ف 

 األخبر  األسبوع خالل األقل عىل واحدة  لمرة ساعة من ألكبر 

10.1 12.6 9.6 

TC.53  للطفل   المبكر  النماء مؤشر 

 

 

 

EC 

4.2.1 

   لألطفال  المئوية النسبة
  59 - 36 العمرية الفئة ف 

ً
  الذين شهرا

ون    الصحيح التطور  درب عىل  يسبر
  القراءة  تعلم مجاالت:  ف 

،  التطور  والحساب، والكتابة  
،-االجتماع   التطور  البدئ   

  العاطق 

م. 
ّ
 والتعل

79.3 89.4 77.1 
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 13التعريف 12 المستدامة

 القيمة

 كوردستان  الكىلي 

وسط  

وجنوب 

 العراق

   التعلم

LN.1  نامج االلتحاق   تعليم   ببر

 المبكرة  للطفولة 

UB  لألطفال  المئوية النسبة   
  59 - 36 العمرية الفئة ف 

ً
  الذين شهرا

نامج  يلتحقون  المبكرة للطفولة  تعليم   ببر
2.4 1.7 2.5 

LN.2 المشاركة   
م التعليم ف 

ّ
   المنظ

 )مع
ّ
 ل(د

ED 

4.2.2 

  سنة  )قبل معينة العمرية الفئة ضمن لألطفال  المئوية النسبة

  الذين الرسمية(  االبتدائية  المدرسة دخول  سنّ  من واحدة

نامج  يلتحقون  االبتدائية  مدرسة او  المبكرة للطفولة  تعليم   ببر

32.0 44.1 30.2 

LN.3  للمدرسة االستعداد ED  لألطفال  المئوية النسبة   
  االبتدائية المدرسة من األول الصف ف 

  الدراسية  السنة خالل   المدرسة قبل ما  بتعليم  التحقوا  الذين

 السابقة 

10.0 23.0 7.7 

LN.4   
   االستيعاب معدل صاف 

  ف 

   التعليم
 االبتدائ 

ED  لألطفال  المئوية النسبة   
  المدرسة، إل الدخول  سنّ  ف 

   والملتحقير  
ً
 االبتدائية  المدرسة من األول بالصف حاليا

86.5 94.4 84.9 

LN.5a 

LN.5b 

LN.5c 

  
ل صاف 

ّ
  بالتعليم االلتحاق  معد

ل(
ّ
 )معد

ED  لألطفال  المئوية النسبة 

(a)   
   الملتحقير   االبتدائية  المدرسة سنّ  ف 

ً
  حاليا

 الثانوية  أو  اإلعدادية أو  االبتدائية  بالمدارس
(b)   

  الملتحقير   المتوسطة  المدرسة سنّ  ف 
ً
  حاليا

 أعىل  أو  المتوسطة  بالمدارس
(c)   

  الملتحقير   االعدادية المدرسة سنّ  ف 
ً
  حاليا

 أعىل  أو  االعدادية بالمدارس

91.6 

57.5 

33.1 

96.0 

67.1 

52.0 

90.8 

55.6 

28.8 

LN.6a 

LN.6b 

LN.6c 

 غبر  لألطفال  المئوية النسبة

 بالمدارس  الملتحقير  

ED  لألطفال  المئوية النسبة 

(a)   
   الملتحقير   غبر  االبتدائية  المدرسة سنّ  ف 

ً
  حاليا

  أو  االبتدائية بالمدارس او  المبكرة بالطفولة
 المتوسطة 

(b)   
  الملتحقير   غبر   توسطة الم المدرسة سنّ  ف 

 
ً
  او  المتوسطة او  االبتدائية بالمدارس حاليا

 اإلعدادية 
(c)   

   الملتحقير   غبر   االعدادية المدرسة سنّ  ف 
ً
  حاليا

  أو  اإلعدادية او  اوالمتوسطة  االبتدائية  بالمدارس

 أعىل

8.2 

21.1 

40.1 

3.7 

14.6 

25.5 

9.1 

22.4 

43.4 

LN.7a 

LN.7b 

  حن    اإلجمال   االستيعاب معدل

 األخبر  الصف

ED  العمر  األخبر  بالصف الملتحقير   لألطفال  المئوية النسبة(  

ة( للمرحلة  المناسب  من:  االخبر

(a) التعليم   
(  /معيدينال )باستثناء  االبتدائ   الراسبير 

(b) معيدينال )باستثناء المتوسط  بالتعليم/  
 )  الراسبير 

82.0 

73.5 

97.8 

91.2 

79.6 

70.2 

LN.8a 

LN.8b 

LN.8c 

  5 إل 3 من أعمارهم تزيد  الذين لألطفال  المئوية النسبة  ED االكمال  معدل

   للصف المحدد  السنّ  عن سنوات
  ذلك  أكملوا  والذين النهائ 

   الصف
 المرحلة ف 

(a)  االبتدائية 
(b)  المتوسطة 
(c)  االعدادية 

75.7 

46.4 

44.3 

89.1 

65.9 

64.5 

72.8 

42.3 

40.2 

LN.9 إل الفعىل   االنتقال  معدل  

 المتوسطة  المدرسة

ED  من األخبر  بالصف التحقوا  الذين لألطفال  المئوية النسبة  

  والملتحقير   السابقة، الدراسية السنة خالل  االبتدائية  المدرسة

  السنة  خالل المتوسطة المدرسة من األول بالصف اآلن

 الحالية  الدراسية

90.9 88.3 91.6 

LN.10a 

LN.10b 

   للتالميذ  المئوية النسبة  ED للصف المحدد  السنّ  تجاوز 
  أعمارهم تزيد  الذين الصفوف جميع ف 

 للصف  المحدد  السنّ  عن أكبر  أو  سنتير  

(a)   االبتدائية  بالمدرسة  الملتحقير 

(b)   المتوسطة  بالمدرسة  الملتحقير 

4.1 

17.6 

2.5 

13.0 

4.4 

18.6 
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LN.11a 

LN.11b 

LN.11c 

 

 

 

 

ات    المساواة مؤشر
 التعليم  ف 

(a) جنسال 
(b)  وة  البر
(c) االقامة  مكان 

 

ED 

4.5.1 

  
  عىل مقسومة للبنات  المعدل بالمدرسة االلتحاق  معدل صاف 

  
 لألوالد   المعدل بالمدرسة االلتحاق  معدل صاف 

(a) االبتدائية  المدرسة 
(b) المتوسطة  المدرسة 
(c) االعدادية  المدرسة 

0.97 
1.00 
1.15 

1 
1.12 
1.38 

0.97 
0.97 
1.08 

  
   للتالميذ   المعدل بالمدرسة االلتحاق  معدل صاف 

  مؤشر  ف 

وة    عىل  مقسومة االفقر  البر
  بالمدرسة  االلتحاق معدل صاف 

   للتالميذ    المعدل
وة مؤشر  ف    االغن   البر

(a) االبتدائية  المدرسة 
(b) المتوسطة  المدرسة 
(c) االعدادية  المدرسة 

0.87 
0.46 
0.23 

n/a 
n/a 
n/a 

n/a 
n/a 
n/a 

  
   للتالميذ   المعدل بالمدرسة االلتحاق  معدل صاف 

  الريف ف 

   عىل مقسومة
   المعدل بالمدرسة االلتحاق  معدل صاف 

   للتالميذ 
  ض  الح ف 

(a) االبتدائية  المدرسة 

(b) المتوسطة  المدرسة 
(c) االعدادية  المدرسة 

 

0.95 
0.68 
0.66 

n/a 
n/a 
n/a 

n/a 
n/a 
n/a 

LN.12  األداء حول   المعلومات توافر  

 لألطفال  المدرس  

PR  لألطفال  المئوية النسبة   
  سنة 14 - 7 العمرية الفئة ف 

 اآلباء  ال  مدرسية تقارير  توفر  بالمدارس  الملتحقير  
64.3 55.6 66.1 

LN.13 المشاركة فرصة   
  اإلدارة  ف 

 المدرسية

PR  لألطفال  المئوية النسبة   
  سنة 14 - 7 العمرية الفئة ف 

  كما   ، اآلباء مشاركة  إدارتها  هيئة تضم الن    بالمدارس  الملتحقير  

 المستجيبون  أفاد 

50.6 56.9 49.3 

LN.14 المشاركة   
   لألطفال  المئوية النسبة  PR المدرسية  اإلدارة ف 

  سنة 14 - 7 العمرية الفئة ف 

   المعيشية  أشهم أفراد  أحد  يشارك الن    بالمدارس  الملتحقير  
  ف 

 المدرسية  اإلدارية الهيئة اجتماعات

43.8 52.2 42.1 

LN.15 الفعالة المشاركة   
  اإلدارة  ف 

 المدرسية

PR  لألطفال  المئوية النسبة   
  سنة 14 - 7 العمرية الفئة ف 

  المعيشية أشهم أفراد  أحد  قام  الن    بالمدارس  الملتحقير  

  الهيئة اجتماعات أثناء رئيسية تعليمية/مالية  مسائل بمناقشة 

 المدرسية  اإلدارية

29.2 35.6 27.9 

LN.16 المعلمير   مناقشة   
  تقدم مدى ف 

 األطفال 

PR  لألطفال  المئوية النسبة   
  سنة 14 - 7 العمرية الفئة ف 

  المعيشية أشهم أفراد  أحد  قام  الذين  بالمدارس  الملتحقير  

 الطفل  تقدم  مدى  حول المعلم بمناقشة 

57.7 73.5 54.5 

LN.17 بشأن المدرسة مع التواصل  

اب   المعلمير   غياب/إرص 

PR  لألطفال  المئوية النسبة   
  سنة 14 - 7 العمرية الفئة ف 

  المعيشية اشتهم أفراد  أحد  تواصل الذين بالمدرسة  الملتحقير  

  تنتظم لم عندما  و/أو  إغالقها  تم عندما  المدرسة ممثىل   مع

اب  بسبب أو  المعلمير   غياب بسبب  الدراسية الحصص  اإلرص 

34.6 44.9 16.9 

   محمي من العنف واالستغالل

PR1 الوالدات  تسجيل BR 
16.9.1 

  تبليغ  تم  ممن الخامسة سنّ  دون  لألطفال  المئوية النسبة

 مدنية  أحوال سلطة  لدى والداتهم
98.8 99.8 98.6 

PR.2 لألطفال   العنيف التأديب  UCD,

FCD 16.2.1 

   لألطفال  المئوية النسبة
  الذين  سنة 14 – 1 العمرية الفئة ف 

  مانح   قبل من نفس   اعتداء و/أو  نفس    عقاب ألي تعّرضوا 

 األخبر  الشهر  خالل   الرعاية

80.9 71.1 82.7 
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PR.3 األطفال  عمالة CL 
8.7.1 

   لألطفال  المئوية النسبة
  سنة 17 - 5 العمرية الفئة ف 

   المنخرطير  
 28األطفال  عمالة   ف 

7.3 10.3 6.7 

PR.4a 

PR.4b 

 MA المبكر الزواج

5.3.1 

   للنساء المئوية النسبة
 الذين سنة 24 - 20 العمرية الفئة ف 

   مرة ألول تزوجوا 

(a) سنة،  15 سنّ  قبل 
(b) سنة،  18 سنّ  قبل 

7.2 
27.9 

2.6 
18.1 

8.2 
30.1 

PR.5 الشابات  النساء   
  العمرية الفئة ف 

وجات  سنة  15 - 19  المب  

MA 
 

   للنساء المئوية النسبة
  سنة 19 - 15 العمرية الفئة ف 

وجات   المب  
ً
 حاليا

18.4 11.8 19.9 

PR.6  الزوجات  تعدد MA 
 

   للنساء المئوية النسبة
 الذين سنة 49 - 15 العمرية الفئة ف 

يك مع يتعايشون   5.6 6.8 5.8 الزوجات  متعدد  شر

PR.7a 

PR.7b 

 MA األزواج  بير   السن فارق

 

وجات  للنساء المئوية النسبة هن زوج  مع المب     بعشر  يكبر

، أو  سنوات  أكبر

(a)   النساء بير   
 سنة،  19 - 15 العمرية الفئة ف 

(b)   النساء بير   
 سنة،  24 - 20 العمرية الفئة ف 

19.0 
15.1 

10.3 
20.4 

20.2 
14.2 

PR.9  بير   اإلناث ختان ممارسة انتشار  

 النساء

FG 
5.3.2 

   للنساء المئوية النسبة
   سنة 49 - 15 العمرية الفئة ف 

  اللوائ 

 اإلناث  ختان أشكال من شكل ألي خضعن أنهن ذكرن
7.4 37.5 0.4 

PR.10 اإلناث  ختان  عىل  الموافقة FG  للنساء المئوية النسبة   
   سنة 49 - 15 العمرية الفئة ف 

  اللوائ 

 اإلناث  ختان استمرار  يؤيدن
2.6 5.8 0.9 

PR.11  بير   اإلناث ختان ممارسة انتشار  

 الفتيات 

FG  للبنات  المئوية النسبة   
   سنة 14 - 0  العمرية الفئة ف 

  اللوائ 

  ذكرت حسبما  اإلناث، ختان  أشكال من شكل ألي خضعن

 سنة  15 - 49 العمرية الفئة من أماتهنّ 

0.5 3.2 0.0 

PR.12 اإليذاء  و   للشقة  التعّرض VT  للنساء المئوية النسبة   
 الذين سنة 49 - 15 العمرية الفئة ف 

  ال خالل  االعتداء أو  الشقة أجل من الجسدي للعنف او تعرض

 الماضية شهرا  12

1.5 0.7 1.6 

PR.13  الجرائم عن التبليغ VT 

16.3.1 

   للنساء المئوية النسبة
اوح  اللوائ    49 - 15 بير   أعمارهن تب 

  أو  /   و  الشقة   أجل من الجسدي للعنف تعرضوا  الذين  سنة

  آخر  عن  بلغوا  الذين و  الماضية شهرا  12 ال  خالل  االعتداء

طة  رجال  لدى  االعتداء  أو  /  و  الشقة  حوادث   الشر

6.1 (9.5) 5.7 

PR.14 السالمة VT 
16.1.4 

   للنساء المئوية النسبة
  الذين سنة 49 - 15 العمرية الفئة ف 

   أثناء باألمان  يشعرون
   وحدهم المسر

 48.9 الظالم  حلول  بعد  الح   ف 
 

77.2 
 

42.3 

PR.15 األشي  العنف تجاه  المواقف DV  للنساء المئوية النسبة   
  الذين سنة 49 - 15 العمرية الفئة ف 

رون ب  للزوج  يبر    زوجته  رص 
  عىل  التالية الحاالت من واحدة  ف 

ل من خرجت اذا  (1) األقل:  ه،  أن دون  المب     أهملت إذا  (2) تخبر

ة رفضت إذا  (4)  معه، تجادلت اذا  (3) األطفال،    المعاشر

،
ً
 الطعام  أحرقت إذا  ( 5) الزوجية

36.5 21.7 40.0 

ي بيئة آمنة ونظيفة 
   العيش فن

WS.1 المياه مصادر  استخدام  

 الُمحسّنة 

WS  يستخدمون الذين المعيشية األشة ألفراد  المئوية النسبة  

ب مياه  مصادر   ُمحسّنة  شر
99.2 99.6 99.1 

 

 

   المنخرطون األطفال ُيعّرف 28
   يعملون الذين األطفال أولئك بأنهم األطفال عمالة ف 

   االنخراط لسنّ  األدئ   الحد  من أعىل بأعمار  خاصة اقتصادية نشاطات ف 
 ف 

لية بأعمال مونيقو  الذين واألطفال العمل،   يؤّدون الذين واألطفال فيها، انخراطهم لسن األدئ   الحد  من أعىل بأعمال خاصة مب  
ً
 مخطط أنظر  خطرة.  أعماال

ات متعدد العنقودي المسح جدولة    لالنخراط الدنيا الحدود حول المعلومات من مزيد  عىل للحصول المؤشر
 وتصنيفاتها األطفال عمالة ف 
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WS.2 ب  مياه  خدمات  استخدام   الشر

 األساسية 

WS 

1.4.1 

  يستخدمون الذين المعيشية األشة ألفراد  المئوية النسبة

ب مياه  مصادر    المسكن فناء  أو  مسكنهم داخل إما  ُمحسّنة  شر

  30 قطعها  يستغرق مسافة ضمن أو  به  المحيطة األرض أو 

 الماء إلحضار  دقيقة

85.7 99.5 82.9 

WS.3  ب  مياه  توافر   مصدر  لهم يتوفر  الن    المعيشية األشة ألفراد  المئوية النسبة  WS الشر

 إليه  الحاجة عند  مياه
77.3 94.9 73.7 

WS.4 المجاري  بمياه  المياه تلوث WQ  يستخدمون الذين المعيشية األشة ألفراد  المئوية النسبة  

يا  ملوث  مياه مصدر   كوالي   إي ببكتبر
40.4 9.9 46.3 

WS.5 ب  مياه  تلوث   الن    الشر

  المعيشية األشة تستخدمها 

 المجاري  بمياه

WQ  مياه يستخدمون الذين المعيشية األشة ألفراد  المئوية النسبة  

ب يا  ملوثة شر  58.1 12.8 50.7 كوالي   إي ببكتبر

WS.6 ب  مياه  خدمات  استخدام   الشر

 آمن  بشكل المدارة

WQ-WS 6.1.1 مياه  مصدر  لديهم الذين المعيشية األشة ألفراد  المئوية النسبة  

ب    ُمحّسن شر
يات من وخال   المسكن ف    كوالي  أي بكتبر

 إليه  الحاجة عند  ومتوفر 

39.2 84.5 30.3 

WS.7 بالماء اليدين غسل مرافق 

 والصابون 

HW 1.4.1 

 6.2.1  

  مكان لديهم الذين المعيشية األشة ألفراد  المئوية النسبة

 آخر  منظف أي أو  والصابون الماء فيه يتوفر  اليدين  لغسل
97.0 99.4 96.5 

WS.8 الصح   الضف مرافق استخدام  

 الُمحسّنة 

WS  يستخدمون الذين المعيشية األشة ألفراد  المئوية النسبة  

 ُمحسّنة  صح   رصف مرافق
94.8 98.3 94.1 

WS.9 الضف  خدمات  استخدام  

 األساسية الصح  

WS 1.4.1 

  6.2.1 

  يستخدمون الذين المعيشية األشة ألفراد  المئوية النسبة

كة غبر  ُمحسّنة  صح   رصف مرافق  مشب 
91.8 97.0 90.8 

WS.10  الصح   الضف مرافق تفري    غ  

   الموجودة
 الموقع  ف 

WS 6.2.1 مرفق لديهم الذين المعيشية األشة ألفراد  المئوية النسبة 

   يصب وال  ُمحّسن صح  
  السنوات خالل  تفريغها  تم مجاري ف 

ة  الخمس  األخبر

63.5 80.3 59.9 

WS.11 من النفايات من اآلمن التخلص  

 الصح   الضف مرافق

   الموجودة
 الموقع  ف 

WS 6.2.1 مرفق لديهم الذين المعيشية األشة ألفراد  المئوية النسبة 

   فيها  النفايات من التخلص تم ُمحّسن صح  
  تم أو  الموقع ف 

ة  الخمس السنوات  خالل خدمة مزود  قبل من إزالتها   األخبر

23.6 13.0 25.7 

WS.12 الحيضية  النظافة  إدارة UN  للنساء المئوية النسبة   
   سنة   49-15 من العمرية الفئة ف 

  اللوائ 

  لالغتسال  خاص مكان  ضمن الحيضية النظافة مواد  يستخدمن

   والتغيبر 
ل ف   الماضية  شهر  12 خالل  المب  

86.2 71.4 86.5 

WS.13  أثناء  النشاطات من االستبعاد  

ة  الحيض  فب 

UN  للنساء المئوية النسبة   
   سنة   49-15 من العمرية الفئة ف 

  اللوائ 

   يشاركن لم
  أو  المدرسة إل  الذهاب أو  اجتماعية أنشطة ف 

ة  آخر  بسبب العمل  االثن    األشهر  خالل  عاودتهن حيض   فب 

ة  عشر   األخبر

10.6 12.6 10.2 

ي الحياة 
   فرص متساوية فن

EQ.1  وظيفية  صعوبات مع اطفال  -UCF

FCF 

   لألطفال  المئوية النسبة 
  سنة  17 - 2 من العمرية الفئة ف 

كر  الذين
ُ
   وظيفية صعوبات من يعانون  أنهم ذ

 واحدة  مجال  ف 

 األقل عىل

18.5 11.6 19.7 

EQ.2a 

EQ.2b 

EQ.2c 

 WB الصح   بالتأمير   التغطية 

CB 

UB 

 صح   بتأمير   المشمولير    واألطفال  للنساء، المئوية النسبة 

a) النساء   
 سنة  49 - 15 العمرية الفئة  ف 

b)  األطفال   
 سنة  17 - 5 العمرية الفئة ف 

c)  الخامسة  سنّ  دون  األطفال 

0.4 
0.5 
0.5 

0.1 
0.1 
0.0 

0.5 
0.6 
0.6 

EQ.3  بالتحويالت المشمولير   السكان  

 االجتماعية 

ED -ST 1.3.1 يعيشون  الذين المعيشية األشة ألفراد  المئوية النسبة   
  األش  ف 

  االجتماعية والمستحقات  التحويالت من نوع أي تلقوا  الذين

ة  الثالثة  األشهر  خالل  األخبر

34.9 24.1 37.1 



 

ات  20 صفحة | والتعريفات المؤشر

ات  عددمت العنقودي المسح مؤشر   11النموذج المؤشر

اإلشارة إل   

األهداف  

اإلنمائية 

 13التعريف 12 المستدامة

 القيمة

 كوردستان  الكىلي 

وسط  

وجنوب 

 العراق

EQ.4  األشد  المعيشية األش  
ً
  الن    فقرا

  التحويالت من نوع أي  تلقت

 االجتماعية 

ED-ST  مسير    أدئ   ضمن تندرج  الن    المعيشية  لألش  المئوية النسبة
ُ
  خ

  
وة  الخماس   المقياس ف    من نوع أي  عىل حصلوا  ممن للبر

ة  الثالثة األشهر  خالل االجتماعية  التحويالت  األخبر

33.0 18.1 33.7 

EQ.5  األطفال   
  الن    المعيشية  األش  ف 

  التحويالت من نوع أي  تلقت

 االجتماعية 

ED -ST  يعيشون الذين  سنة  18 سنّ  دون  لألطفال  المئوية النسبة   
  ف 

  التحويالت من نوع أي عىل حصلوا   ممن المعيشية األشة

ة  الثالثة األشهر  خالل   االجتماعية  األخبر

30.3 17.5 32.7 

EQ.6 المدرس   الدعم ED  لألطفال  المئوية النسبة   
  سنة 24 - 5 العمرية الفئة ف 

   بالمدرسة  الملتحقير  
ً
  الدعم من نوع أي عىل وحصلوا  حاليا

   المدرس  
  دراسية  سنة أحدث أو  الحالية  الدراسية السنة ف 

 بها  التحقوا 

1.8 0.8 2.1 

EQ.7   التميبر VT 10.3.1 

16.b.1 

   للنساء المئوية النسبة
  الذين سنة   49-15 من العمرية الفئة ف 

  االثن    األشهر  خالل االضطهاد  أو  بالتميبر   شخص   بشكل شعروا 

  يحظره والذي ضدهم التميبر   ممارسة أساس عىل السابقة  عشر 

 الدول   اإلنسان حقوق قانون 

11.8 9.1 12.4 

EQ.9a 

EQ.9b 

   العام  الرضا  مؤشر 
 للنساء بالنسبة   الحياة عن  الرضا  درجة متوسط   LS الحياة  ف 

(a)   
 سنة  24 - 15 العمرية الفئة ف 

(b)   
 سنة  49 - 15 العمرية الفئة ف 

6.4 
6.1 

7.6 
7.2 

6.1 
5.8 

EQ.10a 

EQ.10b 

  سعداء أنهم  يشعرون الذين  للنساء المئوية النسبة  LS السعادة 
ً
  أو  جدا

  سعداء
ً
 ما  نوعا

(a)   
 سنة  24 - 15 العمرية الفئة ف 

(b)   
 سنة  49 - 15 العمرية الفئة ف 

75.2 
68.5 

83.4 
77.1 

73.4 
66.5 

EQ.11a 

EQ.11b 

ت حياتهم  أن رصحوا  الذين  للنساء المئوية النسبة  LS األفضل الحياة  مفهوم
ّ
  خالل   تحسن

ة السنة   حاالً  أفضل حياتهن تكون  أن يتوقعون الذين  و  األخبر

 سنة بعد 

(a)   
 سنة  24 - 15 العمرية الفئة ف 

(b)   
 سنة  49 - 15 العمرية الفئة ف 

51.0 
44.9 

46.4 
41.8 

52.0 
45.6 
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ن  4  تغطية العينة وخصائص المستجيبي 

 

لمقابالت 4.1 ائج ا  نت

بنجاح ، مما يمثل معدل استجابة    20,214أشة. ومن بير  هؤالء ، تمت مقابلة    20,318أشة تم اختيارها للعينة ، تم العثور عىل    20,521من بير   

  المائة 99.5لألشة بنسبة 
 .ف 

بنجاح لفحص   6,724أشة مختارة عشوائيا ضمن العناقيد المختارة. ومن بير  هؤالء ، تم اختبار   6,838تم ادراج استبيان اختبار جودة المياه إل 

لية ، ويشكل هذا العدد معدل استجابة يبلغ  ب المب   عينة ماء بنجاح لفحص جودة مياه    6,687 ٪. كذلك ، تم اختبار 98.3جودة مياه الشر

  هذا معدل استجابة يبلغ 
ب للمصدر ، ويعن   .بالمائة 97.8الشر

  تمت مقابلتها ، تم تحديد 
  األش الن 

اوح أعمارهن بير   31,060ف  امراة بنجاح   30,660سنة(. ومن بير  هؤالء ، تمت مقابلة   49و  15امرأة )تب 

  تمت مقابلتها 98.7، مما أدى إل معدل استجابة بنسبة 
 .بالمائة داخل األش الن 

  استبيانات األش المعيشية. وقد اكتملت االستبيانات ل   16,689كان هناك 
من هؤالء األطفال ،   16,623طفل دون سن الخامسة مدرجير  ف 

  تمت مقابلتها 99.6وهو يمثل معدل استجابة يبلغ 
  المائة داخل األش الن 

 .ف 

اوح أعمارهم بير   تم ادراج عينة فرعي طفل    15,613سنة الستبيان األطفال لهذه الفئة العمرية حيث تم اختيار ما مجموعه    17-5ة من األطفال تب 

  تقابل معدل استجابة  15,595سنة( ، وتم انجاز االستبيانات ل    5-17)
  تمت مقابلتها99.9والن 

 .٪ ضمن األش الن 

  المئة ،  98.2تم احتساب معدالت االستجابة الكلية حيث بلغ 
  المئة و  99.1ف 

  المئة للمقابالت الفردية للنساء ، واألطفال دون سن   99.4ف 
ف 

اوح  5     SR.1.1. الجدول سنة ، عىل التوال   17-5أعمارهم بير  سنوات ، واألطفال الذين تب 
تفاصيل معدل االستجابة حسب المجموع ، ف 

ية/الريفية .والمحافظات المناطق الحض 
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ي أجريت مع األشة والمعيشية والنساء واألطفال دون سّن الخامSR.1.1الجدول 
ي الفئة العمرية س: نتائج المقابالت الن 

 (2/ 1سنة )جزء  17-5ة واألطفال فن

 2018،  سنة حسب نتائج المقابلة، العراق 17-5عدد األسر المعيشية والنساء واألطفال دون سّن الخامسة واألطفال في الفئة العمرية 

  

المجموع 
 اإلجمالي

 المحافظات المنطقة

 اطراف وسط بغداد انبار ديالى اربيل كركوك سليمانية نينوى دهوك منطقة ريفية منطقة حضرية

                         

               األسر المعيشية

 1,080 1,080 2,160 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 6,372 14,149 20,521 التي أخذت عينات منها

 1,080 1,078 2,158 1,079 1,080 986 1,080 1,051 1,078 1,054 6,350 13,968 20,318 المأهولة

 1,080 1,073 2,153 1,078 1,080 947 1,080 1,036 1,077 1,031 6,338 13,876 20,214 التي تم مقابلتها

 100.0 99.4 99.7 99.8 100.0 87.7 100.0 95.9 99.7 95.5 99.5 98.1 98.5 معدل اكتمال األسر المعيشية

 100.0 99.5 99.8 99.9 100.0 96.0 100.0 98.6 99.9 97.8 99.8 99.3 99.5 معدل اإلجابة في األسرة المعيشية

              فحص جودة المياه

 356 360 716 360 360 360 360 361 360 360 2,124 4,714 6,838 مؤهلة

              فحص جودة المياه لألسرة المعيشية

 356 359 715 360 360 306 360 346 359 343 2,112 4,612 6,724 استكملت

 100.0 99.7 99.9 100.0 100.0 85.0 100.0 95.8 99.7 95.3 99.4 97.8 98.3 معدل اإلجابة

              فحص جودة المياه من المصدر

 337 347 684 359 360 303 360 346 359 343 2,101 4,586 6,687 استكملت

 94.7 96.4 95.5 99.7 100.0 84.2 100.0 95.8 99.7 95.3 98.9 97.3 97.8 معدل اإلجابة

              سنة 49-15النساء في الفئة العمرية 

 1,685 1,596 3,281 1,829 1,641 1,317 1,368 1,272 1,688 1,768 10,343 20,717 31,060 مؤهلة

 1,672 1,589 3,261 1,817 1,637 1,235 1,359 1,216 1,684 1,689 10,211 20,449 30,660 التي تم مقابلتها

 99.2 99.6 99.4 99.3 99.8 93.8 99.3 95.6 99.8 95.5 98.7 98.7 98.7 معدل إجابة النساء

 99.2 99.1 99.2 99.3 99.8 90.1 99.3 94.2 99.7 93.4 98.5 98.1 98.2 المعدل الكلي إلجابات النساء

              األطفال دون سّن الخامسة

 984 821 1,805 804 911 618 517 504 967 853 6,249 10,440 16,689 مؤهل/ة

 983 821 1,804 804 911 591 517 496 967 841 6,230 10,393 16,623 األمهات/مانحات الرعاية اللواتي تم مقابلتهن

 99.9 100.0 99.9 100.0 100.0 95.6 100.0 98.4 100.0 98.6 99.7 99.5 99.6 معدل إجابات األطفال دون سّن الخامسة

 99.9 99.5 99.7 99.9 100.0 91.8 100.0 97.0 99.9 96.4 99.5 98.9 99.1 المعدل الكلي إلجابات األطفال دون سّن الخامسة

              سنة 17-5األطفال في الفئة العمرية 

 2,699 2,107 4,806 2,700 2,202 1,505 1,911 1,434 2,413 2,188 16,500 28,132 44,632 عدد األطفال في األسر المعيشية التي تم مقابلتها

 876 793 1,669 897 825 616 740 660 851 749 5,167 10,446 15,613 مؤهل/ة

 874 792 1,666 897 825 613 740 660 851 747 5,162 10,433 15,595 األمهات/مانحات الرعاية اللواتي تم مقابلتهن

 99.8 99.9 99.8 100.0 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 99.7 99.9 99.9 99.9 سنة 17-5األطفال في الفئة العمرية معدل إجابة 

 99.8 99.4 99.6 99.9 100.0 95.6 100.0 98.6 99.9 97.6 99.7 99.2 99.4 سنة 17-5المعدل الكلي إلجابات األطفال في الفئة العمرية 
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ي أجريت مع األشة والمعيشية والنساء واألطفال دون سّن الخامSR.1.1الجدول 
ي الفئة س: نتائج المقابالت الن 

 (2/ 2سنة )جزء  17-5العمرية ة واألطفال فن

 2018حسب نتائج المقابلة، العراق ، سنة  17-5عدد األسر المعيشية والنساء واألطفال دون سّن الخامسة واألطفال في الفئة العمرية 

 المحافظات   

 البصرة  ميسان ذي قار المثنى القادسية النجف صالح الدين واسط كربالء  بابل 

                      

            األسر المعيشية

 1,082 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,079 1,080 1,080 التي أخذت عينات منها

 1,082 1,069 1,074 1,074 1,076 1,077 1,080 1,060 1,080 1,080 المأهولة

 1,082 1,062 1,074 1,071 1,074 1,077 1,073 1,059 1,080 1,080 التي تم مقابلتها

 100.0 98.3 99.4 99.2 99.4 99.7 99.4 98.1 100.0 100.0 معدل اكتمال األسر المعيشية

 100.0 99.3 100.0 99.7 99.8 100.0 99.4 99.9 100.0 100.0 معدل اإلجابة في األسرة المعيشية

           فحص جودة المياه

 361 360 360 360 360 360 360 360 360 360 مؤهلة

           فحص جودة المياه لألسرة المعيشية

 361 350 359 359 355 359 358 354 360 360 استكملت

 100.0 97.2 99.7 99.7 98.6 99.7 99.4 98.3 100.0 100.0 معدل اإلجابة

           فحص جودة المياه من المصدر

 361 350 359 359 355 359 358 353 359 360 استكملت

 100.0 97.2 99.7 99.7 98.6 99.7 99.4 98.1 99.7 100.0 معدل اإلجابة

           سنة 49-15النساء في الفئة العمرية 

 1,735 1,644 1,812 1,847 1,769 1,665 1,728 1,589 1,548 1,559 مؤهلة

 1,727 1,618 1,802 1,800 1,754 1,663 1,720 1,581 1,543 1,554 التي تم مقابلتها

 99.5 98.4 99.4 97.5 99.2 99.9 99.5 99.5 99.7 99.7 معدل إجابة النساء

 99.5 97.8 99.4 97.2 99.0 99.9 98.9 99.4 99.7 99.7 المعدل الكلي إلجابات النساء

           األطفال دون سّن الخامسة

 1,066 1,085 1,054 1,201 963 942 722 919 899 859 مؤهل/ة

 1,066 1,084 1,052 1,190 960 942 721 919 899 859 األمهات/مانحات الرعاية اللواتي تم مقابلتهن

 100.0 99.9 99.8 99.1 99.7 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 معدل إجابات األطفال دون سّن الخامسة

 100.0 99.3 99.8 98.8 99.5 100.0 99.2 99.9 100.0 100.0 المعدل الكلي إلجابات األطفال دون سّن الخامسة

           سنة 17-5األطفال في الفئة العمرية 

 2,660 2,723 2,695 2,936 2,534 2,374 2,445 2,455 2,274 2,377 عدد األطفال في األسر المعيشية التي تم مقابلتها

 894 870 885 912 859 873 843 831 822 817 مؤهل/ة

 893 869 885 908 859 873 842 829 822 816 األمهات/مانحات الرعاية اللواتي تم مقابلتهن

 99.9 99.9 100.0 99.6 100.0 100.0 99.9 99.8 100.0 99.9 سنة 17-5معدل إجابة األطفال في الفئة العمرية 

 99.9 99.2 100.0 99.3 99.8 100.0 99.2 99.7 100.0 99.9 سنة 17-5المعدل الكلي إلجابات األطفال في الفئة العمرية 
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 خصائص االش والمساكن 4.2

  استبيان األشة   SR.2.3 و SR.2.2 و SR.2.1 تقدم الجداول 
  تم الحصول عليها ف 

ا من التفاصيل حول خصائص مستوى األشة الن 
ً
مزيد

  تم 
وةالمعيشية. وقد تم استخدام معظم المعلومات الن    بناء مؤشر البر

 .جمعها عىل هذه الخصائص السكنية ف 

خصائص اإلسكان ، موزعة حسب المنطقة ، موزعة حسب ما إذا كان المسكن يحتوي عىل كهرباء ، والطاقة المستخدمة   SR.2.1 يعرض الجدول 

نت ، والمواد الرئيسية لألرضيات ، والسقف ، والجدران الخارجية  .، باإلضافة إل عدد غرف تستخدم للنوم للطه  ، والوصول إل اإلنب 

  الجدول 
 .يتم توزي    ع األش وفقا لملكية األصول من قبل أفراد األشة. وهذا يشمل أيضا ملكية المسكن  SR.2.2ف 

  المناطق واألقاليم حسب   SR.2.3يوضح الجدول 
وة للعائلةمؤشر  كيفية توزي    ع مجموعات األش ف  .البر
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 (2/ 1)جزء  : مزايا المسكنSR.2.1الجدول 

 2018 ،واألقاليم، العراقتوزيع نسبة األسر المعيشية حسب مزايا السكن المختارة، وفقاً لمنطقة السكن 

 المجموع اإلجمالي  

 المحافظات  اإلقليم المنطقة

 كوردستان منطقة ريفية منطقة حضرية

وسط وجنوب 

 انبار ديالى اربيل كركوك سليمانية نينوى دهوك  العراق

                

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع اإلجمالي )العراق(
 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

       
 

       

      هل لدى االسرة كهرباء
 

       

 99.9 100.0 99.8 99.9 99.9 نعم
 

100.0 99.8 99.9 99.9 100.0 100.0 99.0 

 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 ال
 

0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 1.0 

      نوع مصادر الكهرباء
 

       

 99.1 99.6 98.9 99.3 99.2 شبكة عامة
 

99.9 97.9 98.9 100.0 100.0 100.0 92.4 

 75.4 90.4 56.3 87.1 78.4 مولدة خارجية
 

97.2 95.7 88.4 77.0 89.4 70.8 73.6 

 20.1 18.4 31.8 14.9 19.7 مولدة خاصة
 

6.5 18.7 9.2 15.4 29.8 39.9 10.8 

 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 اخرى
 

0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1 0.0 

      أاستخدام الطاقة للطهي
 

       

 98.9 99.6 98.4 99.3 99.0 وقود وتكنولوجيات نظيفة
 

99.7 96.4 99.5 99.7 99.7 99.3 97.9 

 1.1 0.3 1.6 0.7 0.9 وقود آخر
 

0.3 3.6 0.4 0.3 0.3 0.6 2.1 

 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 ال يتم أي طهي في األسرة المعيشية
 

0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 غير مبين/الاعرف
 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

      االتصال باإلنترنت في المنزل
 

       

 50.1 71.2 39.5 60.1 54.3 نعم
 

75.9 47.1 64.9 52.1 74.3 42.2 33.0 

 49.9 28.8 60.5 39.9 45.7 ال
 

24.1 52.9 34.9 47.9 25.7 57.8 67.0 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 غير مبين/الاعرف
 

0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

      بالمادة الرئيسية لألرضية
 

       

 2.0 0.0 4.2 0.6 1.6 أرضية طبيعية
 

0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 5.9 

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 أرضية بدائية
 

0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

 97.9 97.8 95.0 99.1 97.9 أرضية جاهزة
 

100.0 100.0 99.7 99.7 95.6 100.0 94.1 

 0.1 2.0 0.7 0.3 0.5 غير ذلك
 

0.0 0.0 0.1 0.0 4.2 0.0 0.0 

      بالمادة الرئيسية للسقف
 

       

 0.5 1.0 1.5 0.2 0.6 سقف طبيعي
 

4.4 0.7 0.4 0.4 0.2 0.3 0.1 

 2.7 2.8 5.6 1.6 2.7 سقف بدائي
 

1.1 1.0 4.4 1.6 2.2 3.7 0.3 

 96.7 96.1 92.7 98.1 96.6 سقف جاهز
 

94.2 98.3 95.1 98.0 97.5 95.7 99.3 

 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 غير ذلك
 

0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 
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 (2/ 1)جزء  : مزايا المسكنSR.2.1الجدول 

 2018 ،واألقاليم، العراقتوزيع نسبة األسر المعيشية حسب مزايا السكن المختارة، وفقاً لمنطقة السكن 

 المجموع اإلجمالي  

 المحافظات  اإلقليم المنطقة

 كوردستان منطقة ريفية منطقة حضرية

وسط وجنوب 

 انبار ديالى اربيل كركوك سليمانية نينوى دهوك  العراق

                

      ب الرئيسية للجدران الخارجية للمسكنالمادة 
 

       

 2.1 0.5 5.1 0.5 1.8 جدران طبيعية
 

0.6 0.3 0.3 0.3 0.6 3.1 4.8 

 0.6 0.6 1.2 0.3 0.6 جدران بدائية
 

0.7 1.5 0.4 2.5 0.8 0.2 0.4 

 96.8 89.4 91.6 96.8 95.3 جدران جاهزة
 

95.1 97.3 97.7 97.0 80.9 96.6 94.0 

 0.5 9.4 2.2 2.4 2.3 ذلكغير 
 

3.5 1.0 1.5 0.2 17.6 0.1 0.8 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 غير مبين/الاعرف
 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 

      الغرف المستخدمة للنوم
 

       

1 20.2 20.3 20.0 33.7 16.8 
 

22.2 17.2 35.8 13.1 36.4 23.6 16.6 

2 42.7 43.1 41.6 38.1 43.8 
 

45.4 48.2 41.2 53.2 33.0 44.5 50.4 

 39.4 28.2 38.4 36.6 37.1 أو أكثر 3
 

32.4 34.6 23.0 33.6 30.6 31.9 33.0 

       
 

       

 16,179 4,035 5,730 14,484 20,214 عدد األسر المعيشية
 

693 1,825 1,454 1,027 1,889 1,116 746 

       
 

       

 2.97 2.91 3.2 2.9 3.0 غرفة مستخدمة للنوممتوسط عدد األشخاص لكل 
 

3.1 3.1 2.7 2.4 3.0 3.2 3.3 

       
 

       

 نسبة أفراد األسرة المعيشية
 1الذين يحصلون على الكهرباء في األسرة المعيشية

99.9 99.9 99.8 100.0 99.9 

 

100.0 99.8 99.9 99.9 100.0 100.0 99.0 

       
 

       

 106,500 21,783 39,293 88,990 128,284 األسرة المعيشيةعدد أفراد 
 

4,513 12,092 6,915 5,266 10,355 7,227 5,155 

 7.1.1الحصول على الكهرباء؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - SR.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
  TC.4.1ولوجيات للطهي ، يرجی الرجوع إلی الجدول محسوبة لألسر المعيشية. بالنسبة للنسبة المئوية من أفراد األسرة الذين يعيشون في األسر المعيشية التي تستخدم الوقود النظيف والتكن أ

 لالطالع على تعريفات مصطلحات “طبيعي، بدائي، جاهز، غير ذلك”. HC6و  HC5و  HC4”، األسئلة Eيرجى الرجووع إلى استبيان األسرة المعيشية في الملحق “ ب
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 (2/ 2: مزايا المسكن )جزء SR.2.1الجدول 

 2018 ،توزيع نسبة األسر المعيشية حسب مزايا السكن المختارة، وفقاً لمنطقة السكن واألقاليم، العراق

  

 المحافظات 

 واسط كربالء  بابل اطراف وسط بغداد

صالح 

 البصرة  ميسان ذي قار المثنى القادسية النجف الدين

                

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع اإلجمالي )العراق(

               

              هل لدى االسرة كهرباء

 100.0 100.0 99.9 99.8 100.0 99.6 99.9 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 نعم

 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 ال

              نوع مصادر الكهرباء

 99.9 100.0 100.0 99.6 100.0 97.1 100.0 99.9 100.0 99.7 98.0 100.0 99.5 شبكة عامة

 73.8 43.5 79.4 65.9 74.8 74.9 82.5 32.4 74.1 78.8 78.9 81.3 80.6 خارجيةمولدة 

 6.6 29.8 19.1 9.3 43.7 17.1 33.0 20.5 32.7 47.3 16.8 5.0 8.1 مولدة خاصة

 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.8 0.6 0.1 0.0 0.0 اخرى

              أاستخدام الطاقة للطهي

 99.8 99.5 99.3 99.4 98.2 96.0 99.2 99.6 99.4 99.1 98.9 99.9 99.7 وتكنولوجيات نظيفةوقود 

 0.2 0.5 0.7 0.4 1.7 4.0 0.6 0.4 0.3 0.7 1.1 0.1 0.3 وقود آخر

 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 ال يتم أي طهي في األسرة المعيشية

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 مبين/الاعرفغير 

              االتصال باإلنترنت في المنزل

 67.0 42.0 36.1 39.0 46.6 48.3 37.5 41.3 51.5 39.3 50.4 72.0 66.3 نعم

 33.0 58.0 63.9 61.0 53.4 51.7 62.5 58.7 48.4 60.7 49.5 28.0 33.6 ال

 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 مبين/الاعرفغير 

              بالمادة الرئيسية لألرضية

 1.4 3.8 4.5 7.0 6.1 6.3 0.3 2.1 2.5 1.3 0.2 0.0 0.1 أرضية طبيعية

 0.3 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 أرضية بدائية

 98.3 96.1 95.5 92.9 93.4 93.6 99.7 97.7 97.5 98.7 99.5 99.6 99.6 أرضية جاهزة

 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 غير ذلك

              بالمادة الرئيسية للسقف

 0.8 0.4 0.2 0.5 0.9 1.1 0.2 1.5 0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 سقف طبيعي

 2.2 7.4 5.2 1.3 5.3 8.6 2.2 10.9 1.1 0.2 0.8 0.1 0.3 سقف بدائي

 96.8 92.3 94.7 98.1 93.8 89.9 97.5 87.5 97.4 99.6 98.6 99.7 99.4 سقف جاهز

 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.1 1.3 0.0 0.0 0.1 0.1 غير ذلك
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 (2/ 2: مزايا المسكن )جزء SR.2.1الجدول 

 2018 ،توزيع نسبة األسر المعيشية حسب مزايا السكن المختارة، وفقاً لمنطقة السكن واألقاليم، العراق

  

 المحافظات 

 واسط كربالء  بابل اطراف وسط بغداد

صالح 

 البصرة  ميسان ذي قار المثنى القادسية النجف الدين

                

              ب المادة الرئيسية للجدران الخارجية للمسكن

 1.9 3.7 2.6 1.3 2.8 1.0 1.4 4.2 0.8 4.6 4.3 0.9 1.8 جدران طبيعية

 0.3 0.1 0.0 0.9 0.9 0.1 1.1 0.6 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 جدران بدائية

 97.7 96.3 97.4 97.8 96.3 94.0 96.9 95.1 98.3 94.0 95.3 99.1 98.1 جدران جاهزة

 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 4.9 0.6 0.1 0.7 1.2 0.0 0.0 0.0 غير ذلك

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 مبين/الاعرفغير 

              الغرف المستخدمة للنوم

1 14.6 16.0 10.5 19.3 22.5 21.8 14.2 23.8 10.2 16.4 13.0 19.5 14.6 

2 36.4 38.2 31.3 50.5 46.8 47.0 38.5 35.9 35.5 54.1 43.5 42.7 43.8 

 41.6 37.8 43.5 29.5 54.3 40.3 47.2 31.2 30.7 30.2 58.1 45.8 49.1 أو أكثر 3

               

 1,482 760 1,175 581 536 770 586 672 601 951 882 2,470 3,352 عدد األسر المعيشية

               

 3.0 3.3 3.1 3.3 2.7 3.1 2.8 3.3 3.0 3.0 2.7 2.7 2.7 متوسط عدد األشخاص لكل غرفة مستخدمة للنوم

               

 نسبة أفراد األسرة المعيشية
 1الذين يحصلون على الكهرباء في األسرة المعيشية

99.9 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 99.9 99.4 100.0 99.8 99.9 100.0 100.0 

               

 10,304 5,374 8,516 4,216 3,803 4,961 3,861 4,411 3,734 6,011 6,010 15,559 21,569 عدد أفراد األسرة المعيشية

 7.1.1الحصول على الكهرباء؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - SR.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
  TC.4.1ولوجيات للطهي ، يرجی الرجوع إلی الجدول محسوبة لألسر المعيشية. بالنسبة للنسبة المئوية من أفراد األسرة الذين يعيشون في األسر المعيشية التي تستخدم الوقود النظيف والتكن أ

 لالطالع على تعريفات مصطلحات “طبيعي، بدائي، جاهز، غير ذلك”. HC6و  HC5و  HC4”، األسئلة Eيرجى الرجووع إلى استبيان األسرة المعيشية في الملحق “ ب
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 (2/ 1: األصول الخاصة باألشة المعيشية واألصول الشخصية )جزء SR.2.2الجدول 

 2018 ،وفقاً لمنطقة السكن واألقاليم، العراقنسبة األسر المعيشية حسب ملكيتها ألصول األسرة المعيشية واألصول الشخصية المحددة، وتوزيع النسبة حسب ملكية المسكن، 

  

المجموع 

 اإلجمالي

 المحافظات اإلقليم المنطقة
منطقة 

 كوردستان منطقة ريفية حضرية

وسط وجنوب 

 انبار ديالى اربيل كركوك سليمانية نينوى دهوك العراق

               

              نسبة األسر المعيشية التي تمتلك

 96.1 99.5 99.3 97.3 99.2 96.0 98.6 98.4 99.1 97.7 98.8 98.5 تلفاز

 90.5 95.8 99.6 99.5 98.6 92.2 98.8 96.8 99.1 95.9 97.8 97.3 ثالجة

 33.8 76.5 72.1 87.3 68.4 56.1 82.2 63.9 72.5 59.3 68.1 65.6 مجمدة

 24.1 43.6 58.6 78.3 57.7 32.1 59.7 59.3 58.5 45.5 64.5 59.1 مكيف هواء او سبلت

 84.4 91.3 93.6 96.3 93.7 90.8 93.0 78.8 93.5 82.7 81.4 81.8 مبردة هواء

 16.7 24.0 23.4 67.4 24.2 35.3 45.4 30.3 27.5 16.9 34.8 29.7 براد ماء

 95.2 99.5 61.0 97.8 98.4 95.2 98.8 97.6 80.9 91.9 95.2 94.3 ستاليت

             المعيشية التي تمتلكنسبة األسر 

 26.6 13.4 12.8 9.7 21.2 4.8 28.4 12.8 18.5 34.6 5.7 13.9 أرض زراعية

 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.6 0.0 0.2 حوض تربية اسماك

 17.4 16.6 17.9 10.9 15.1 8.3 13.0 11.2 16.0 31.9 4.3 12.2 حيوانات مزرعة/ماشية

             األسر المعيشية التي يمتلك فيها فرد واحد على األقل أو لديهنسبة 

 38.5 60.8 81.3 70.7 64.4 54.3 68.6 56.7 73.0 50.4 63.8 60.0 ساعة يد

 30.4 47.3 7.1 28.0 9.3 20.1 5.4 24.0 7.6 21.6 20.4 20.7 دراجة هوائية

 6.9 12.5 3.8 7.7 4.8 7.8 0.3 13.9 3.5 14.2 10.9 11.9 دراجة نارية أو سكوتر

 0.4 0.2 0.1 0.7 0.2 0.6 0.3 0.7 0.2 1.1 0.4 0.6 عربة يجّرها حيوان

 31.7 46.1 71.4 74.2 63.0 51.4 63.3 44.4 67.0 52.2 47.6 48.9 سيارة / شاحنة / شاحنة صغيرة

 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.7 0.2 0.3 قارب بمحرك

 8.6 17.7 46.3 16.5 45.2 21.9 38.8 19.8 44.6 14.5 28.8 24.8 جهاز حاسوب أو جهاز لوحي

 99.2 99.2 99.4 97.6 98.5 98.9 99.0 98.3 99.0 97.9 98.7 98.5 هاتف نقّال

 0.2 4.3 7.8 0.4 4.0 1.7 25.8 2.2 9.5 2.3 4.2 3.6 حساب بنكي

             ملكية المسكن 

 83.4 74.0 71.9 77.9 83.9 70.6 73.9 77.0 76.5 85.8 73.4 76.9 يملكه/تملكه أحد أفراد األسرة المعيشية

 16.6 26.0 28.1 22.0 16.1 29.4 25.9 22.9 23.4 14.2 26.5 23.0 غير مملوك

 12.0 17.7 19.4 16.7 13.3 23.2 19.9 13.9 17.3 5.7 18.1 14.6 مستأجر

 4.6 8.2 8.7 5.3 2.8 6.2 6.0 9.0 6.1 8.5 8.4 8.4 غير ذلك

 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 إجابة ناقصة/ال أعرف

              

 746 1,116 1,889 1,027 1,454 1,825 693 16,179 4,035 5,730 14,484 20,214 عدد األسر المعيشية
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 (2/ 2: األصول الخاصة باألشة المعيشية واألصول الشخصية )جزء SR.2.2الجدول 

 2018 العراق،لسكن واألقاليم، نسبة األسر المعيشية حسب ملكيتها ألصول األسرة المعيشية واألصول الشخصية المحددة، وتوزيع النسبة حسب ملكية المسكن، وفقاً لمنطقة ا

  

  

 واسط كربالء  بابل اطراف وسط بغداد

صالح 

 البصرة  ميسان ذي قار المثنى القادسية النجف الدين

                

               نسبة األسر المعيشية التي تمتلك

 98.5 99.5 99.3 98.8 98.8 98.2 98.5 99.2 98.8 99.0 97.1 99.5 98.9 تلفاز

 98.3 93.8 99.0 98.1 98.8 98.2 95.2 97.4 96.8 97.9 98.0 98.7 98.5 ثالجة

 74.7 47.5 56.8 57.2 60.4 49.7 74.5 71.1 65.5 66.4 67.8 64.6 65.4 مجمدة

 97.4 76.5 65.2 69.6 60.1 58.8 43.7 58.7 68.0 48.4 47.4 66.2 61.2 مكيف هواء او سبلت

 5.7 62.4 78.7 73.8 90.4 89.9 94.8 83.6 73.5 81.8 93.3 89.6 90.6 مبردة هواء

 28.9 13.3 10.9 10.5 32.5 20.1 28.0 34.5 28.3 22.6 35.0 41.8 40.1 براد ماء

 97.7 99.5 96.9 98.3 98.5 97.0 97.4 98.8 98.6 98.3 96.5 98.4 97.9 ستاليت

              نسبة األسر المعيشية التي تمتلك

 4.3 20.3 16.9 14.2 19.6 14.1 26.8 11.5 12.4 32.1 19.8 1.1 6.0 أرض زراعية

 0.0 2.9 0.2 0.0 0.4 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 حوض تربية اسماك

 6.5 17.0 21.2 9.9 16.8 13.2 16.2 7.6 6.8 23.2 9.0 0.8 3.0 حيوانات مزرعة/ماشية

              نسبة األسر المعيشية التي يمتلك فيها فرد واحد على األقل أو لديه

 71.6 51.1 63.2 43.2 46.4 46.3 56.3 57.7 60.4 47.5 47.7 60.5 57.1 ساعة يد

 27.9 30.2 16.8 23.1 31.5 10.4 35.8 13.6 23.2 24.0 23.1 15.5 17.5 دراجة هوائية

 20.0 33.9 9.5 17.0 13.7 16.3 11.7 16.7 31.7 15.0 6.0 12.6 10.8 دراجة نارية أو سكوتر

 0.2 1.2 0.1 0.0 1.8 1.1 0.5 1.3 1.2 1.7 0.7 0.5 0.5 عربة يجّرها حيوان

 41.3 37.8 30.3 25.7 38.2 45.1 54.4 34.0 36.7 44.4 50.0 46.4 47.4 شاحنة / شاحنة صغيرةسيارة / 

 1.2 3.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.7 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 قارب بمحرك

 26.2 11.8 15.9 16.9 19.4 25.7 20.9 16.6 21.8 16.8 13.0 27.0 23.3 جهاز حاسوب أو جهاز لوحي

 98.8 98.7 98.7 97.0 95.4 98.1 98.2 96.5 97.9 97.6 99.3 98.7 98.8 هاتف نقّال

 3.0 1.2 0.5 0.9 2.1 2.7 2.2 1.3 1.9 2.0 3.8 3.4 3.5 حساب بنكي

              ملكية المسكن 

 75.3 78.0 92.5 88.6 79.8 70.4 81.1 70.2 72.2 87.2 81.3 69.4 72.5 يملكه/تملكه أحد أفراد األسرة المعيشية

 24.7 22.0 7.5 11.4 20.1 29.6 18.9 29.8 27.4 12.8 18.6 30.4 27.3 غير مملوك

 8.7 8.9 4.0 9.3 4.7 12.2 14.4 13.8 13.8 8.8 9.1 21.4 18.2 مستأجر

 15.9 13.1 3.5 2.0 15.3 17.4 4.5 16.0 13.6 4.0 9.5 9.0 9.1 غير ذلك

 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.2 0.2 إجابة ناقصة/ال أعرف

               

 1,482 760 1,175 581 536 770 586 672 601 951 882 2,470 3,352 عدد األسر المعيشية



 

 31 صفحة | العينة وخصائص المستجيبين  تغطية

وة SR.2.3الجدول   : أخماس الير

 2018 ،واألقاليم، العراقتوزيع نسبة األسر المعيشية حسب ُخمس مؤشر الثروة، وفقاً لمنطقة السكن 

  

 مؤشر الثروة

 األكثر ثراءً  ثري متوسط فقير األشد فقراً  عدد أفراد األسرة المعيشية المجموع اإلجمالي

          

 128,284 100.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 المجموع اإلجمالي )العراق(

         

        المنطقة

 88,990 100.0 25.4 23.5 21.7 19.5 9.9 منطقة حضرية

 39,293 100.0 7.9 11.9 16.1 21.3 42.8 منطقة ريفية

        االقليم

 21,783 100.0 66.6 18.7 7.8 4.2 2.7 العراق كوردستان

 106,500 100.0 10.5 20.2 22.5 23.2 23.5 وسط وجنوب العراق

        المحافظة

 4,513 100.0 67.8 18.1 7.8 3.4 2.8 دهوك

 12,092 100.0 24.4 30.0 22.0 14.9 8.7 نينوى

 6,915 100.0 68.4 21.0 5.1 2.7 2.9 سليمانية

 5,266 100.0 36.6 32.6 8.8 10.1 12.1 كركوك

 10,355 100.0 64.9 17.5 9.5 5.6 2.5 اربيل

 7,227 100.0 6.0 24.1 31.6 22.2 16.1 ديالى

 5,155 100.0 5.0 13.9 22.4 25.4 33.3 انبار

 21,569 100.0 15.4 33.3 25.2 17.3 8.7 بغداد

 15,559 100.0 15.2 35.6 28.0 17.5 3.8 مركز   

 6,010 100.0 16.1 27.3 18.0 17.0 21.6 اطراف   

 6,011 100.0 7.7 19.1 19.1 20.8 33.3 بابل

 3,734 100.0 6.4 16.8 22.1 25.3 29.4 كربالء 

 4,411 100.0 3.1 13.4 25.9 25.7 31.8 واسط

 3,861 100.0 13.2 21.8 27.3 23.7 14.0 صالح الدين

 4,961 100.0 6.9 13.3 16.3 27.0 36.5 نجف

 3,803 100.0 5.1 14.2 24.5 25.4 30.7 قادسية

 4,216 100.0 1.6 8.1 28.2 30.0 32.1 مثنى

 8,516 100.0 2.0 9.3 23.4 37.0 28.3 ذي قار

 5,374 100.0 2.1 7.6 12.1 30.0 48.3 ميسان

 10,304 100.0 0.6 5.6 21.7 30.9 41.1 بصرة 

 

 األشتشكيلة  4.3

  ذلك جنس رب األشة ، المنطقة ، عدد أفراد األشة ، وتعليم رئيس   SR.3.1 يقدم الجداول
توزي    ع األش حسب خصائص أساسية مختارة ، بما ف 

  وقت الحق من  المرجحة من األرقام غبر المرجحة و . يتم تقديم كل 29األشة 
  تم تقديمها ف 

ورية لتفسبر النتائج الن  . وتعتبر هذه المعلومات رص 

  هذا التقرير فقط باألرقام المرجحة 
التقرير وتوفر معلومات أساسية حول المستوى التمثيىل  لعينة المسح. يتم عرض الجداول المتبقية ف 

30. 

  الجدول إل إظهار عدد المشاهدات  يتم استخدام خصائص الخل
  هذا التقرير. كما تهدف األرقام الواردة ف 

  الجداول الالحقة ف 
فية المعروضة ف 

  التقرير
 .حسب فئات التحليل الرئيسية ف 

 ، حيث تم ترجيح أوزان العينة. يوضح الجدول ايضا متوسط حج
ً
م األشة  ويكون العدد اإلجمال  المرجح و غبر المرجح للعائالت متساويا

 .)المرجح( المقدرة حسب المسح

 

 

  المسوح العنقودية المتعددة تم تحديد ذلك من خال 29
سأل ف 

ُ
  ت
ل طرح مجموعة من األسئلة واستخدامها إلنشاء هذا المتغبر ؛ األسئلة النموذجية الن 

ات ه  اللغة األم والدين.   المؤشر
 .انظر الملحق أ: تصميم العينة ، لمزيد من التفاصيل حول أوزان العينات 30



 

 32 صفحة | العينة وخصائص المستجيبين  تغطية

 : تكوين األشة المعيشيةSR.3.1الجدول 

 2018 ،المحددة، العراقتوزيع نسبة ووتيرة األسر المعيشية حسب المزايا 

 المرجحةالنسبة   

 عدد األسر المعيشية

 مرجحغير  مرجح

      

 20,214 20,214 100.0 المجموع اإلجمالي )العراق(

     

    جنس رّب األسرة

 18,381 18,407 91.1 ذكر

 1,833 1,807 8.9 أنثى

    عمر رّب األسرة

 12 9 0.0 سنة 18أقل من 

18-34 19.5 3,933 3,620 

35-64 69.4 14,036 14,186 

65-84 10.4 2,101 2,246 

 150 135 0.7 سنة 85أكثر من 

    المنطقة

 13,876 14,484 71.7 منطقة حضرية

 6,338 5,730 28.3 منطقة ريفية

    المحافظة

 1,031 693 3.4 دهوك

 1,077 1,825 9.0 نينوى

 1,036 1,454 7.2 سليمانية

 1,080 1,027 5.1 كركوك

 947 1,889 9.3 اربيل

 1,080 1,116 5.5 ديالى

 1,078 746 3.7 انبار

 2,153 3,352 16.6 بغداد

 1,073 2,470 12.2 مركز   

 1,080 882 4.4 اطراف   

 1,080 951 4.7 بابل

 1,080 601 3.0 كربالء 

 1,059 672 3.3 واسط

 1,073 586 2.9 صالح الدين

 1,077 770 3.8 نجف

 1,074 536 2.6 قادسية

 1,071 581 2.9 مثنى

 1,074 1,175 5.8 ذي قار

 1,062 760 3.8 ميسان

 1,082 1,482 7.3 بصرة 

    االقليم

 3,014 4,035 20.0 العراق كوردستان

 17,200 16,179 80.0 وسط وجنوب العراق

    مستوى تعليم رّب األسرة

 3,242 3,031 15.0 قبل االبتدائي أو ال تعليمما 

 6,680 6,778 33.5 االبتدائيه

 4,358 4,316 21.3 المتوسطه

 5,926 6,075 30.1 االعداديه +

 8 14 0.1 غير مبين/الاعرف

    عدد أفراد األسرة المعيشية

1 1.0 204 243 

2 5.0 1,019 994 

3 7.7 1,549 1,388 

4 11.7 2,369 2,253 

5 17.1 3,456 3,262 

6 16.9 3,424 3,447 

 8,627 8,194 40.5 فأكثر 7



 

 33 صفحة | العينة وخصائص المستجيبين  تغطية

 : تكوين األشة المعيشيةSR.3.1الجدول 

 2018 ،المحددة، العراقتوزيع نسبة ووتيرة األسر المعيشية حسب المزايا 

 المرجحةالنسبة   

 عدد األسر المعيشية

 مرجحغير  مرجح

    أاألسر المعيشية التي لديها 

 10,399 10,565 52.3 طفل/ة واحد/ة على األقل دون سّن الخامسة

 15,613 15,464 76.5 سنة 17-5طفل/ة واحد/ة على األقل في الفئة العمرية 

 17,448 17,479 86.5 سنة 18األقل أصغر من طفل/ة واحد/ة على 

 18,735 18,785 92.9 سنة 49-15امرأة واحدة على األقل في الفئة العمرية 

 18,350 18,449 91.3 سنة 49-15رجل واحد على األقل في الفئة العمرية 

 569 506 2.5 سنة 50ليس لديها أية أفراد أصغر من 

 2 1 0.0 فأكثر(سنة  18ال يوجد بالغين )

     

    متوسط حجم األسرة المعيشية

 20,214 20,214 6.3 مجموع

 13,876 14,484 6.1 حضر

 6,338 5,730 6.9 ريف 

 كل نسبة هي ميزة منفصلة تستند إلى العدد اإلجمالي لألسر المعيشية أ

 

 

لسكان 4.4 ي ا
ية االش فن  هيكل

  تمت مقابلتها بنجاح حيث تم إدراج إجمال  التوزي    ع العمري   SR.4.1 يبير  الجدول 
  األش الن 

  128,284الموزون حسب الجنس لسكان المسح ف 

 .31من اإلناث 63,251من الذكور و  65,032من أفراد األشة. وكان من بير  هؤالء 

 : توزي    ع عمر أفراد األش المعيشية حسب الجنس SR.4.1الجدول 

 17-0األسر المعيشية حسب مجموعات الفئة العمرية البالغة خمس سنوات، ومجموعات الفئات العمرية الُمعالة، وحسب فئات األطفال )في عمر توزيع نسبة ووتيرة فئات أفراد 
 2018 ،، العراقسنة فأكثر، حسب الجنس 18سنة( والبالغين )في عمر 

  

 المجموع اإلجمالي   إناث   ذكور

 النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد

                  

 100.0 128,284  100.0 63,251  100.0 65,032 المجموع اإلجمالي )العراق(

          

         العمر

0-4 8,570 13.2  7,995 12.6  16,565 12.9 

5-9 9,689 14.9  9,110 14.4  18,798 14.7 

10-14 8,334 12.8  8,131 12.9  16,465 12.8 

15-19 7,050 10.8  6,428 10.2  13,479 10.5 

15-17 4,353 6.7  3,875 6.1  8,228 6.4 

18-19 2,698 4.1  2,554 4.0  5,251 4.1 

20-24 5,839 9.0  5,457 8.6  11,296 8.8 

25-29 5,003 7.7  4,592 7.3  9,595 7.5 

30-34 4,076 6.3  4,137 6.5  8,213 6.4 

35-39 3,783 5.8  3,887 6.1  7,670 6.0 

40-44 3,321 5.1  3,248 5.1  6,569 5.1 

45-49 2,840 4.4  2,695 4.3  5,535 4.3 

50-54 2,063 3.2  2,404 3.8  4,467 3.5 

 

 

  الملحق د: جودة البياناتالتوزي    ع العام  DQ.1.1يوفبر الجدول  31
 لعمر واحد ف 



 

 34 صفحة | المستجيبين  العينة وخصائص تغطية

 : توزي    ع عمر أفراد األش المعيشية حسب الجنس SR.4.1الجدول 

 17-0األسر المعيشية حسب مجموعات الفئة العمرية البالغة خمس سنوات، ومجموعات الفئات العمرية الُمعالة، وحسب فئات األطفال )في عمر توزيع نسبة ووتيرة فئات أفراد 
 2018 ،، العراقسنة فأكثر، حسب الجنس 18سنة( والبالغين )في عمر 

  

 المجموع اإلجمالي   إناث   ذكور

 النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد

55-59 1,115 1.7  1,542 2.4  2,657 2.1 

60-64 1,398 2.1  1,492 2.4  2,890 2.3 

65-69 926 1.4  917 1.5  1,844 1.4 

70-74 480 0.7  520 0.8  1,000 0.8 

75-79 262 0.4  320 0.5  582 0.5 

80-84 144 0.2  184 0.3  328 0.3 

 0.3 330  0.3 192  0.2 138 سنة 85أكثر من 

         فئات األفراد األطفال والبالغين

 46.8 60,056  46.0 29,110  47.6 30,946 سنة 17-0العمرية األطفال في الفئة 

 53.2 68,227  54.0 34,141  52.4 34,086 سنة فأكثر 18البالغين في عمر 

                  

 

ن  4.5 للمستجيبي  لخلفية   الخصائص ا

اوح أعمارهن بير   SR.5.3 و  SR.5.2 و  SR.5.1W تقدم الجداول    تب 
  49و  15معلومات عن الخصائص األساسية للمستجيبات من اإلناث اللوائ 

اوح أعمارهم بير     جميع هذه الجداول ، تكون األعداد اإلجمالية للمشاهدات    17-5سنة واألطفال دون سن الخامسة واألطفال الذين تب 
سنة. ف 

باإلضافة إل توفبر معلومات مفيدة حول خصائص الخلفية   2)موحدة(.  معايرتها ألوزان قد تم المرجحة وغبر المرجحة متساوية ، بما أن عينات ا

اوح أعمارهم بير     كل   17-5للنساء ، واألطفال الذين تب 
، واألطفال دون سن الخامسة ، كذلك ُيقصد من الجداول أيًضا إظهار عدد المشاهدات ف 

  الجدولة الالحقة من هذا التقرير فئة من فئات الخلفية. يتم استخدام هذه الفئات
 .ف 

سنة. ويتضمن الجدول معلومات عن توزي    ع النساء   49 - 15الخصائص الخلفية للنساء المستجيبات ، من العمر  SR.5.1W يوضح الجدول 

وة 49-18، الحالة الزوجية ، حالة األمومة ، التأمير  الصح  ، الصعوبات الوظيفية )لعمر    32حسب المنطقة ، العمر ، التعليم  ات البر  . 33,34( ، و مؤشر

اوح أعمارهم بير     الجداول 17و  5يتم عرض الخصائص األساسية لألطفال الذين تب 
وتشمل هذه   .SR.5.3 و SR.5.2 و دون خمس سنوات ف 

الجنس ، المنطقة ، العمر باألشهر ، تعليم األم )أو القائم بالرعاية( ، المستجيبير  ، التأمير  الصح  ،   األنشطة توزي    ع األطفال بعدة خصائص: 

  الفئة العمرية 
وة 4-2الصعوبات الوظيفية )لألطفال ف  ات البر  .سنوات فقط ضمن االطفال دون سن الخامسة(, ومؤشر

 

 

ه المستجيب عند استخدامه كمتغبر للخلفية ، ما لم ينص عىل خالف ذلك 32   هذا التقرير إل أعىل مستوى تعليم  حض 
 .يشبر "التعليم" ف 

وة. من أجل بناءه ، يتم إجراء تحليل المكونات األساسية باستخدام معلو   33 وة هو مؤشر مركب للبر مات حول عدة عوامل تخص ملكية السلع االستهالكية مؤشر البر

وة األشة ، لتوليد أوزان )درجات ها من الخصائص المرتبطة ببر عامل( لكل من العنارص المستخدمة. لكل   ، وخصائص المساكن ، والمياه والضف الصح  ، وغبر

 ، يتم حساب درجات العوامل األولية للعينة اإلجمالية. ثم يتم حساب 
ً
ا ، يتم ترجيح أوال ً ية والريفية. وأخبر   المناطق الحض 

درجات منفصلة للعوامل لألش ف 

ية والريفية عىل درجات العامل األول  للحصول عىل درجات العوامل النهائية المجمعة للعينة اإلجمالية. يتم تنفيذ 
ذلك لتقليل التحبر  درجات العنارص الحض 

وة. بعد ذلك يت   قيم مؤشر البر
ي ف  وة بناًء عىل األصول المملوكة لتلك األشة وعىل الحض    العينة اإلجمالية عىل أساس البر

م تعيير  كل من األش المعيشية ف 

  يعيشون ف
  تم الحصول عليها كما هو موضح أعاله. يتم بعد ذلك تصنيف سكان األش حسب درجة مستوى األشة الن 

  الن 
يها وينقسمون درجات العامل النهائ 

  النهاية
  العراق ، حيث يتم استخدام حوال   5إل  ف 

(. ف    هذه الحسابات.  68أجزاء متساوية من أدئ  )أفقر( إل أعىل )أغن 
سؤال المتعلقة بخصائص األشة ف 

لية وي  هدف إل إنتاج ترتيب األش من خالل ا اء عىل المدى الطويل من خالل معلومات عن األصول المب   وة تعوامل البر وة ، من األكبر فقرا إل يتعلق مؤشر البر لبر

وة المحسوبة تنطبق فقط عىل مجم وة معلومات عن الفقر المطلق أو الدخل الحال  أو مستويات اإلنفاق. درجات البر
. ال يوفر مؤشر البر وعة البيانات أغن 

  
وة ف    تعتمد عليها. يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات حول بناء مؤشر البر

 : المحددة الن 

Filmer, D and Pritchett, L. 2001. Estimating wealth effects without expenditure data – or tears: An application to educational 

enrolments in states of India. Demography 38(1): 115-132; Rutstein, SO and Johnson, K. 2004. The DHS Wealth Index. DHS 

Comparative Reports No. 6; and Rutstein, SO. 2008. The DHS Wealth Index: Approaches for Rural and Urban Areas. DHS 

Working Papers No. 60. 

ستخدم المصطلحات المناسبة عند اإلشارة إل أفراد األش المعيشية ، مثل " 34
ُ
وة ، ت البر   أغن  مجموعة سكانية عند وصف نتائج المسح بموجب مؤشر

النساء ف 

  اغن  مجموعة سكانية خمسية "، و 
  األش ف 

  يعشن ف 
  أغن  سكان المسح" ، "النساء الالئ 

  تستخدم بالتبادل مع "النساء ف 
 ما شابه ذلك. خمسية" ، والن 



 

 35 صفحة | العينة وخصائص المستجيبين  تغطية

 : مزايا الخلفية العامة للنساءSR.5.1Wالجدول 

 2018 ،سنة حسب مزايا الخلفية العامة المحددة، العراق 49-15نسبة ووتيرة النساء في الفئة العمرية توزيع 

  
 ةمرجح النسبة ال

 عدد النساء

 مرجحغير  مرجح

        

 30,660 30,660 100.0 المجموع اإلجمالي

     

    المنطقة

 20,449 21,436 69.9 منطقة حضرية

 10,211 9,224 30.1 منطقة ريفية

    محافظةال

 1,689 1,163 3.8 دهوك

 1,684 2,851 9.3 نينوى

 1,216 1,833 6.0 سليمانية

 1,359 1,234 4.0 كركوك

 1,235 2,783 9.1 اربيل

 1,637 1,698 5.5 ديالى

 1,817 1,299 4.2 انبار

 3,261 5,047 16.5 بغداد

 1,589 3,691 12.0 مركز   

 1,672 1,356 4.4 اطراف   

 1,554 1,389 4.5 بابل

 1,543 864 2.8 كربالء 

 1,581 1,015 3.3 واسط

 1,720 954 3.1 صالح الدين

 1,663 1,145 3.7 نجف

 1,754 899 2.9 قادسية

 1,800 967 3.2 مثنى

 1,802 1,968 6.4 ذي قار

 1,618 1,188 3.9 ميسان

 1,727 2,363 7.7 بصرة 

    االقليم

 4,140 5,778 18.8 العراق كوردستان

 26,520 24,882 81.2 وسط وجنوب العراق

    العمر

15-19 21.0 6,450 6,456 

15-17 12.7 3,884 3,908 

18-19 8.4 2,567 2,548 

20-24 17.9 5,475 5,508 

25-29 15.1 4,615 4,726 

30-34 13.6 4,174 4,114 

35-39 12.8 3,937 3,802 

40-44 10.7 3,294 3,308 

45-49 8.9 2,715 2,746 

    التعليم

 4,542 4,172 13.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 11,647 11,467 37.4 االبتدائيه

 5,707 5,982 19.5 المتوسطه

 8,764 9,039 29.5 االعداديه +

    الحالة الزوجية

 19,597 19,710 64.3 متزوجة

 671 642 2.1 أرملة

 518 508 1.7 مطلقة

 36 30 0.1 منفصلة

 9,838 9,770 31.9 لم يسبق لها الزواج

    األمومة والوالدات األخيرة



 

 36 صفحة | العينة وخصائص المستجيبين  تغطية

 : مزايا الخلفية العامة للنساءSR.5.1Wالجدول 

 2018 ،سنة حسب مزايا الخلفية العامة المحددة، العراق 49-15نسبة ووتيرة النساء في الفئة العمرية توزيع 

  
 ةمرجح النسبة ال

 عدد النساء

 مرجحغير  مرجح

        

 12,092 11,839 38.6 لم يسبق لها أن أنجبت أبداً 

 18,568 18,821 61.4 سبق لها أن أنجبت

 6,250 6,218 20.3 األخيرتينأنجبت مولود في السنتين 

 12,318 12,602 41.1 لم تنجب أي مولود في السنتين األخيرتين

    التأمين الصحي

 175 132 0.4 لديها تأمين

 30,470 30,513 99.5 ليس لديها تأمين

 15 16 0.1 غير مبين

    سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 1,347 1,301 4.9 القدرات الوظيفيةتعاني من صعوبة في 

 25,405 25,475 95.1 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

    ُخمس مؤشر الثروة

 6,787 5,579 18.2 األشد فقراً 

 6,330 5,866 19.1 فقير

 6,094 6,130 20.0 المتوسط

 5,843 6,346 20.7 ثري

 5,606 6,739 22.0 األكثر ثراءً 

  

 : مزايا الخلفية العامة لألطفال دون سّن الخامسةSR.5.2الجدول 

 2018 ،توزيع نسبة ووتيرة األطفال دون سّن الخامسة حسب مزايا الخلفية العامة المحددة، العراق

  
 ةمرجح الالنسبة 

 عدد األطفال دون سّن الخامسة 

 مرجحغير  مرجح

        

 16,623 16,623 100.0 المجموع اإلجمالي )العراق(

     

    الجنس

 8,500 8,602 51.7 ذكر

 8,123 8,021 48.3 أنثى

    المنطقة

 10,393 11,305 68.0 منطقة حضرية

 6,230 5,318 32.0 منطقة ريفية

    المحافظة

 841 580 3.5 دهوك

 967 1,639 9.9 نينوى

 496 737 4.4 سليمانية

 517 406 2.4 كركوك

 591 1,445 8.7 اربيل

 911 1,035 6.2 ديالى

 804 518 3.1 انبار

 1,804 2,728 16.4 بغداد

 821 1,940 11.7 مركز   

 983 788 4.7 اطراف   

 859 769 4.6 بابل

 899 505 3.0 كربالء 

 919 566 3.4 واسط

 721 393 2.4 صالح الدين

 942 695 4.2 نجف

 960 487 2.9 قادسية



 

 37 صفحة | العينة وخصائص المستجيبين  تغطية

 : مزايا الخلفية العامة لألطفال دون سّن الخامسةSR.5.2الجدول 

 2018 ،توزيع نسبة ووتيرة األطفال دون سّن الخامسة حسب مزايا الخلفية العامة المحددة، العراق

  
 ةمرجح الالنسبة 

 عدد األطفال دون سّن الخامسة 

 مرجحغير  مرجح

        

 1,190 663 4.0 مثنى

 1,052 1,170 7.0 ذي قار

 1,084 813 4.9 ميسان

 1,066 1,474 8.9 بصرة 

    االقليم

 1,928 2,762 16.6 العراق كوردستان

 14,695 13,861 83.4 وسط وجنوب العراق

    العمر باألشهر

0-5 9.1 1,509 1,681 

6-11 10.0 1,667 1,581 

12-23 19.0 3,167 3,205 

24-35 18.6 3,089 3,142 

36-47 22.4 3,731 3,624 

48-59 20.8 3,459 3,390 

    أالمستوى التعليمي لألم

 3,579 3,205 19.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 7,373 7,285 43.8 االبتدائيه

 2,653 2,923 17.6 المتوسطه

 3,018 3,209 19.3 االعداديه +

    المستجيبة الستبيان األطفال دون سّن الخامسة

 16,531 16,532 99.5 األم

 92 91 0.5 مانحة رعاية أخرى

    التأمين الصحي

 92 82 0.5 لديها تأمين

 16,522 16,530 99.4 ليس لديها تأمين

 9 11 0.1 غير مبين

    ب،جسنوات( 4-2صعوبات القدرات الوظيفية عند الطفل/ة )العمر 

 341 286 2.8 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 9,838 10,014 97.2 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

    دصعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 566 630 3.8 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 15,740 15,726 94.6 الوظيفيةال تعاني من أية صعوبة في القدرات 

 317 267 1.6 ال يتوفر معلومات

    مؤشر الثروة

 4,664 3,730 22.4 األشد فقراً 

 3,725 3,677 22.1 فقير

 3,207 3,321 20.0 متوسط

 2,764 3,007 18.1 ثري

 2,263 2,888 17.4 األكثر ثراءً 

ون سّن الخامسة، اللواتي أجبن عن في هذا الجدول وفي جميع أقسام التقرير، يعود المستوى التعليمي لألم على التحصيل التعليمي لألمهات وكذلك لمانحات الرعاية لألطفال د أ
 استبيان األطفال دون سّن الخامسة إذا كانت األم متوفية أو تعيش في مكان آخر.

  .11.1يتم عرض نتائج نموذج القدرات الوظيفية للطفل/ة في الفصل  ب
 سنوات فقط. 4-2سنة، حيث إنه يتم جمع معلومات صعوبات القدرات الوظيفية للفئة العمرية  1-0يتم استبعاد األطفال ضمن الفئة العمرية ج 

ات الرعاية لألطفال دون سّن في هذا الجدول وفي جميع أقسام التقرير، تعود صعوبات القدرات الوظيفية لألم على صعوبة القدرات الوظيفية عند األمهات وكذلك عند مانح  د

اللواتي لم يتم استيفاء نموذج القدرات الوظيفية للبالغين لهن،  الخامسة كما هو مذكور في المالحظة أ. وتنطبق فئة اإلجابة “ال يتوفر معلومات” على األمهات أو مانحات الرعاية
 لالطالع على نتائج نموذج القدرات الوظيفية للبالغين. 8.1Mو  8.1Wسنة. يرجى الرجوع إلى الجدولين  49سنة أو أكبر من  18كأن تكون مثالً األم دون سّن 

 



 

 38 صفحة | العينة وخصائص المستجيبين  تغطية

ي الفئSR.5.3الجدول 
 سنة 17-5ة العمرية : مزايا الخلفية العامة لألطفال فن

 2018 ،سنة حسب مزايا الخلفية العامة المحددة، العراق 17-5توزيع نسبة ووتيرة األطفال في الفئة العمرية 

 ةمرجح النسبة ال  
 سنة 17-5عدد األطفال في الفئة العمرية 

 مرجحغير  مرجح

        

 15,595 15,595 100.0 المجموع اإلجمالي )العراق(

     

    الجنس

 8,139 8,029 51.5 ذكر

 7,456 7,566 48.5 أنثى

    المنطقة

 10,433 10,989 70.5 منطقة حضرية

 5,162 4,606 29.5 منطقة ريفية

    المحافظة

 747 501 3.2 دهوك

 851 1,478 9.5 نينوى

 660 941 6.0 سليمانية

 740 701 4.5 كركوك

 613 1,271 8.2 اربيل

 825 877 5.6 ديالى

 897 623 4.0 انبار

 1,666 2,554 16.4 بغداد

 792 1,839 11.8 مركز   

 874 715 4.6 اطراف   

 816 726 4.7 بابل

 822 461 3.0 كربالء 

 829 526 3.4 واسط

 842 468 3.0 صالح الدين

 873 632 4.1 نجف

 859 439 2.8 قادسية

 908 490 3.1 مثنى

 885 1,008 6.5 قارذي 

 869 660 4.2 ميسان

 893 1,240 7.9 بصرة 

    االقليم

 2,020 2,712 17.4 العراق كوردستان

 13,575 12,883 82.6 وسط وجنوب العراق

    العمر

5-9 45.2 7,042 7,026 

10-14 34.1 5,321 5,356 

15-17 20.7 3,231 3,213 

    أالمستوى التعليمي لألم

 3,228 3,173 20.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 6,875 6,734 43.2 االبتدائيه

 2,767 2,884 18.5 المتوسطه

 2,552 2,598 16.7 االعداديه +

 171 198 1.3 التتوفر بيانات 

 2 8 0.1 إجابة ناقصة/ال أعرف

    سنة 17-5المستجيبة الستبيان األطفال في الفئة العمرية 

 14,930 14,907 95.6 األم

 494 490 3.1 مانحة رعاية أخرى

 171 198 1.3 بفاقد/ة األهلية

    التأمين الصحي

 103 88 0.6 لديه/ها تأمين

 15,481 15,496 99.4 ليس لديه/ها تأمين

 11 12 0.1 غير مبين

    جصعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة 



 

 39 صفحة | العينة وخصائص المستجيبين  تغطية

ي الفئSR.5.3الجدول 
 سنة 17-5ة العمرية : مزايا الخلفية العامة لألطفال فن

 2018 ،سنة حسب مزايا الخلفية العامة المحددة، العراق 17-5توزيع نسبة ووتيرة األطفال في الفئة العمرية 

 ةمرجح النسبة ال  
 سنة 17-5عدد األطفال في الفئة العمرية 

 مرجحغير  مرجح

        

 3,398 3,354 21.5 القدرات الوظيفيةيعاني/تعاني من صعوبة في 

 12,197 12,241 78.5 ال يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

    دصعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 911 900 5.8 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 12,358 12,431 79.7 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 2,326 2,264 14.5 يتوفر معلوماتال 

    مؤشر الثروة

 3,748 3,145 20.2 األشد فقراً 

 3,329 3,129 20.1 فقير

 3,022 3,046 19.5 متوسط

 2,866 3,171 20.3 ثري

 2,630 3,105 19.9 األكثر ثراءً 

 17-5لألطفال في الفئة العمرية  في هذا الجدول وفي جميع أقسام التقريرحيثما أمكن، يعود المستوى التعليمي لألم على التحصيل التعليمي لألمهات وكذلك لمانحات الرعاية أ
مكان آخر. بالنسبة لألطفال فاقدي األهلية، هذه هي الحالة التعليمية للطفل/ة سنة إذا كانت األم متوفية أو تعيش في  17-5سنة، اللواتي أجبن عن استبيان األطفال في الفئة العمرية 

 المحدد/ة.

سنة الذين تم اعتبارهم فاقدي لألهلية وتم مقابلتهم بشكل فردي إذا لم يكونوا يعيشون مع أمهم وأشارت المستجيبة الستبيان األسرة  17-15تم اعتبار األطفال في الفئة العمرية  ب
 المعيشية إلى أنه ليس لدى الطفل/ة مانحة رعاية رئيسية.

 .11.1ة للطفل/ة في الفصل يتم عرض نتائج نموذج القدرات الوظيفي ج

ات الرعاية لألطفال في الفئة في هذا الجدول وفي جميع أقسام التقرير، تعود صعوبات القدرات الوظيفية لألم على صعوبة القدرات الوظيفية عند األمهات وكذلك عند مانح  د
معلومات” على األمهات أو مانحات الرعاية اللواتي لم يتم استيفاء نموذج القدرات الوظيفية  سنة كما هو مذكور في المالحظة أ. وتنطبق فئة اإلجابة “ال يتوفر 17-5العمرية 

لالطالع  8.1Mو  8.1Wسنة. ويتم تضمين األطفال فاقدي األهلية هنا أيضاً. يرجى الرجوع إلى الجدولين  49سنة أو أكبر من  18للبالغين لهن، كأن تكون مثالً األم دون سّن 
 ذج القدرات الوظيفية للبالغين.على نتائج نمو

 

 

لكتابة 4.6 لقراءة وا  معرفة ا

  عىل مدى الثالثير  إل األربعير  سنة الماضية. وكقياس لفاعلية نظام التعل 
   يعكس معدل معرفة القراءة والكتابة نتائج التعليم االبتدائ 

يم االبتدائ 

 ما ُينظر إليه عىل أنه مقياس بديل للتقدم 
ً
ات ، يتم تقييم  ، غالبا   الدراسات االستقصائية المتعددة المؤشر

االجتماع  واإلنجاز االقتصادي. ف 

 .معرفة القراءة والكتابة عىل قدرة المجيب عىل قراءة بيان بسيط قصبر أو بناء عىل الحضور المدرس  

  تمت مقابلتهن. ُيحسب معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الشباب ،   SR.6.1W توضح الجداول 
نتائج االستطالع للعدد اإلجمال  للنساء الالئ 

ات  اوح أعمارهن بير   SR.2والذي يمثل مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشر   تب 
  هذا   24و  15، للنساء اللوائ 

  تصنيف العمر ف 
سنة ويعرضن ف 

 .الجدول

 ، بسبب مستوى تعليمهم وبالتال  ال ُيطلب  الحظ أن أولئك  
الذين سبق لهم االلتحاق بالمتوسط أو االعدادية يتم تصنيفهم عىل الفور كمتعلمير 

. تم تصميم الجداول عىل أنها توزيعات كام   قراءة البيان يتم تصنيفهم أيًضا كمتعلمير 
لة للمشاركير   منهم قراءة البيان. جميع اآلخرين الذين نجحوا ف 

  
  العمود األخبر هو مجموع األشخاص  ف 

االستطالع ، حسب مستوى التعليم الذي تمت دراسته. إن إجمال  عدد المتعلمير  الذين تم عرضهم ف 

  أو بدون تعليم ،  1الذين يعرفون القراءة والكتابة بير  أولئك الذين لديهم  
  و  2( التعليم ما قبل االبتدائ 

لتعليم  ( من لديهم بعض ا3( التعليم االبتدائ 

 .الثانوي عىل األقل

 .تشمل النسبة المئوية المفقودة أولئك الذين لم تتوفر لهم جملة باللغة المطلوبة أو لم يتم اإلبالغ عن أي رد بشأنهم

  



 

 40 صفحة | العينة وخصائص المستجيبين  تغطية

 : معرفة القراءة والكتابة )للنساء(SR.6.1Wالجدول 

 ،تعليمي حاصالت عليه ومعرفتهن للقراءة والكتابة، وإجمالي نسبة اللواتي يعرفن القراءة والكتابة، العراقسنة حسب أعلى مستوى  49-15توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 
2018 

 توزيع نسبة أعلى مستوى تعليمي تم الوصول إليه ومعرفة القراءة والكتابة  

المجموع 

 اإلجمالي

إجمالي 
نسبة من 

يعرف 
القراءة 

 1والكتابة 

عدد 
النساء في 

الفئة 

العمرية 
15-49 

 سنة

 

ما قبل االبتدائي أو ال 

 متوسطة االبتدائية تعليم

الثانوية أو 

 أأعلى

تعرف 
القراءة 

 والكتابة

ال تعرف 
القراءة 

 والكتابة

تعرف 
القراءة 

 والكتابة

ال تعرف 
القراءة 

 والكتابة

تعرف 
القراءة 

 والكتابة

تعرف 
القراءة 

 والكتابة

            

 30,660 68.9 100.0 29.5 19.5 17.8 19.6 13.2 0.4 المجموع اإلجمالي )العراق(

           

          المنطقة

 21,436 74.3 100.0 34.7 21.6 15.7 17.8 10.0 0.3 منطقة حضرية

 9,224 56.4 100.0 17.4 14.7 22.7 23.9 20.9 0.4 منطقة ريفية

          المحافظة

 1,163 66.7 100.0 38.2 16.6 17.6 11.3 15.7 0.6 دهوك

 2,851 69.8 100.0 25.0 18.8 23.1 26.0 7.2 0.0 نينوى

 1,833 72.5 100.0 43.1 15.2 10.4 13.9 17.1 0.3 سليمانية

 1,234 68.5 100.0 39.1 16.2 22.4 13.1 9.1 0.1 كركوك

 2,783 68.4 100.0 36.2 16.9 14.3 15.1 17.2 0.2 اربيل

 1,698 73.2 100.0 28.6 21.5 22.4 22.9 4.4 0.2 ديالى

 1,299 65.9 100.0 20.0 20.3 23.8 25.4 10.3 0.2 انبار

 5,047 77.0 100.0 33.0 23.6 14.7 20.4 8.3 0.0 بغداد

 3,691 81.5 100.0 38.2 25.2 12.6 18.1 5.9 0.0 مركز   

 1,356 64.5 100.0 18.7 19.1 20.5 26.6 15.0 0.1 اطراف   

 1,389 65.8 100.0 28.5 13.5 21.2 23.6 13.0 0.2 بابل

 864 73.9 100.0 26.3 21.5 16.0 25.6 10.0 0.5 كربالء 

 1,015 68.4 100.0 25.6 20.8 15.7 21.0 15.9 1.1 واسط

 954 70.8 100.0 25.1 16.7 19.1 28.8 10.1 0.2 صالح الدين

 1,145 65.4 100.0 24.4 20.4 15.4 19.9 19.2 0.7 نجف

 899 68.8 100.0 29.4 19.6 15.8 19.4 15.4 0.5 قادسية

 967 55.2 100.0 16.4 20.9 19.3 15.5 25.5 2.4 مثنى

 1,968 58.6 100.0 28.1 14.5 17.2 15.4 24.2 0.6 ذي قار

 1,188 55.0 100.0 16.6 15.8 22.4 21.3 22.6 1.2 ميسان

 2,363 71.1 100.0 26.1 27.8 17.6 17.2 11.3 0.0 بصرة 

          االقليم

 5,778 69.3 100.0 38.8 16.3 13.8 13.9 16.9 0.3 العراق كوردستان

 24,882 68.9 100.0 27.3 20.3 18.7 20.9 12.4 0.4 وسط وجنوب العراق

          العمر

15-241 0.3 8.1 15.9 13.5 22.7 39.4 100.0 78.4 11,925 

15-19 0.1 6.4 14.0 12.8 29.5 37.1 100.0 80.8 6,450 

15-17 0.1 5.6 12.8 13.3 36.1 32.1 100.0 81.1 3,884 

18-19 0.2 7.6 15.9 12.2 19.6 44.6 100.0 80.3 2,567 

20-24 0.6 10.1 18.1 14.3 14.8 42.1 100.0 75.6 5,475 

25-34 0.4 16.1 22.1 19.3 15.1 26.9 100.0 64.6 8,789 

35-49 0.3 16.9 21.8 21.6 19.5 19.8 100.0 61.5 9,946 

         سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 1,301 52.2 100.0 15.0 18.4 27.3 18.0 20.5 0.8 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 25,475 68.0 100.0 29.8 17.0 18.0 20.7 14.0 0.4 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

          مؤشر الثروة

 5,579 44.3 100.0 8.7 13.2 25.7 21.8 30.0 0.6 األشد فقراً 

 5,866 63.7 100.0 18.8 21.5 22.6 23.0 13.7 0.4 فقير

 6,130 72.0 100.0 26.3 23.0 19.2 22.1 8.9 0.6 متوسط

 6,346 80.1 100.0 40.0 21.8 12.8 18.2 7.0 0.1 ثري

 6,739 80.6 100.0 48.9 17.7 10.5 13.9 8.8 0.2 األكثر ثراءً 

 سنة( 24-15معدل معرفة القراءة والكتابة )العمر   SR.2- مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات 1
 .المستجيبات اللواتي التحقن بالمرحلة الثانوية أو أعلى يتم اعتبارهن أنهن يعرفن القراءة والكتابة وال يتم اختبارهنأ 



 

 41 صفحة | العينة وخصائص المستجيبين  تغطية

تقال 4.7 االن او  لهجرة   حاالت ا

  العراق لعام لغرض تهيئة المعلومات  
ات ف    المسح العنقودي المتعدد المؤشر

الستبيان الفردي للمرأة  ل, طلب من المستجيبير   2018الخلفية ف 

  اإلقامة الحالية ، وإذا كانوا ال يعيشون هناك م
  مدينة أو بلدة أو منطقة  كم من الوقت كانوا يعيشون باستمرار ف 

نذ الوالدة ، سواء كانوا يعيشون ف 

. يمثل الجدول   كانوا يعيشون فيها قبل االنتقال إل مكان إقامتهم الحال 
ن   SR.7.1W ريفية و اسم المنطقة الن    غبر

النسبة المئوية للنساء اللوائ 

 يقار 
ً
  منذ االنتقال األخبر وأيضا

 للوقت المنقص 
ً
  وقت المسح مع مكان اإلقامة األخبر ونوع اإلقامةمحل اإلقامة وفقا

. ن مكان اإلقامة لكل فرد ف 
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 (2/ 1)جزء  : حالة الهجرة للنساءSR.7.1Wالجدول 

 2018 ،اللواتي غيرن مكان إقامتهن وفقاً لنوع وموقع آخر مكان إقامة، العراقسنة حسب آخر مكان إقامة وفقاً للمدة التي مضت منذ آخر انتقال لهن، وتوزيع نسبة النساء  49-15توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

تعيش بشكل 

متواصل في نفس 
 مكان اإلقامة

 نسبة النساء اللواتي انتقلن

المجموع 

 اإلجمالي
 عدد النساء

 من بين النساء اللواتي غيرن مكان إقامتهن، نسبة من يعشن في:

 سنوات 9-5قبل  سنوات 4-1قبل  قبل أقل من سنة
سنوات  10قبل 

 أو أكثر
 بلدة مدينة

منطقة 
 ريفية

خارج  
 العراق

 غير مبين
المجموع 
 اإلجمالي

                            

 100.0 0.1 1.1 20.1 31.4 47.2 30,660 100.0 19.6 12.8 20.4 6.5 40.7 المجموع اإلجمالي )العراق(

               

              المنطقة

 100.0 0.1 1.4 10.8 31.8 55.8 21,436 100.0 20.8 13.9 20.6 6.2 38.6 منطقة حضرية

 100.0 0.0 0.4 44.5 30.4 24.7 9,224 100.0 17.0 10.4 19.8 7.4 45.5 منطقة ريفية

              المحافظة

 100.0 0.0 15.0 4.4 21.3 59.3 1,163 100.0 12.6 4.6 8.3 0.1 74.4 دهوك

 100.0 0.7 0.5 19.2 19.5 60.1 2,851 100.0 12.4 9.3 17.3 19.1 41.9 نينوى

 100.0 0.0 16.4 10.0 12.4 61.2 1,833 100.0 6.7 1.9 3.1 0.3 87.9 سليمانية

 100.0 0.0 0.4 10.5 39.5 49.5 1,234 100.0 18.3 8.7 17.3 4.3 51.4 كركوك

 100.0 0.0 12.7 7.3 23.7 56.3 2,783 100.0 4.9 3.3 6.3 1.0 84.5 اربيل

 100.0 0.0 0.2 42.8 26.2 30.8 1,698 100.0 19.7 12.4 17.3 4.8 45.8 ديالى

 100.0 0.0 0.2 16.9 47.9 35.0 1,299 100.0 1.9 1.0 77.9 16.3 2.9 انبار

 100.0 0.2 0.4 9.2 9.8 80.4 5,047 100.0 27.5 18.5 22.4 6.2 25.4 بغداد

 100.0 0.2 0.4 2.1 7.4 89.8 3,691 100.0 27.6 20.1 22.2 6.5 23.6 مركز   

 100.0 0.1 0.1 30.6 17.0 52.2 1,356 100.0 27.4 14.3 22.9 5.1 30.3 اطراف   

 100.0 0.0 0.0 42.1 34.3 23.6 1,389 100.0 26.7 17.6 18.0 5.1 32.6 بابل

 100.0 0.0 0.8 23.2 20.8 55.2 864 100.0 27.3 15.5 16.4 3.2 37.6 كربالء 

 100.0 0.1 0.1 25.7 40.6 33.6 1,015 100.0 27.2 18.0 23.6 7.6 23.5 واسط

 100.0 0.0 0.0 16.7 33.4 49.9 954 100.0 11.7 6.5 44.8 19.5 17.5 صالح الدين

 100.0 0.0 0.7 20.7 18.4 60.2 1,145 100.0 24.3 14.9 15.1 4.1 41.8 نجف

 100.0 0.0 0.3 29.9 26.8 43.0 899 100.0 24.2 12.5 12.6 2.0 48.6 قادسية

 100.0 0.0 0.5 22.3 59.3 17.9 967 100.0 22.6 15.1 28.3 2.7 31.2 مثنى

 100.0 0.0 0.5 28.2 58.6 12.8 1,968 100.0 29.9 23.4 20.8 3.9 22.0 ذي قار

 100.0 0.0 1.0 17.7 37.5 43.8 1,188 100.0 20.7 14.0 14.2 5.1 46.0 ميسان

 100.0 0.1 0.6 21.8 46.7 30.8 2,363 100.0 31.2 23.1 24.6 7.2 14.0 بصرة 

 100.0 0.0 14.3 7.0 20.3 58.4 5,778 100.0 7.0 3.1 5.7 0.6 83.5 االقليم

 100.0 0.0 14.3 7.0 20.3 58.4 5,778 100.0 7.0 3.1 5.7 0.6 83.5 العراق كوردستان

 100.0 0.1 0.4 20.9 32.0 46.6 24,882 100.0 22.5 15.1 23.8 7.9 30.7 وسط وجنوب العراق
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 (2/ 1)جزء  : حالة الهجرة للنساءSR.7.1Wالجدول 

 2018 ،اللواتي غيرن مكان إقامتهن وفقاً لنوع وموقع آخر مكان إقامة، العراقسنة حسب آخر مكان إقامة وفقاً للمدة التي مضت منذ آخر انتقال لهن، وتوزيع نسبة النساء  49-15توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

تعيش بشكل 

متواصل في نفس 
 مكان اإلقامة

 نسبة النساء اللواتي انتقلن

المجموع 

 اإلجمالي
 عدد النساء

 من بين النساء اللواتي غيرن مكان إقامتهن، نسبة من يعشن في:

 سنوات 9-5قبل  سنوات 4-1قبل  قبل أقل من سنة
سنوات  10قبل 

 أو أكثر
 بلدة مدينة

منطقة 
 ريفية

خارج  
 العراق

 غير مبين
المجموع 
 اإلجمالي

                            

 100.0 0.1 0.8 19.2 34.0 45.8 6,450 100.0 8.9 8.3 20.3 7.6 54.9 العمر

15-19 54.9 7.6 20.3 8.3 8.9 100.0 6,450 45.8 34.0 19.2 0.8 0.1 100.0 

15-17 57.4 7.3 18.9 7.7 8.8 100.0 3,884 47.1 32.1 19.4 1.2 0.1 100.0 

18-19 51.1 8.2 22.4 9.1 9.1 100.0 2,567 44.1 36.4 19.1 0.3 0.1 100.0 

20-24 43.0 7.2 26.8 15.3 7.7 100.0 5,475 43.8 34.2 20.8 1.0 0.2 100.0 

25-29 34.3 7.2 23.7 19.4 15.4 100.0 4,615 48.1 30.1 20.9 0.8 0.0 100.0 

30-34 37.3 5.4 19.8 13.1 24.4 100.0 4,174 47.9 30.9 19.6 1.5 0.1 100.0 

35-39 36.2 6.0 18.5 12.1 27.2 100.0 3,937 45.9 31.1 21.8 1.0 0.2 100.0 

40-44 35.8 5.4 13.6 10.4 34.8 100.0 3,294 50.8 28.0 19.5 1.7 0.1 100.0 

45-49 30.7 5.2 13.7 11.1 39.3 100.0 2,715 50.5 29.7 18.5 1.3 0.1 100.0 

 100.0 0.2 1.3 39.3 32.8 26.5 4,172 100.0 23.3 13.0 17.0 5.2 41.5 التعليم

 100.0 0.2 1.3 39.3 32.8 26.5 4,172 100.0 23.3 13.0 17.0 5.2 41.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 100.0 0.1 0.6 25.2 32.1 42.1 11,467 100.0 21.9 13.0 22.1 8.1 34.9 االبتدائيه

 100.0 0.1 1.0 11.9 32.5 54.6 5,982 100.0 19.3 13.9 22.0 6.2 38.6 المتوسطه

 100.0 0.2 2.1 8.4 28.6 60.7 9,039 100.0 15.2 11.8 18.6 5.4 49.0 االعداديه +

 100.0 0.1 0.9 21.1 31.0 47.0 20,890 100.0 22.9 15.2 23.1 7.5 31.2 االجتماعيةالحالة 

 100.0 0.1 0.9 21.1 31.0 47.0 20,890 100.0 22.9 15.2 23.1 7.5 31.2 سبق لها الزواج

 100.0 0.2 2.0 16.7 33.0 48.2 9,770 100.0 12.5 7.7 14.5 4.5 60.8 لم يسبق لها الزواج

 100.0 0.0 0.5 19.5 34.0 46.0 1,301 100.0 28.3 10.7 22.4 4.4 34.2 سنة( 49-18القدرات الوظيفية )العمر صعوبات 

 100.0 0.0 0.5 19.5 34.0 46.0 1,301 100.0 28.3 10.7 22.4 4.4 34.2 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 100.0 0.1 1.2 20.3 31.2 47.3 25,475 100.0 20.8 13.7 20.5 6.5 38.4 ال تعاني  من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 100.0 0.0 0.3 39.4 35.6 24.6 5,579 100.0 23.6 13.3 21.9 7.7 33.5 مؤشر الثروة

 100.0 0.0 0.3 39.4 35.6 24.6 5,579 100.0 23.6 13.3 21.9 7.7 33.5 األشد فقراً 

 100.0 0.0 0.5 23.0 40.0 36.6 5,866 100.0 22.5 17.0 23.6 8.2 28.7 فقير

 100.0 0.1 0.6 15.9 35.8 47.6 6,130 100.0 21.3 14.3 24.1 7.6 32.7 متوسط

 100.0 0.1 1.3 11.3 22.5 64.8 6,346 100.0 18.6 12.9 22.7 6.8 39.0 ثري

 100.0 0.3 4.5 6.5 15.9 72.8 6,739 100.0 13.2 7.5 10.7 2.8 65.8 األكثر ثراءً 
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 ( 2/ 2: حالة الهجرة للنساء )جزء SR.7.1Wلجدول ا

 2018 ،آخر مكان إقامة، العراق سنة حسب آخر مكان إقامة وفقاً للمدة التي مضت منذ آخر انتقال لهن، وتوزيع نسبة النساء اللواتي غيرن مكان إقامتهن وفقاً لنوع وموقع 49-15توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 من بين النساء اللواتي غيرن مكان إقامتهن، نسبة من يعشن في:

المجموع 
 اإلجمالي

عدد النساء 

اللواتي 
غيرن 

مكان 
 إقامتهن

 واسط كربالء  بابل بغداد انبار ديالى اربيل كركوك سليمانية نينوى دهوك
صالح 
 الدين

 بصرة  ميسان ذي قار مثنى قادسية نجف
خارج 
 الدولة

غير 
 مبين

                                              

 18,195 100.0 0.1 1.6 10.6 3.3 8.7 3.7 2.6 3.3 3.4 4.0 2.5 5.5 23.2 4.3 5.1 2.5 4.6 1.2 9.1 0.7 المجموع اإلجمالي )العراق(

                        

                       المنطقة

 13,164 100.0 0.1 2.0 10.6 3.9 9.0 4.0 2.1 3.6 2.7 3.4 2.1 4.2 27.0 3.0 4.0 1.9 4.4 1.0 10.7 0.4 منطقة حضرية

 5,031 100.0 0.0 0.7 10.6 1.7 7.9 3.0 4.0 2.6 5.2 5.7 3.7 9.0 13.1 7.7 7.9 4.0 5.1 1.7 5.0 1.4 منطقة ريفية

                       المحافظة

 298 100.0 5.0 20.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 5.5 0.2 0.3 53.6 7.5 دهوك

 1,657 100.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 1.1 0.2 0.9 0.4 0.1 0.2 2.0 0.2 0.0 6.0 1.4 0.2 83.0 3.7 نينوى

 222 100.0 0.0 25.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 15.9 0.0 0.0 0.0 14.9 4.5 5.2 22.8 7.8 1.6 0.5 0.0 سليمانية

 600 100.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 0.2 1.9 83.6 7.5 1.6 0.0 كركوك

 432 100.0 0.0 26.9 1.3 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.5 8.5 9.2 3.2 1.6 9.5 12.5 18.1 6.4 اربيل

 920 100.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 3.9 8.1 0.7 83.9 0.1 1.0 1.6 0.0 0.0 ديالى

 1,261 100.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 2.7 0.9 17.6 47.8 0.1 16.6 7.0 5.5 0.0 0.4 انبار

 3,764 100.0 0.1 0.4 0.4 0.8 0.6 0.1 0.0 0.5 0.3 0.8 0.0 0.7 89.7 2.7 2.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 بغداد

 2,819 100.0 0.1 0.6 0.5 1.0 0.7 0.1 0.1 0.7 0.2 0.6 0.0 0.7 91.1 1.9 1.4 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 مركز   

 945 100.0 0.1 0.1 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0 0.1 0.7 1.6 0.1 0.9 85.5 4.9 4.1 0.4 0.3 0.3 0.1 0.0 اطراف   

 936 100.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1.0 1.3 0.0 0.4 0.9 92.6 3.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 بابل

 539 100.0 0.0 0.7 2.5 1.1 3.0 1.3 2.5 4.2 0.8 0.8 65.9 4.7 9.8 0.2 1.4 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 كربالء 

 777 100.0 0.0 0.1 0.3 0.7 0.7 0.1 0.1 0.1 0.0 84.3 0.5 0.8 11.5 0.0 0.4 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 واسط

 787 100.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 64.5 0.0 0.0 0.1 6.4 0.9 2.7 6.0 16.4 2.2 0.5 0.0 صالح الدين

 667 100.0 0.1 0.6 1.8 0.2 3.7 0.4 2.9 73.6 0.3 1.2 2.9 1.6 6.7 0.3 0.8 0.0 0.4 0.0 2.3 0.2 نجف

 462 100.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.8 1.5 85.1 3.8 0.1 0.6 1.1 1.7 4.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 قادسية

 665 100.0 0.0 0.7 0.4 0.1 0.8 94.5 0.8 0.4 0.0 0.2 0.4 0.1 1.4 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 مثنى

 1,535 100.0 0.0 0.5 1.0 0.0 95.0 0.8 0.3 0.5 0.0 0.2 0.2 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 ذي قار

 642 100.0 0.2 1.1 3.9 80.1 0.6 0.1 0.1 1.1 0.0 0.8 0.2 0.1 10.9 0.2 0.3 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 ميسان

 2,032 100.0 0.0 0.6 90.5 1.9 1.6 0.3 0.2 0.6 0.4 0.5 1.0 0.4 1.5 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 بصرة 

 951 100.0 1.6 24.7 0.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 4.6 0.0 0.0 0.2 9.5 5.2 2.7 7.7 6.2 6.1 25.1 5.2 االقليم

 951 100.0 1.6 24.7 0.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 4.6 0.0 0.0 0.2 9.5 5.2 2.7 7.7 6.2 6.1 25.1 5.2 العراق كوردستان
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 ( 2/ 2: حالة الهجرة للنساء )جزء SR.7.1Wلجدول ا

 2018 ،آخر مكان إقامة، العراق سنة حسب آخر مكان إقامة وفقاً للمدة التي مضت منذ آخر انتقال لهن، وتوزيع نسبة النساء اللواتي غيرن مكان إقامتهن وفقاً لنوع وموقع 49-15توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 من بين النساء اللواتي غيرن مكان إقامتهن، نسبة من يعشن في:

المجموع 
 اإلجمالي

عدد النساء 

اللواتي 
غيرن 

مكان 
 إقامتهن

 واسط كربالء  بابل بغداد انبار ديالى اربيل كركوك سليمانية نينوى دهوك
صالح 
 الدين

 بصرة  ميسان ذي قار مثنى قادسية نجف
خارج 
 الدولة

غير 
 مبين

                                              

 17,244 100.0 0.0 0.4 11.2 3.5 9.1 3.9 2.7 3.5 3.3 4.3 2.7 5.8 23.9 4.3 5.2 2.2 4.5 0.9 8.2 0.4 وسط وجنوب العراق

 2,910 100.0 0.1 1.1 10.4 3.3 9.4 3.7 2.3 3.1 3.9 4.0 2.7 4.6 21.4 5.7 4.4 3.8 4.3 1.1 10.3 0.5 العمر

15-19 0.5 10.3 1.1 4.3 3.8 4.4 5.7 21.4 4.6 2.7 4.0 3.9 3.1 2.3 3.7 9.4 3.3 10.4 1.1 0.1 100.0 2,910 

15-17 0.3 11.4 1.1 4.0 3.2 5.3 5.7 21.1 4.6 3.1 4.2 3.7 3.1 1.8 2.7 8.4 3.8 11.0 1.5 0.2 100.0 1,655 

18-19 0.8 8.8 1.1 4.8 4.5 3.2 5.7 21.9 4.5 2.1 3.7 4.1 3.2 2.9 5.0 10.7 2.6 9.7 0.6 0.0 100.0 1,255 

20-24 0.5 8.9 1.2 3.5 2.0 5.3 4.4 20.4 4.8 3.1 4.1 3.3 4.1 2.9 5.4 9.1 3.4 11.6 2.0 0.1 100.0 3,123 

25-29 0.7 9.1 1.4 4.7 2.2 6.4 4.4 24.2 6.0 2.4 4.0 3.4 3.2 2.6 2.6 8.2 2.8 10.6 1.1 0.0 100.0 3,034 

30-34 0.6 9.0 1.0 5.1 2.2 3.9 3.9 25.6 6.1 2.2 3.6 3.9 2.8 2.2 4.5 7.1 4.0 10.4 2.0 0.1 100.0 2,619 

35-39 0.8 9.2 1.1 5.7 2.5 4.9 4.2 22.4 6.0 2.3 3.6 3.1 2.6 2.7 3.7 10.5 3.2 10.3 1.2 0.2 100.0 2,514 

40-44 0.8 9.3 1.2 4.3 2.9 4.3 4.4 23.4 7.0 2.6 4.2 3.2 4.5 2.4 2.7 7.8 2.5 9.8 2.5 0.2 100.0 2,114 

45-49 0.8 7.6 1.4 4.7 1.6 6.0 2.6 26.3 4.5 2.1 5.2 2.9 2.8 3.3 2.5 8.5 4.0 11.1 2.1 0.1 100.0 1,881 

 2,443 100.0 0.2 1.8 9.5 6.8 18.0 7.3 2.5 4.5 3.2 5.1 2.0 4.0 14.7 3.6 2.2 3.5 3.6 1.4 5.2 0.8 التعليم

 2,443 100.0 0.2 1.8 9.5 6.8 18.0 7.3 2.5 4.5 3.2 5.1 2.0 4.0 14.7 3.6 2.2 3.5 3.6 1.4 5.2 0.8 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 7,466 100.0 0.1 1.0 9.4 3.6 7.0 3.1 2.4 3.1 4.1 3.6 2.7 6.6 21.2 5.1 6.1 2.4 4.9 1.0 11.6 0.9 االبتدائيه

 3,672 100.0 0.1 1.5 15.0 2.4 5.7 4.4 2.6 3.3 2.7 4.2 2.9 3.9 26.9 4.4 5.1 2.0 3.4 0.9 8.4 0.3 المتوسطه

 4,614 100.0 0.1 2.7 9.6 1.7 8.8 2.1 2.8 3.0 3.0 4.0 2.2 6.0 28.0 3.4 4.9 2.4 5.4 1.5 7.8 0.4 االعداديه +

 14,365 100.0 0.1 1.4 10.7 3.7 8.6 4.0 2.7 3.5 3.1 4.2 2.5 6.1 23.9 3.2 5.4 2.0 4.3 1.2 8.5 0.7 الحالة االجتماعية

 14,365 100.0 0.1 1.4 10.7 3.7 8.6 4.0 2.7 3.5 3.1 4.2 2.5 6.1 23.9 3.2 5.4 2.0 4.3 1.2 8.5 0.7 سبق لها الزواج

 3,830 100.0 0.2 2.7 10.3 1.8 9.0 2.4 2.1 2.7 4.5 3.4 2.4 3.3 20.6 8.3 3.9 4.1 5.6 1.1 11.3 0.4 لم يسبق لها الزواج

 856 100.0 0.2 1.5 17.2 2.6 7.8 2.5 3.8 3.1 4.5 3.1 2.6 1.7 19.5 6.5 9.0 1.8 2.7 2.1 4.9 3.0 سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 856 100.0 0.2 1.5 17.2 2.6 7.8 2.5 3.8 3.1 4.5 3.1 2.6 1.7 19.5 6.5 9.0 1.8 2.7 2.1 4.9 3.0 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 15,684 100.0 0.1 1.7 10.2 3.3 8.8 3.9 2.6 3.3 3.3 4.1 2.4 5.8 23.6 4.0 4.8 2.4 4.7 1.1 9.1 0.6 ال تعاني  من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 3,707 100.0 0.0 0.3 19.9 6.2 10.6 4.5 3.0 4.7 2.3 5.9 3.8 6.8 9.4 8.4 3.8 2.2 3.0 1.0 3.8 0.4 مؤشر الثروة

 3,707 100.0 0.0 0.3 19.9 6.2 10.6 4.5 3.0 4.7 2.3 5.9 3.8 6.8 9.4 8.4 3.8 2.2 3.0 1.0 3.8 0.4 األشد فقراً 

 4,182 100.0 0.0 0.5 14.2 5.9 15.2 5.3 3.2 3.7 3.3 4.5 2.8 5.5 15.8 3.5 6.2 1.9 2.6 1.0 3.9 1.0 فقير

 4,127 100.0 0.1 0.7 11.2 1.8 8.4 5.5 3.0 2.8 3.7 4.7 2.4 4.7 26.1 3.7 6.8 2.8 3.3 1.1 7.2 0.2 متوسط

 3,872 100.0 0.1 1.5 3.3 1.0 4.2 1.2 2.0 2.7 4.1 2.9 1.8 6.6 37.3 2.4 4.7 2.3 6.9 1.1 13.1 0.8 ثري

 2,307 100.0 0.4 8.0 0.7 0.5 1.7 0.5 1.3 2.2 3.7 0.8 1.3 3.3 29.8 3.3 2.5 3.7 8.9 2.3 23.9 1.1 األكثر ثراءً 
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ن  4.8 الغي  للب لوظيفية   الصعوبات ا

  بإحصاءات اإلعاقةيعتمد نموذج 
  طورها فريق واشنطن المعن 

ة" من األسئلة الن   (WG) الصعوبات الوظيفية للبالغير  عىل "المجموعة القصبر

  إطار اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة. تعكس هذه األسئلة ستة نطاقات لقياس اإلعاقة:   -
وه  مجموعة تابعة لألمم المتحدة تم إنشاؤها ف 

اتالرؤية والسمع وا    واإلدراك والرعاية الذاتية والتواصل. يوص باستخدام هذا النموذج لتصنيف مؤشر
 .35للبالغير     SDGالتنمية المستدامة   لمسر

. للنساء من سن  MICS6 وتشمل االستبيانات القياسية
ً
  االستبيانات الفردية عىل النحو المحدد سابقا

، يتم الحصول   49إل  18هذه األسئلة ف 

ة من المستجيبات أنفسهن عىل البيانات  .36مباشر

  استبيان األش  
كما يمكن الحصول عىل المعلومات عىل المستوى الفردي من خالل مستجيب بالوكالة باستخدام نهج قائم عىل هذه األسئلة ف 

. يمكن ل  فردًيا يجيب نيابة عن جميع أفراد األشة البالغير 
ً
ة  المعيشية. هذا من شأنه أن يستلزم مجيًبا وكيال لمستجيب بالوكالة أن يحدد نسبة كببر

 .37من الصعوبات ، ولكنه يميل احيانا ال عدم تحديد األشخاص الذين يعانون من صعوبات وظيفية ، إما عن قصد أو عن غبر قصد

  مشكالت منهجية. وعىل وجه التحديد ، يمكن للنهج الذي يتم اإلبالغ عنه ذاتًيا أن 
ز العينة اإلجمالية ، حيث   كما يمكن أن يكون لإلبالغ الذائ  ُيَحوِّ

  رمز نتائج االستبيانات الفردية من ِقبل المح
اورين(. إن  ال يمكن إجراء مقابلة مع بعض األفراد بسبب إعاقتهم )ُيشار إليهم عىل أنهم "عاجزون" ف 

  الدراسات االستقصائية لألش المعيشية منخفض بش 
٪( ويمتلك كل  0.5كل عام )عادة حوال  عدد األشخاص "العاجزين" الذين تم تحديدهم ف 

  الشير(
 .من األشخاص العاجزين عن العمل ألسباب العجز والعجز ألي سبب )عىل سبيل المثال ، المرص  ف 

ات لت   المسح العنقودي متعدد المؤشر
" ف    استخدام بيانات "البالغير  العاملير 

دير  قبغض النظر عن ذلك ، لتجنب هذا التحبر  المحتمل ، ال ينبع 

اوح أعمارهم بير     السكان الذين تب 
سنة. غبر أن هذه البيانات ه  المنهجية الموص بها للسماح للبلدان بتقسيم   49-18معدل انتشار اإلعاقة ف 

ات أهداف التنمية المستدامة حسب حالة اإلعاقة. من المھم تفسیر التفصیل مع اخذ التحیز بنظر االعتبار: البیانات تمثل سکان األ  سر من  مؤشر

  بعض األحیان ھي السبب وراء استبیانات غیر مکتملة 49إل  18
  تم االنتھاء من إجراء مقابلة معھا ، والصعوبة الوظیفیة ف 

 .سنة الئ 

إن توصية مجموعة العمل ه  استخدام مستجيب بالوكالة لألفراد الذين ال يستطيعون االستجابة ألنفسهم ، ألن ذلك سيسمح بتقدير االنتشار  

  ا
اوح أعمارهم بير   ف    الوقت الحال  ، حيث إن غالبية    49-18لسكان الذين تب 

ات إل هذا النهج ف  سنة. ال يسع المسح العنقودي المتعددة المؤشر

ات أهداف التنمية المستدا   االستبيانات الفردية ال يمكن جمعها من خالل المستجيبير  بالوكالة )مثل مؤشر
  يتم التقاطها ف 

المتعلقة    مةالبيانات الن 

 .وية ، إلخ.(بالخصوبة ، ووفيات األطفال ، وتنظيم األشة ، وحضور الوالدات ، ووفيات األمهات ، والزواج المبكر ، وتشويه األعضاء التناسلية األنث

اوح أعمارهن بير   SR.8.1W الجدول   تب 
حسب المجال ،  سنة من ذوي الصعوبات الوظيفية ،  49و  18يعرض النسبة المئوية للنساء اللوائ 

  والرعاية الذاتية والتوا
  يستخدمن أجهزة مساعدة ولديهن صعوبة وظيفية داخل كل مجال )المشاهدة والسمع والمسر

صل  والنسبة المئوية اللوائ 

 .والتذكر(

 

 

 

35SDGs, November 2016-Joint Statement by the Disability Sector to the IAEG  

 .سنة ممن هم أكبر عرضة لخطر التعرض للصعوبات الوظيفية بسبب العمر 49البالغير  ال تغظ  البالغير  فوق سن الحظ أن نموذج عالج  36

37 time/-first-the-for-questions-wg-the-questions/using-asked-disability.com/frequently-http://www.washingtongroup  

 

http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/01/Joint-statement-on-disaggregation-of-data-by-disability-Final.pdf
http://www.washingtongroup-disability.com/frequently-asked-questions/using-the-wg-questions-for-the-first-time/
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ي الفئة العمرية SR.8.1Wالجدول 
ن )النساء فن  سنة( 49-18: القدرات الوظيفية للبالغي 

 2018 ،ولديهن صعوبة في القدرات الوظيفية ضمن مجال األجهزة، العراقسنة ممن لديهن صعوبات في القدرات الوظيفية حسب المجال، ونسبة من يستخدمن األجهزة المساندة  49-18نسبة النساء في الفئة العمرية 

 

  نسبة النساء اللواتي:

سنة ممن لديهن صعوبات في  49-18نسبة النساء في الفئة العمرية 

نسبة النساء في الفئة  القدرات الوظيفية في مجال:
سنة  49-18العمرية 

ممن يعانين من 
صعوبة في القدرات 

الوظيفية في مجال 
 أاألقلواحد على 

عدد النساء 

في الفئة 
العمرية 

18-49 
 سنة

نسبة النساء اللواتي 
يعانين من صعوبات 

في الرؤية عند 
استخدام 

النظارات/العدسات 
 الالصقة

عدد النساء في 
-18الفئة العمرية 

سنة ممن  49
يستخدمن 

النظارات/العدسات 
 الالصقة

نسبة النساء اللواتي 

يعانين من 
صعوبات في السمع 

عند استخدام 
 المعينات السمعية

نسبة النساء 

في الفئة 
العمرية 

18-49 

سنة اللواتي 
يستخدمن 

المعينات 
 السمعية

يستخدمن 

النظارات/ 
 العدسات الالصقة

يستخدمن 
 المشي السمع الرؤية  معينات سمعية

العناية 
ر االتصال  بالذات  التذكّ

             
     

 148 8.2 2,886 3.0 26,776 4.9 1.7 0.3 0.4 2.3 0.4 1.3  0.6 10.8 المجموع اإلجمالي )العراق(

                 

                المنطقة

 106 8.0 2,333 3.0 18,750 4.6 1.5 0.3 0.3 2.2 0.4 1.3  0.6 12.4 منطقة حضرية

 42 8.6 554 3.4 8,026 5.5 2.1 0.2 0.5 2.4 0.3 1.4  0.5 6.9 منطقة ريفية

                المحافظة

 6 (*) 93 3.8 1,011 9.9 5.5 0.2 0.4 3.7 0.4 1.7  0.6 9.2 دهوك

 15 (*) 252 1.6 2,491 2.4 0.3 0.1 0.3 0.7 0.2 1.3  0.6 10.1 نينوى

 15 (*) 230 0.0 1,613 1.6 0.7 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0  0.9 14.2 سليمانية

 3 (*) 97 0.0 1,087 0.9 0.5 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0  0.3 8.9 كركوك

 8 (*) 317 0.0 2,469 6.7 4.9 0.1 0.1 1.2 0.1 0.6  0.3 12.8 اربيل

 21 (*) 162 19.9 1,457 9.3 2.9 0.2 1.1 5.6 1.1 3.2  1.4 11.1 ديالى

 7 (*) 93 8.2 1,133 6.5 0.6 0.2 2.9 4.4 0.5 2.0  0.6 8.2 انبار

 26 (*) 568 2.2 4,426 3.5 0.4 0.1 0.2 2.2 0.2 1.3  0.6 12.8 بغداد

 19 (*) 470 2.1 3,249 3.5 0.4 0.1 0.2 2.2 0.2 1.4  0.6 14.5 مركز   

 7 (*) 98 2.6 1,177 3.5 0.5 0.2 0.2 2.2 0.3 1.1  0.6 8.3 اطراف   

 6 (*) 86 0.7 1,206 1.8 0.8 0.3 0.2 0.9 0.0 0.2  0.5 7.2 بابل

 6 (*) 91 3.6 751 4.4 1.5 0.5 0.3 1.0 0.4 1.6  0.8 12.1 كربالء 

 4 (*) 121 0.4 885 3.6 0.7 0.3 0.3 2.8 0.3 0.6  0.5 13.7 واسط

 2 (*) 80 1.4 835 6.7 1.3 0.1 0.3 5.0 0.3 1.0  0.3 9.5 صالح الدين

 3 (*) 109 10.8 999 5.8 1.7 0.8 0.4 1.9 0.2 2.0  0.3 10.9 نجف

 3 (*) 56 2.8 785 6.2 1.5 0.1 0.3 3.1 1.0 2.2  0.4 7.1 قادسية

 2 (*) 57 1.6 855 3.1 1.0 0.0 0.1 1.4 0.2 1.6  0.2 6.7 مثنى

 9 (*) 131 1.0 1,705 3.9 1.8 1.7 0.1 1.9 1.5 0.4  0.5 7.7 ذي قار

 4 (*) 79 3.1 1,031 6.7 1.7 0.1 0.1 2.1 0.2 4.0  0.4 7.7 ميسان

 9 (*) 266 1.7 2,037 8.1 3.1 0.4 0.5 4.2 0.5 2.0  0.4 13.1 بصرة 

                االقليم
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ي الفئة العمرية SR.8.1Wالجدول 
ن )النساء فن  سنة( 49-18: القدرات الوظيفية للبالغي 

 2018 ،ولديهن صعوبة في القدرات الوظيفية ضمن مجال األجهزة، العراقسنة ممن لديهن صعوبات في القدرات الوظيفية حسب المجال، ونسبة من يستخدمن األجهزة المساندة  49-18نسبة النساء في الفئة العمرية 

 

  نسبة النساء اللواتي:

سنة ممن لديهن صعوبات في  49-18نسبة النساء في الفئة العمرية 

نسبة النساء في الفئة  القدرات الوظيفية في مجال:
سنة  49-18العمرية 

ممن يعانين من 
صعوبة في القدرات 

الوظيفية في مجال 
 أاألقلواحد على 

عدد النساء 

في الفئة 
العمرية 

18-49 
 سنة

نسبة النساء اللواتي 
يعانين من صعوبات 

في الرؤية عند 
استخدام 

النظارات/العدسات 
 الالصقة

عدد النساء في 
-18الفئة العمرية 

سنة ممن  49
يستخدمن 

النظارات/العدسات 
 الالصقة

نسبة النساء اللواتي 

يعانين من 
صعوبات في السمع 

عند استخدام 
 المعينات السمعية

نسبة النساء 

في الفئة 
العمرية 

18-49 

سنة اللواتي 
يستخدمن 

المعينات 
 السمعية

يستخدمن 

النظارات/ 
 العدسات الالصقة

يستخدمن 
 المشي السمع الرؤية  معينات سمعية

العناية 
ر االتصال  بالذات  التذكّ

             
     

 28 (*) 639 0.5 5,093 5.7 3.7 0.1 0.1 1.6 0.2 0.6  0.6 12.5 العراق كوردستان

 120 8.4 2,247 3.8 21,683 4.7 1.2 0.3 0.5 2.4 0.4 1.5  0.6 10.4 وسط وجنوب العراق

                العمر

18-19 7.4 0.4  0.4 0.2 0.6 0.2 0.2 0.7 1.8 2,567 1.0 189 (*) 9 

20-24 7.8 0.5  0.5 0.2 0.4 0.2 0.3 0.8 1.7 5,475 1.5 428 (*) 27 

25-29 5.9 0.5  0.7 0.2 1.1 0.2 0.3 1.0 2.7 4,615 2.6 272 (12.6) 23 

30-34 7.7 0.3  0.9 0.4 2.0 0.6 0.1 1.5 3.5 4,174 4.9 322 (*) 11 

35-39 7.7 0.7  1.3 0.8 2.8 0.6 0.8 2.9 6.3 3,937 0.6 303 (11) 26 

40-44 16.2 0.7  2.4 0.4 4.9 0.7 0.2 2.8 9.5 3,294 2.3 532 (*) 24 

45-49 31.0 1.1  4.7 0.6 6.1 0.4 0.1 2.8 12.0 2,715 5.0 840 (*) 29 

                التعليم

 31 (9.6) 219 7.7 3,949 7.0 3.6 1.4 1.0 2.8 1.5 1.7  0.8 5.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 64 8.7 778 4.3 10,454 5.6 1.8 0.1 0.3 2.7 0.2 1.7  0.6 7.4 االبتدائيه

 21 (*) 632 3.7 4,582 5.2 1.3 0.1 0.7 2.9 0.2 1.4  0.5 13.8 المتوسطه

 33 (6.8) 1,257 1.1 7,792 2.5 0.8 0.0 0.1 1.1 0.1 0.7  0.4 16.1 االعداديه +

                مؤشر الثروة

 18 (*) 229 6.3 4,858 6.1 2.0 0.8 0.8 2.9 0.9 1.8  0.4 4.7 األشد فقراً 

 23 (10.2) 448 6.2 5,129 5.7 1.8 0.2 0.5 2.9 0.5 2.3  0.4 8.7 فقير

 41 (10.1) 580 4.3 5,306 4.5 1.2 0.3 0.3 2.3 0.3 1.3  0.8 10.9 متوسط

 29 (1.7) 740 1.4 5,571 4.1 1.3 0.2 0.2 2.0 0.1 0.9  0.5 13.3 ثري

 37 (11.5) 889 1.2 5,912 4.2 2.3 0.1 0.3 1.4 0.2 0.6  0.6 15.0 األكثر ثراءً 

 سنة بغرض التصنيف. وال يتم جمع معلومات حول أفراد األسرة المعيشية المؤهلين الذين، ألي سبب كان، لم يتسطيعوا استكمال المقابلة. من 49-18في المسح العنقودي متعدد المؤشرات، يتم توجيه أسئلة نموذج القدرات الوظيفية للبالغين للمستجيبين الفرديين في الفئة العمرية  أ

ن يهي لدهن كـ “فاقدة لألهلية” للمقابلة الفردية وهن فعالً فاقدات لألهلية بسبب صعوبات في القدرات الوظيفية. وبالتالي، نسبة النساء اللواتمتوقع أن يكون هناك نسبة كبيرة من الحاالت أدخل/ي عدد الحاالت من جدول العمل  الخاصة بالمستجيبات اللواتي يتم تحديد رمز اإلجابة لال
 صعوبات في القدرات الوظيفية والمعروضة هنا ال تمثل قياساً كامالً ويجب عدم استخدامها لتحديد نسبة االنتشار بين هذه الفئة.

  49-25للفئة  في الحاالت غير المرجحةاألرقام ) ( 
 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 



 

 49 صفحة | لعينة وخصائص المستجيبين ا تغطية

المعلومات واالتصاالت 4.9  وسائط اإلعالم وتكنولوجيا 

نت.  المسح العنقودي وقد جمع    العراق معلومات عن التعرض لوسائط اإلعالم واستخدام أجهزة الكمبيوتر واإلنب 
ات ف  تم  كذلك متعدد المؤشر

اوح أعمارهن بير     تب 
 .سنة  49-15جمع المعلومات عن التعرض للصحف / المجالت واإلذاعة والتلفزيون بير  النساء اللوائ 

معلومات عن ملكية األشة لمعدات تكنولوجيا المعلومات   SR.9.2 . يقدم الجدول رقمتعرض وسائل اإلعالم للنساء  SR.9.1W يعرض الجدول

نت 38واالتصاالت )التلفزيون أو الهاتف المحمول   .والكمبيوتر( والوصول إل اإلنب 

  الفئة العمرية  SR.9.3W الجداول
  49-15تعرض استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل النساء ف 

ً
إل المعلومات حول ما    استنادا

ة ، بينما يعرض الجدول نت خالل األشهر الثالثة األخبر مهارات   SR.9.4W   إذا كانوا قد استخدموا أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة أو اإلنب 

    بناًء عىل المعلومات المتعلقة بما إذا كانوا قد  49إل  15تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمرأة من سن 
نفذوا أنشطة متعلقة بالكمبيوتر ف 

ة  .األشهر الثالثة األخبر

ي )للنساء(SR.9.1Wالجدول   : التعّرض لوسائل اإلعالم الجماهي 

 2018 ،سنة اللواتي يتعرضن لوسيلة إعالم جماهيري معينة بشكل أسبوعي، العراق 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

يستخدمن  سنة اللواتي: 49-15العمرية نسبة النساء في الفئة 
جميع 

وسائل 
اإلعالم 

الثالثة مرة 
واحدة في 
األسبوع 

 1على األقل

أية وسيلة 

إعالم مرة 
واحدة في 

األسبوع 
 على األقل

عدد 
النساء في 

الفئة 
العمرية 

15-49 
 سنة

يقرأن صحيفة مرة 

واحدة في األسبوع 
 على األقل

يستمعن إلى المذياع 

واحدة في مرة 
 األسبوع على األقل

يشاهدن التلفاز مرة 

واحدة في األسبوع 
 على األقل

              

 30,660 91.5 0.9 91.0 5.0 3.6 المجموع اإلجمالي )العراق(

        

       المنطقة

 21,436 92.0 1.1 91.4 5.0 4.3 منطقة حضرية

 9,224 90.4 0.6 90.1 4.8 2.0 منطقة ريفية

       المحافظة

 1,163 88.4 1.2 86.2 7.9 5.4 دهوك

 2,851 95.4 0.3 95.1 4.4 1.5 نينوى

 1,833 96.0 2.2 94.8 10.7 11.5 سليمانية

 1,234 91.4 0.6 91.1 4.3 2.1 كركوك

 2,783 89.6 2.1 88.8 14.4 4.5 اربيل

 1,698 94.6 0.4 94.5 1.3 2.0 ديالى

 1,299 88.5 0.6 88.5 2.1 1.6 انبار

 5,047 95.8 0.6 95.7 4.3 3.0 بغداد

 3,691 96.1 0.7 95.9 4.3 3.4 مركز   

 1,356 95.1 0.5 95.0 4.3 1.7 اطراف   

 1,389 89.5 0.7 89.5 2.3 3.4 بابل

 864 95.0 1.8 94.9 3.9 4.5 كربالء 

 1,015 85.8 3.3 85.0 5.6 6.8 واسط

 954 91.2 0.8 90.7 4.2 3.1 صالح الدين

 1,145 86.1 0.4 85.7 3.9 1.5 نجف

 899 83.1 0.5 82.6 2.6 3.1 قادسية

 967 93.9 0.1 93.8 0.8 0.6 مثنى

 1,968 83.1 0.6 82.7 2.2 3.9 ذي قار

 

 

  هذه األشة هاتفا محموال، فإن األش المعيشية ت 38
  استبيان األشة المعيشية حول ما إذا كان ألي فرد ف 

عتبر مالكة لهاتف باإلضافة إل السؤال المحدد ف 

اوح أعمارهن بير  محمول إذا أجابت أي امرأة    تب 
  االستبيانات الفردية للنساء  49-15من اللوائ 

سنة قد ردت بنعم عىل السؤال حول ملكية الهاتف المحمول ف 

  الفئة العمرية 
 سنة.  49-15ف 

 



 

 50 صفحة | العينة وخصائص المستجيبين  تغطية

ي )للنساء(SR.9.1Wالجدول   : التعّرض لوسائل اإلعالم الجماهي 

 2018 ،سنة اللواتي يتعرضن لوسيلة إعالم جماهيري معينة بشكل أسبوعي، العراق 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

يستخدمن  سنة اللواتي: 49-15العمرية نسبة النساء في الفئة 

جميع 
وسائل 

اإلعالم 
الثالثة مرة 
واحدة في 

األسبوع 

 1على األقل

أية وسيلة 
إعالم مرة 

واحدة في 
األسبوع 
 على األقل

عدد 

النساء في 
الفئة 

العمرية 
15-49 

 سنة

يقرأن صحيفة مرة 
واحدة في األسبوع 

 على األقل

يستمعن إلى المذياع 
واحدة في مرة 

 األسبوع على األقل

يشاهدن التلفاز مرة 
واحدة في األسبوع 

 على األقل

              

 1,188 94.2 0.7 93.9 2.5 3.4 ميسان

 2,363 90.5 0.6 89.7 3.1 3.2 بصرة 

       االقليم

 5,778 91.4 1.9 90.2 11.9 6.9 العراق كوردستان

 24,882 91.5 0.7 91.2 3.3 2.8 وسط وجنوب العراق

       العمر

15-19 3.0 3.5 89.0 1.0 89.2 6,450 

15-17 2.9 3.2 90.0 0.9 90.2 3,884 

18-19 3.3 4.0 87.3 1.0 87.8 2,567 

20-24 3.9 5.2 91.9 0.9 92.6 5,475 

25-29 4.2 5.0 92.9 0.9 93.2 4,615 

30-34 3.2 5.6 91.7 0.8 92.0 4,174 

35-39 3.1 4.9 90.5 0.8 91.2 3,937 

40-44 3.9 5.9 91.6 1.1 92.5 3,294 

45-49 4.3 5.7 90.2 1.4 90.6 2,715 

       التعليم

 4,172 85.9 0.1 85.7 1.9 0.2 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 11,467 93.1 0.5 92.9 3.8 1.8 االبتدائيه

 5,982 93.4 0.8 92.9 5.3 3.8 المتوسطه

 9,039 90.8 1.9 89.9 7.5 7.4 االعداديه +

       سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 1,301 90.5 0.7 90.2 4.0 3.5 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 25,475 91.8 0.9 91.2 5.3 3.7 أية صعوبة في القدرات الوظيفيةال تعاني من 

       مؤشر الثروة

 5,579 87.5 0.2 87.2 1.6 1.2 األشد فقراً 

 5,866 91.0 0.5 90.7 2.6 2.4 فقير

 6,130 91.7 0.8 91.3 4.7 2.8 متوسط

 6,346 93.8 1.1 93.4 5.5 3.9 ثري

 6,739 93.1 1.8 92.0 9.5 7.0 األكثر ثراءً 

 التعّرض لوسائل اإلعالم الجماهيري - SR.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 

 

نتSR.9.2الجدول   : امتالك األشة المعيشية لوسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدام اإلني 

 2018 ،حاسوب، وتتصل باإلنترنت في المنزل، العراق، وجهاز نقال نسبة األسر المعيشية التي لديها مذياع، وتلفاز، وهاتف

  

نسبة األسر المعيشية التي تتصل  نسبة األسر المعيشية التي لديها:

 4جهاز حاسوب 3هاتف نقّال 2تلفاز عدد األسر المعيشية 5باإلنترنت في المنزل

            

 20,214 54.3 24.8 99.0 98.5 المجموع اإلجمالي )العراق(

       

      المنطقة

 14,484 60.1 28.8 99.3 98.8 منطقة حضرية

 5,730 39.5 14.5 98.3 97.7 منطقة ريفية

      المحافظة

 693 75.9 38.8 99.6 98.6 دهوك

 1,825 47.1 21.9 99.0 96.0 نينوى



 

 51 صفحة | العينة وخصائص المستجيبين  تغطية

نتSR.9.2الجدول   : امتالك األشة المعيشية لوسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدام اإلني 

 2018 ،حاسوب، وتتصل باإلنترنت في المنزل، العراق، وجهاز نقال نسبة األسر المعيشية التي لديها مذياع، وتلفاز، وهاتف

  

نسبة األسر المعيشية التي تتصل  نسبة األسر المعيشية التي لديها:

 4جهاز حاسوب 3هاتف نقّال 2تلفاز عدد األسر المعيشية 5باإلنترنت في المنزل

            

 1,454 64.9 45.2 99.1 99.2 سليمانية

 1,027 52.1 16.5 98.2 97.3 كركوك

 1,889 74.3 46.3 99.6 99.3 اربيل

 1,116 42.2 17.7 99.5 99.5 ديالى

 746 33.0 8.6 99.5 96.1 انبار

 3,352 66.3 23.3 99.4 98.9 بغداد

 2,470 72.0 27.0 99.4 99.5 مركز   

 882 50.4 13.0 99.4 97.1 اطراف   

 951 39.3 16.8 98.1 99.0 بابل

 601 51.5 21.8 98.7 98.8 كربالء 

 672 41.3 16.6 97.8 99.2 واسط

 586 37.5 20.9 98.7 98.5 صالح الدين

 770 48.3 25.7 98.6 98.2 نجف

 536 46.6 19.4 97.5 98.8 قادسية

 581 39.0 16.9 98.0 98.8 مثنى

 1,175 36.1 15.9 99.5 99.3 ذي قار

 760 42.0 11.8 98.9 99.5 ميسان

 1,482 67.0 26.2 99.1 98.5 بصرة 

      االقليم

 4,035 71.2 44.6 99.4 99.1 العراق كوردستان

 16,179 50.1 19.8 98.9 98.4 وسط وجنوب العراق

      مستوى تعليم رّب األسرة

 3,031 39.9 14.3 96.6 96.9 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 6,778 43.2 14.4 99.2 98.5 االبتدائيه

 4,316 54.5 20.2 99.5 98.6 المتوسطه

 6,075 73.6 44.7 99.7 99.2 االعداديه +

 14 (*) (*) (*) (*) غير مبين / الاعرف

      مؤشر الثروة

 3,798 14.5 1.5 96.9 95.2 األشد فقراً 

 3,893 39.8 8.6 99.0 98.6 فقير

 3,867 53.8 17.0 99.3 99.4 متوسط

 4,196 71.0 29.0 99.6 99.2 ثري

 4,460 85.4 61.5 99.9 99.8 األكثر ثراءً 

 األسر المعيشية التي لديها تلفاز - SR.5مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
 األسر المعيشية التي لديها هاتف - SR.6مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3

 األسر المعيشية التي لديها جهاز حاسوب - SR.7مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4
 األسر المعيشية التي تتصل باإلنترنت - SR.8مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  5

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )للنساء(: SR.9.3Wالجدول 

 2018 ،األقل خالل األشهر الثالثة األخيرة، العراقمن استخدمنها مرة واحدة في األسبوع على  سنة اللواتي سبق لهن استخدام جهاز حاسوب، واإلنترنت، ومن لديهن هاتف نقّال، ونسبة من استخدمنها خالل األشهر الثالثة الماضية ونسبة 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 سنة اللواتي: 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

عدد النساء في 

الفئة العمرية 
 سنة 15-49

   استخدمن جهاز حاسوب

يمتلكن 

هاتف 
 2نقّال

 استخدمن اإلنترنت   استخدمن هاتف نقّال

سبق لهن 
 استخدامه

خالل األشهر 
 1الثالثة األخيرة

مرة واحدة على األقل أسبوعياً 
   خالل األشهر الثالثة األخيرة

خالل األشهر 
 3الثالثة األخيرة

مرة واحدة على األقل أسبوعياً 
   خالل األشهر الثالثة األخيرة

سبق لهن 
 استخدامه

خالل األشهر 
 4األخيرةالثالثة 

مرة واحدة على األقل 

أسبوعياً خالل األشهر 
 5الثالثة األخيرة

         
 

     

 30,660 37.4 41.2 43.3  72.1 84.6 67.2  4.6 7.0 16.0 وع اإلجمالي )العراق(المجم

              

             المنطقة

 21,436 43.3 47.7 49.9  77.4 88.6 72.4  5.5 8.4 19.1 منطقة حضرية

 9,224 23.7 26.3 27.8  59.9 75.5 55.2  2.4 3.6 8.7 منطقة ريفية

             المحافظة

 1,163 46.0 51.9 53.4  79.7 91.9 78.2  6.7 9.3 21.5 دهوك

 2,851 29.9 31.9 32.9  71.9 81.5 59.6  5.3 7.3 10.5 نينوى

 1,833 42.8 49.2 54.1  85.0 94.1 81.7  10.4 14.4 41.7 سليمانية

 1,234 37.2 39.9 43.0  82.0 96.3 76.1  2.6 4.2 20.1 كركوك

 2,783 47.4 51.2 54.9  87.9 95.3 83.4  7.7 11.0 28.7 اربيل

 1,698 37.2 42.5 44.1  74.4 84.3 65.8  3.9 5.6 12.1 ديالى

 1,299 20.7 23.8 25.9  58.4 71.3 54.3  1.2 1.9 6.1 انبار

 5,047 49.6 52.6 53.6  80.0 91.5 68.8  4.2 6.9 15.4 بغداد

 3,691 56.1 59.2 60.4  85.2 94.4 73.8  5.1 8.4 18.7 مركز   

 1,356 31.6 34.7 35.3  65.7 83.6 55.0  1.8 2.8 6.2 اطراف   

 1,389 21.9 32.1 35.8  59.7 78.9 61.8  2.7 5.9 13.7 بابل

 864 39.5 43.4 45.9  77.0 86.6 67.7  4.8 7.8 14.6 كربالء 

 1,015 22.8 26.7 28.8  61.2 74.7 61.1  2.7 5.9 11.9 واسط

 954 32.9 37.4 39.3  60.1 72.3 60.0  3.2 5.4 13.0 صالح الدين

 1,145 33.5 39.5 41.1  60.1 77.4 68.9  6.3 8.8 12.2 نجف

 899 29.3 31.7 33.2  60.6 77.9 59.0  4.6 6.7 9.0 قادسية

 967 18.2 20.9 21.5  54.5 76.9 60.1  2.3 3.9 6.0 مثنى

 1,968 24.1 26.7 28.1  57.1 78.2 58.7  1.0 2.7 5.9 ذي قار

 1,188 20.5 21.7 23.1  60.1 76.2 55.1  2.3 3.7 8.4 ميسان

 2,363 58.5 61.6 63.7  75.0 82.7 68.0  5.0 7.3 17.8 بصرة 

             االقليم

 5,778 45.7 50.7 54.3  85.3 94.3 81.8  8.4 11.7 31.4 العراق كوردستان

 24,882 35.5 39.0 40.7  69.0 82.4 63.8  3.7 5.9 12.4 لعراقوسط وجنوب ا
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 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )للنساء(: SR.9.3Wالجدول 

 2018 ،األقل خالل األشهر الثالثة األخيرة، العراقمن استخدمنها مرة واحدة في األسبوع على  سنة اللواتي سبق لهن استخدام جهاز حاسوب، واإلنترنت، ومن لديهن هاتف نقّال، ونسبة من استخدمنها خالل األشهر الثالثة الماضية ونسبة 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 سنة اللواتي: 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

عدد النساء في 

الفئة العمرية 
 سنة 15-49

   استخدمن جهاز حاسوب

يمتلكن 

هاتف 
 2نقّال

 استخدمن اإلنترنت   استخدمن هاتف نقّال

سبق لهن 
 استخدامه

خالل األشهر 
 1الثالثة األخيرة

مرة واحدة على األقل أسبوعياً 
   خالل األشهر الثالثة األخيرة

خالل األشهر 
 3الثالثة األخيرة

مرة واحدة على األقل أسبوعياً 
   خالل األشهر الثالثة األخيرة

سبق لهن 
 استخدامه

خالل األشهر 
 4األخيرةالثالثة 

مرة واحدة على األقل 

أسبوعياً خالل األشهر 
 5الثالثة األخيرة

             العمر

15-19 19.2 8.4 5.2  40.0 70.6 52.8  42.8 39.9 34.7 6,450 

15-17 17.7 7.2 4.3  31.8 66.9 46.8  39.6 36.2 30.8 3,884 

18-19 21.4 10.3 6.6  52.4 76.1 61.9  47.8 45.3 40.6 2,567 

20-24 24.2 11.4 7.8  70.5 87.5 75.6  53.6 51.6 47.7 5,475 

25-29 18.0 7.2 4.6  74.4 88.7 78.0  48.9 47.4 43.5 4,615 

30-34 14.0 6.2 3.9  76.7 88.8 77.7  43.5 41.5 37.8 4,174 

35-39 9.7 3.9 2.5  75.7 89.4 78.7  36.9 35.1 31.4 3,937 

40-44 9.8 4.2 2.9  76.1 88.4 77.5  33.8 32.1 29.5 3,294 

45-49 8.0 3.2 2.2  75.5 87.5 76.1  34.3 32.5 30.0 2,715 

             التعليم

 4,172 5.9 6.9 7.5  49.1 67.8 46.8  0.0 0.0 0.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 11,467 23.1 26.0 27.5  69.0 82.7 63.1  0.4 0.7 2.5 االبتدائيه

 5,982 42.2 46.9 49.6  73.5 86.4 67.3  2.3 3.5 10.5 المتوسطه

 9,039 66.8 72.6 75.7  85.8 93.7 81.8  13.5 20.4 43.8 االعداديه +

           سنة 49-18رات الوظيفية )العمر صعوبات القد 

 1,301 26.3 29.6 31.2  71.5 83.0 70.1  1.1 2.1 7.4 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

أية صعوبة في القدرات  ال تعاني من
 الوظيفية

16.1 7.2 4.8  72.5 87.4 76.0  44.5 42.6 38.9 25,475 

             الثروةمؤشر 

 5,579 12.0 13.9 15.2  47.8 66.5 44.9  0.5 0.9 2.9 األشد فقراً 

 5,866 25.7 29.2 31.2  64.6 80.6 59.4  1.4 2.6 7.0 فقير

 6,130 35.4 39.3 41.3  71.6 85.4 65.7  2.6 4.5 11.5 متوسط

 6,346 50.2 54.8 56.7  83.4 92.4 76.2  5.3 8.3 19.5 ثري

 6,739 58.3 63.3 66.2  88.5 95.2 85.4  11.7 16.7 35.4 األكثر ثراءً 

 استخدام جهاز الحاسوب - SR.9ح العنقودي متعدد المؤشرات مؤشر المس 1
 b.1.5امتالك هاتف نقّال؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - SR.10مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 استخدام نقّال - SR.11مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3
 17.8.1استخدام اإلنترنت )خالل األشهر الثالثة األخيرة(؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - SR.12aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4

 استخدام اإلنترنت )مرة واحدة على األقل خالل األشهر الثالثة األخيرة( - bSR.12مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  5
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 )للنساء(يا المعلومات واالتصاالت : مهارات تكنولوجSR.9.4Wالجدول 

 2018 ،سنة اللواتي قمن في األشهر الثالثة األخيرة بتنفيذ أنشطة ذات عالقة بالحاسوب، العراق 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 اللواتي قمن في األشهر الثالثة األخيرة:سنة  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

عدد النساء في 
-15الفئة العمرية 

 سنة 49
بنسخ أو نقل 
 ملف أو مجلد

باستخدام أداة 
النسخ واللصق 

لتكرار أو نقل 
معلومات ضمن 

 وثيقة ما

بإرسال رسالة بريد 
إلكتروني مع ملف 

مرفق، مثل وثيقة 
أو صورة أو 
 وصلة فيديو

باستخدام 
معادلة حسابية 

أساسية في 
صفحة جدول 

 حسابي

بتوصيل 
وتركيب جهاز 

جديد، مثل 
مودم أو كاميرا 

 أو طابعة

بالبحث عن 
وتنزيل 

وتركيب 
وإعداد برنامج 

 محوسب

بإنشاء عرض تقديمي 
إلكتروني باستخدام برنامج 

عروض تقديمية، يشمل 
نص أو صور أو صوت 

 أو مخططات بيانية

بنقل ملف 

بين 
حاسوب 

 وجهاز آخر

كتابة برنامج 

محوسب 
باستخدام أية 

 لغة برمجة

بإجراء نشاط واحد على األقل 
من األنشطة التسعة المدرجة 

 1ذات العالقة بالحاسوب

                        

 30,660 5.6 1.2 3.7 2.2 2.2 2.8 2.1 3.0 4.6 4.6 المجموع اإلجمالي )العراق(

             

            المنطقة

 21,436 6.8 1.6 4.6 2.5 2.6 3.3 2.4 3.9 5.6 5.6 منطقة حضرية

 9,224 2.8 0.3 1.9 1.5 1.0 1.7 1.5 0.9 2.3 2.3 منطقة ريفية

            المحافظة

 1,163 7.6 2.9 5.3 3.7 2.3 3.8 4.2 4.3 6.9 6.6 دهوك

 2,851 5.4 1.8 3.9 1.9 2.4 3.6 1.7 3.2 4.3 4.4 نينوى

 1,833 10.6 0.9 5.9 2.9 4.9 2.2 3.3 4.6 9.4 8.1 سليمانية

 1,234 3.1 0.2 2.2 1.4 1.3 1.7 0.5 1.6 1.5 1.9 كركوك

 2,783 10.6 2.7 9.1 5.2 5.6 8.3 6.1 5.0 9.9 9.4 اربيل

 1,698 4.4 0.8 1.7 1.3 1.0 2.3 1.1 2.0 3.3 3.7 ديالى

 1,299 1.6 0.2 1.4 0.3 0.8 1.1 0.5 1.2 1.3 1.5 انبار

 5,047 6.4 1.4 4.1 2.6 1.7 3.3 2.5 4.2 5.3 5.4 بغداد

 3,691 7.9 1.7 5.1 3.3 2.0 4.0 2.8 5.1 6.6 6.6 مركز   

 1,356 2.3 0.4 1.4 0.7 0.9 1.6 1.4 1.5 1.7 2.3 اطراف   

 1,389 4.5 0.8 2.4 2.6 0.9 1.9 1.0 2.8 3.6 3.4 بابل

 864 6.2 0.5 4.8 2.4 1.9 1.1 1.4 3.6 5.7 5.5 كربالء 

 1,015 4.2 1.7 2.2 2.3 1.9 2.1 1.9 1.9 3.4 2.8 واسط

 954 4.3 0.7 2.2 1.0 1.2 1.9 0.5 1.8 2.7 2.9 صالح الدين

 1,145 4.8 1.4 3.4 2.5 2.0 2.7 1.2 2.9 3.5 4.2 نجف

 899 5.0 0.6 4.0 2.1 1.5 1.5 2.0 3.5 3.5 4.2 قادسية

 967 3.3 0.5 1.8 0.8 0.7 1.5 0.7 2.3 2.8 2.8 مثنى

 1,968 2.2 0.4 1.7 1.2 0.5 0.9 0.8 1.2 1.8 1.9 ذي قار

 1,188 2.5 0.9 1.5 1.1 1.1 0.8 0.9 1.0 1.9 2.0 ميسان

 2,363 5.2 1.1 2.9 1.1 2.5 1.8 2.0 2.1 4.0 3.8 بصرة 

            االقليم

 5,778 10.0 2.2 7.3 4.2 4.7 5.5 4.8 4.7 9.2 8.4 العراق كوردستان

 24,882 4.6 1.0 2.9 1.8 1.5 2.2 1.5 2.6 3.6 3.7 وسط وجنوب العراق
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 )للنساء(يا المعلومات واالتصاالت : مهارات تكنولوجSR.9.4Wالجدول 

 2018 ،سنة اللواتي قمن في األشهر الثالثة األخيرة بتنفيذ أنشطة ذات عالقة بالحاسوب، العراق 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 اللواتي قمن في األشهر الثالثة األخيرة:سنة  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

عدد النساء في 
-15الفئة العمرية 

 سنة 49
بنسخ أو نقل 
 ملف أو مجلد

باستخدام أداة 
النسخ واللصق 

لتكرار أو نقل 
معلومات ضمن 

 وثيقة ما

بإرسال رسالة بريد 
إلكتروني مع ملف 

مرفق، مثل وثيقة 
أو صورة أو 
 وصلة فيديو

باستخدام 
معادلة حسابية 

أساسية في 
صفحة جدول 

 حسابي

بتوصيل 
وتركيب جهاز 

جديد، مثل 
مودم أو كاميرا 

 أو طابعة

بالبحث عن 
وتنزيل 

وتركيب 
وإعداد برنامج 

 محوسب

بإنشاء عرض تقديمي 
إلكتروني باستخدام برنامج 

عروض تقديمية، يشمل 
نص أو صور أو صوت 

 أو مخططات بيانية

بنقل ملف 

بين 
حاسوب 

 وجهاز آخر

كتابة برنامج 

محوسب 
باستخدام أية 

 لغة برمجة

بإجراء نشاط واحد على األقل 
من األنشطة التسعة المدرجة 

 1ذات العالقة بالحاسوب

                        

            العمر

15-19 4.8 5.1 2.6 2.0 2.7 1.6 2.0 3.6 0.9 6.3 6,450 

15-17 3.5 3.7 2.5 1.0 1.8 1.3 1.0 2.5 0.8 5.0 3,884 

18-19 6.9 7.2 2.9 3.6 4.1 2.0 3.5 5.4 1.0 8.4 2,567 

20-24 8.1 7.8 5.2 4.2 4.7 4.6 4.7 6.8 2.1 9.6 5,475 

25-29 4.7 4.8 3.0 2.0 2.8 2.5 2.1 3.9 1.4 5.7 4,615 

30-34 4.1 4.4 3.3 2.0 2.8 1.9 1.6 3.7 1.5 5.1 4,174 

35-39 2.7 2.7 2.0 1.1 2.0 1.4 1.4 2.0 1.0 3.2 3,937 

40-44 3.2 3.1 1.9 1.2 2.2 1.1 1.5 2.6 1.0 3.6 3,294 

45-49 1.8 2.0 1.6 1.0 1.3 0.7 1.0 1.6 0.4 2.3 2,715 

            التعليم

ما قبل االبتدائي أو ال 

 تعليم
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,172 

 11,467 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 االبتدائيه

 5,982 2.1 0.3 1.0 0.3 0.6 0.9 0.4 0.8 1.6 1.5 المتوسطه

 9,039 17.3 3.9 12.0 7.4 6.9 8.9 6.9 9.5 14.5 14.4 االعداديه +

سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر            

يعاني من صعوبة في 

 القدرات الوظيفية
1.5 1.6 0.5 0.4 0.8 0.5 0.7 0.9 0.5 1.6 1,301 

ال يعاني من أية صعوبة 

 في القدرات الوظيفية
4.9 4.9 3.2 2.4 3.1 2.4 2.5 4.1 1.3 5.9 25,475 

            مؤشر الثروة

 5,579 0.6 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.4 األشد فقراً 

 5,866 1.8 0.4 1.2 0.6 0.8 0.7 0.6 1.0 1.3 1.4 فقير

 6,130 3.3 0.6 2.1 1.2 1.0 1.3 1.0 1.7 2.6 2.9 متوسط

 6,346 6.7 1.4 4.0 2.4 2.2 3.2 2.4 3.8 5.2 5.1 ثري

 6,739 14.2 3.3 10.1 6.1 6.0 7.8 5.7 7.4 12.3 11.9 األكثر ثراءً 

 4.4.1مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - SR.13مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات 1



 

 56 صفحة | العينة وخصائص المستجيبين  تغطية

التبغ 4.10 م   استخدا

  يقصد منها أن تدخن أو تمسك أو تمضغ أو تنقع. كل تح
توي  منتجات التبغ ه  منتجات مصنوعة كليا أو جزئيا من أوراق التبغ كمواد خام ، والن 

  ذلك الشطان وأمواد عىل 
. يعد استخدام التبغ أحد عوامل الخطر الرئيسية لعدد من األمراض المزمنة ، بما ف  مراض  شديدة اإلدمان ، والنيكوتير 

  فئة االستجابة األخرى من استخدام منتجات التبغ  39الرئة وأمراض القلب واألوعية الدموية 
ونية ف  . إذا تم ذكره ، يتم تضمير  السجائر اإللكب 

 .الذي ال يدخن

  العراق معلومات عن االستخدام المتواصل والحال  للتبغ المسح العتقودي  وقد جمع
ات ف     االستخداونسبة متعددة المؤشر

م بير  النساء اللوائ 

اوح أعمارهن بير    .سنة. يقدم هذا القسم النتائج الرئيسية  49و  15تب 

 

  الفئة العمرية  SRW.10.1 يعرض الجدول 
 .سنة 49-15االستهالك الحال  والمستديم لمنتجات التبغ من قبل النساء ف 

 .ذلك معدل االستخدام للنساءيقدم النتائج عن العمر عند أول استخدام للسجائر ، وك   SRW.10.2جدول 

 : االستخدام الحالي والسابق للتبغ )للنساء(SR.10.1Wالجدول 

 2018 ،سنة حسب نمط استخدام التبغ، العراق 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

لم يسبق 

لهن 
تدخين 
السجائر 

أو 
استخدام 

منتجات 
التبغ 
 األخرى

  اللواتي سبق لهن تدخين

استخدمن منتجات التبغ في أي وقت من 

 خالل الشهر األخير

نسبة النساء 

الالتي لم 
يستخدمن اي 

منتج تبغ 
خالل الشهر 

 2االخير

عدد النساء 

في الفئة 
-15العمرية 
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المجموع اإلجمالي 

 )العراق(
94.6 3.5 0.9 0.8 5.2  0.7 0.1 0.5 1.3 98.5 30,660 

              

             المنطقة

 21,436 98.6 1.1 0.3 0.1 0.8  5.1 0.7 0.6 3.8 94.7 منطقة حضرية

 9,224 98.3 1.6 1.1 0.0 0.5  5.5 1.0 1.7 2.8 94.4 منطقة ريفية

             المحافظة

 1,163 97.1 2.8 0.3 0.1 2.4  8.8 0.8 0.6 7.4 91.1 دهوك

 2,851 99.3 0.6 0.1 0.0 0.5  1.2 0.1 0.1 1.0 98.7 نينوى

 1,833 98.5 1.3 0.4 0.0 0.9  7.4 1.0 0.7 5.6 92.4 سليمانية

 1,234 99.0 0.5 0.0 0.2 0.4  4.0 0.5 0.3 3.2 95.5 كركوك

 2,783 93.5 5.4 3.6 0.1 1.8  24.8 2.4 6.0 16.4 74.2 اربيل

 1,698 99.6 0.4 0.1 0.0 0.3  4.4 0.8 0.7 3.0 95.6 ديالى

 1,299 99.6 0.4 0.1 0.0 0.3  2.5 0.3 0.4 1.8 97.5 انبار

 5,047 99.2 0.8 0.2 0.1 0.5  1.6 0.5 0.2 0.9 98.3 بغداد

 3,691 99.0 1.0 0.3 0.1 0.6  1.8 0.6 0.2 1.0 98.2 مركز   

 1,356 99.8 0.1 0.1 0.0 0.0  1.2 0.2 0.2 0.9 98.6 اطراف   

 1,389 99.9 0.1 0.1 0.0 0.1  0.4 0.2 0.1 0.1 99.6 بابل

 864 98.8 0.8 0.1 0.0 0.7  0.9 0.1 0.0 0.8 98.6 كربالء 

 1,015 99.1 0.8 0.6 0.0 0.1  5.3 2.5 1.3 1.5 94.5 واسط

 954 97.9 2.1 0.9 0.0 1.2  4.4 1.3 0.2 3.0 95.6 صالح الدين

 1,145 98.4 1.6 0.0 0.0 1.6  6.1 0.2 0.6 5.3 93.9 نجف

 899 99.2 0.7 0.1 0.0 0.6  3.3 0.5 0.3 2.5 96.6 قادسية

 967 99.9 0.1 0.0 0.0 0.1  1.0 0.1 0.0 0.8 99.0 مثنى

 1,968 99.4 0.5 0.1 0.1 0.3  2.5 0.2 0.4 1.9 97.5 ذي قار
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 57 صفحة | العينة وخصائص المستجيبين  تغطية

 : االستخدام الحالي والسابق للتبغ )للنساء(SR.10.1Wالجدول 

 2018 ،سنة حسب نمط استخدام التبغ، العراق 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

لم يسبق 

لهن 
تدخين 
السجائر 

أو 
استخدام 

منتجات 
التبغ 
 األخرى

  اللواتي سبق لهن تدخين

استخدمن منتجات التبغ في أي وقت من 

 خالل الشهر األخير

نسبة النساء 

الالتي لم 
يستخدمن اي 

منتج تبغ 
خالل الشهر 

 2االخير

عدد النساء 

في الفئة 
-15العمرية 

 سنة 49
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 1,188 98.1 1.8 1.1 0.1 0.7  5.3 2.1 0.3 2.8 94.7 ميسان

 2,363 99.3 0.7 0.2 0.1 0.4  2.8 1.2 0.8 0.9 97.2 بصرة 

             االقليم

 5,778 95.8 3.6 1.9 0.1 1.6  16.0 1.6 3.2 11.2 83.4 العراق كوردستان

 24,882 99.2 0.7 0.2 0.1 0.5  2.7 0.6 0.4 1.7 97.2 وسط وجنوب العراق

             العمر

15-19 95.1 2.4 1.7 0.6 4.8  0.1 0.0 1.4 1.6 98.3 6,450 

15-17 95.6 2.2 1.4 0.5 4.1  0.1 0.0 1.2 1.3 98.4 3,884 

18-19 94.3 2.6 2.3 0.9 5.7  0.2 0.0 1.8 2.0 98.0 2,567 

20-24 94.0 3.0 0.7 2.1 5.8  0.3 0.1 0.4 0.9 98.9 5,475 

25-29 95.3 3.0 0.7 0.8 4.5  0.3 0.0 0.4 0.7 99.1 4,615 

30-34 94.1 3.7 1.5 0.6 5.8  0.6 0.1 0.3 0.9 99.0 4,174 

35-39 95.9 3.3 0.3 0.4 4.0  0.7 0.0 0.2 1.0 98.9 3,937 

40-44 94.2 5.2 0.3 0.2 5.7  2.1 0.1 0.1 2.3 97.5 3,294 

45-49 93.0 5.9 0.3 0.4 6.6  1.9 0.2 0.1 2.2 97.4 2,715 

             التعليم

ما قبل االبتدائي أو ال 
 تعليم

94.6 4.5 0.2 0.4 5.1  1.5 0.0 0.1 1.6 98.1 4,172 

 11,467 98.7 1.1 0.3 0.1 0.7  4.8 0.6 0.8 3.4 95.1 االبتدائيه

 5,982 98.5 1.4 0.8 0.0 0.5  5.3 0.7 1.1 3.5 94.6 المتوسطه

 9,039 98.5 1.3 0.8 0.0 0.4  5.8 1.4 1.3 3.1 94.0 االعداديه +

األطفال دون سّن الخامسة 
 في نفس األسرة المعيشية

            

طفل/ة واحد/ة على 

 األقل
95.1 3.0 1.0 0.8 4.8  0.5 0.0 0.5 1.1 98.7 16,940 

 13,720 98.3 1.5 0.5 0.1 0.9  5.8 0.9 0.8 4.1 94.0 ال يوجد

صعوبات القدرات 

 49-18الوظيفية )العمر 
 سنة(

            

تعاني من صعوبة في 

 القدرات الوظيفية
90.2 8.2 0.9 0.4 9.4  2.6 0.2 0.2 3.1 96.6 1,301 

أية ال تعاني من 

صعوبة في القدرات 
 الوظيفية

94.7 3.5 0.8 0.9 5.2  0.7 0.1 0.4 1.2 98.7 25,475 

             مؤشر الثروة

 5,579 99.0 0.9 0.3 0.1 0.5  2.8 0.6 0.3 1.9 97.0 األشد فقراً 

 5,866 98.4 1.5 0.8 0.0 0.7  3.8 0.6 0.9 2.2 96.1 فقير

 6,130 99.2 0.7 0.2 0.0 0.5  3.1 0.5 0.3 2.3 96.8 متوسط

 6,346 98.2 1.7 0.9 0.1 0.7  6.4 1.2 1.3 3.8 93.5 ثري

 6,739 98.1 1.5 0.4 0.1 1.0  9.2 1.0 1.5 6.7 90.4 األكثر ثراءً 
 استخدام التبغ - a.1.3؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة aSR.14مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 غير المدخنين – 3.8.1؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة bSR.14مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
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ة االستخدام )النساء(: العمر وقت أول SR.10.2Wالجدول   استخدام للسجائر ووتي 

سنة، وتوزيع نسبة المدّخنات الحاليات حسب عدد السجائر التي قمن بتدخينها  15سنة اللواتي قمن بتدخين سيجارة كاملة قبل بلوغهن سّن  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 
 2018 ،ساعة الماضية، العراق 24في الـ 

  
النساء اللواتي نسبة 

قمن بتدخين 
سيجارة كاملة قبل 

 15بلوغهن سّن 

 1سنة

عدد 
النساء في 

الفئة 
العمرية 

15-49 

 سنة

 الماضية 24عدد السجائر في الساعات الـ   

المجموع 

 اإلجمالي

عدد 

النساء 
في الفئة 
العمرية 

15-49 
سنة 

اللواتي 
يدخّن 

السجائر 

 ً    حاليا

أقل من 

5 5-9 10-19 

20 

 فأكثر

         
   

 286 100.0 21.0 12.0 9.0 58.0  30,660 1.2 المجموع اإلجمالي )العراق(

           

          المنطقة

 192 100 25.5 12.2 10.6 51.7  21,436 1.1 منطقة حضرية

 94 100 11.6 11.7 5.8 70.9  9,224 1.2 منطقة ريفية

          المحافظة

 32 100 9.3 16.5 7.7 66.5  1,163 1.6 دهوك

 16 100 (*) (*) (*) (*)  2,851 0.6 نينوى

 17 100 (*) (*) (*) (*)  1,833 1.5 سليمانية

 7 100 (*) (*) (*) (*)  1,234 0.2 كركوك

 102 100 (5.0) (9.9) (9.7) (75.5)  2,783 6.3 اربيل

 4 100 (*) (*) (*) (*)  1,698 1.7 ديالى

 4 100 (*) (*) (*) (*)  1,299 0.7 انبار

 28 100 (*) (*) (*) (*)  5,047 0.1 بغداد

 28 100 (*) (*) (*) (*)  3,691 0.1 مركز   

 0 100 (*) (*) (*) (*)  1,356 0.0 اطراف   

 1 100 (*) (*) (*) (*)  1,389 0.1 بابل

 6 100 (*) (*) (*) (*)  864 0.1 كربالء 

 3 100 (*) (*) (*) (*)  1,015 1.0 واسط

 12 100 (*) (*) (*) (*)  954 0.4 صالح الدين

 19 100 (*) (*) (*) (*)  1,145 1.8 نجف

 6 100 (*) (*) (*) (*)  899 0.7 قادسية

 1 100 (*) (*) (*) (*)  967 0.1 مثنى

 8 100 (*) (*) (*) (*)  1,968 0.7 ذي قار

 9 100 (*) (*) (*) (*)  1,188 0.8 ميسان

 13 100 (*) (*) (*) (*)  2,363 0.3 بصرة 

          االقليم

 151 100 7.1 13.4 8.2 71.3  5,778 3.8 العراق كوردستان

 135 100 36.4 10.4 9.9 43.2  24,882 0.5 وسط وجنوب العراق

          العمر

15-19 2.2 6,450  (*) (*) (*) (*) 100 51 

15-17 2.7 3,884  (*) (*) (*) (*) 100 5 

18-19 1.4 2,567  (*) (*) (*) (*) 100 46 

20-24 0.9 5,475  (*) (*) (*) (*) 100 23 

25-29 0.8 4,615  (*) (*) (*) (*) 100 13 

30-34 0.7 4,174  (50.8) (25.9) (9.5) (13.9) 100 29 

35-39 0.8 3,937  (60.4) (10.6) (11.7) (17.3) 100 36 

40-44 1.1 3,294  38.9 13.6 16.4 31.2 100 74 

45-49 1.2 2,715  37.2 5.5 14.5 42.7 100 59 

          التعليم

 69 100 32.7 8.0 8.9 50.4  4,172 1.2 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 100 100 20.5 13.2 14.9 51.4  11,467 0.9 االبتدائيه

 75 100 (9.7) (15.8) (1.6) (72.9)  5,982 0.8 المتوسطه

 42 100 (22.9) (8.8) (8.5) (59.9)  9,039 1.7 االعداديه +

          األطفال دون سّن الخامسة في نفس األسرة المعيشية



 

 59 صفحة | العينة وخصائص المستجيبين  تغطية

ة االستخدام )النساء(: العمر وقت أول SR.10.2Wالجدول   استخدام للسجائر ووتي 

سنة، وتوزيع نسبة المدّخنات الحاليات حسب عدد السجائر التي قمن بتدخينها  15سنة اللواتي قمن بتدخين سيجارة كاملة قبل بلوغهن سّن  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 
 2018 ،ساعة الماضية، العراق 24في الـ 

  
النساء اللواتي نسبة 

قمن بتدخين 
سيجارة كاملة قبل 

 15بلوغهن سّن 

 1سنة

عدد 
النساء في 

الفئة 
العمرية 

15-49 

 سنة

 الماضية 24عدد السجائر في الساعات الـ   

المجموع 

 اإلجمالي

عدد 

النساء 
في الفئة 
العمرية 

15-49 
سنة 

اللواتي 
يدخّن 

السجائر 

 ً    حاليا

أقل من 

5 5-9 10-19 

20 

 فأكثر

         
   

 145 100 11.7 9.9 8.2 70.2  16,940 1.0 طفل/ة واحد/ة على األقل

 141 100 30.5 14.1 9.9 45.6  13,720 1.4 ال يوجد

          سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 43 100 (24.7) (4.2) (10.5) (60.7)  1,301 1.7 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 238 100 20.7 13.7 8.9 56.7  25,475 0.9 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

          مؤشر الثروة

 37 100 (27.5) (8.1) (6.0) (58.4)  5,579 0.6 األشد فقراً 

 82 100 (10.9) (3.6) (12.8) (72.7)  5,866 0.8 فقير

 33 100 (54.1) (8.8) (9.2) (28.0)  6,130 0.8 متوسط

 56 100 (24.3) (24.9) (10.3) (40.4)  6,346 1.5 ثري

 78 100 11.9 14.8 5.3 68.0  6,739 1.9 األكثر ثراءً 

 سنة 15التدخين قبل بلوغ سّن  - SR.15مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 حالة غير مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى) ( 

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 

 

 

 

 

لمعيشية لالطفال 4.11 تيبات ا لي     ا

ف    جو من   (CRC) اتفاقية حقوق الطفلتعب 
  بيئة عائلية ، ف 

بأن "الطفل ، من أجل التطوير الكامل والمتناغم لشخصيته ، يجب أن ينشأ ف 

  ذلك الوفاة المبكرة للوالدين أو 
هجرتهم  السعادة والحب والتفاهم". يكبر ماليير  األطفال حول العالم بدون رعاية آبائهم ألسباب عدة ، بما ف 

  أش   للعمل. 
  حاالت أخرى ، قد يكون األطفال يعيشون ف 

  معظم الحاالت ، يتم رعاية هؤالء األطفال من قبل أفراد أشهم الممتدة ، بينما ف 
ف 

  يعيشون ف
  ذلك تكوين األش الن 

  المنازل يعيشون عىل سبيل المثال. يعتبر فهم ترتيبات معيشة األطفال ، بما ف 
يها غبر أشهم ، كعاملير  ف 

  تصميم التدخالت الهادفة إل تعزيز رعاية الطفل ورفاههوال
 ف 
ً
 أساسيا

ً
 .عالقات مع مقدم  الرعاية األساسيير  لهم ، عنضا

 .سنة 18معلومات عن ترتيبات المعيشة ووضع اليتم لألطفال دون سن  SR.11.1يقدم الجدول 

  العراق مقياًسا بسيًطا لجانب
ات ف  معير  من جوانب الهجرة يتعلق بما يسم "األطفال الذين تركوا وراءهم"    شمل المسح العنقودي متعدد المؤشر

ايد حجم األدبيات ، فإن اآلثار الطويلة األجل لفوائد التحويالت مقابل  -اآلثار النفسية، أي الذين انتقل أحد الوالدين أو كليهما للخارج. وبينما يب  

تبة عىل األطفال. يقدم الجدول رقماالجتماعية السلبية المحتملة ليست قاطعة بعد ، حيث ت  وجد أدلة متضاربة إل حد ما عىل اآلثار المب 

SR.11.2  اإلقامة مع آباء األطفال دون سن  
 .18معلومات عن ترتيبات المعيشة والمشاركة ف 

  18 سندون  لألطفاا عن ت معلوما (SR.11.3) وللجد ا  يوضح
ً
  ئيسر  مع لعالقةا  حسب لبيولوجيير  ا  لدينا لو ا  حد أ مع نيعيشو  ال  لذينا عاما

   لمقيمير  وا  ةألش ا
  ا ألش ا  ف 

 . ةألش ا  ادفر أ  حد أ سها أ ير  لن 
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تيبات المعيشية لألطفال والتيتم SR.11.1الجدول   : الي 

 2018 ،سنة الذين ال يعيشون مع والديهم الحقيقيين، ونسبة الأطفال الذين أحد والديهم متوفى، العراق 17-0سنة وفقاً للترتيبات المعيشية، ونسبة األطفال في الفئة العمرية  17-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

يعيشون 
مع كال 
 والديهم

 يعيشون مع أحد األبوين الحقيقيين

  

يعيشون مع األم 

 فقط

  

يعيشون مع األب 

 فقط

معلومات 
ناقصة حول 

 األب/األم
المجموع 
 اإلجمالي

يعيشون ال 
مع األم 
 الحقيقية

ال يعيشون 

مع أي من 
األبوين 
 1الحقيقيين

أحد 
الوالدين 

أو 
كالهما 
 2متوفيين

احد 
الوالدين 
 متوفي

عدد األطفال 

في الفئة 
-0العمرية 

 سنة 17

األب 

فقط على 
قيد 
 الحياة

األم فقط 
على قيد 

 الحياة

كال 

الوالدين 
على قيد 

 الحياة

كال 
الوالدين 
 متوفيين

األب 

على 
قيد 
 الحياة

األب 
 متوفى

األم 

على 
قيد 
 الحياة

األم 
 متوفاة

                     

 60,056 4.2 4.3 1.3 2.7 100 0.1 0.7 0.7  3.3 1.3  0.1 0.9 0.2 0.1 92.6 المجموع اإلجمالي )العراق(

           
  

       

          الجنس
  

       

 30,946 4.2 4.3 0.6 2.0 100 0.1 0.6 0.8  3.3 1.3  0.1 0.3 0.1 0.1 93.2 ذكر

 29,110 4.3 4.4 2.1 3.5 100 0.1 0.8 0.7  3.2 1.2  0.1 1.6 0.2 0.1 91.9 أنثى

          المنطقة
  

       

 40,705 4.3 4.4 1.4 2.9 100 0.1 0.7 0.8  3.4 1.4  0.1 1.0 0.2 0.1 92.2 منطقة حضرية

 19,351 4.0 4.1 1.3 2.5 100 0.2 0.7 0.5  3.0 1.0  0.1 0.8 0.2 0.2 93.4 منطقة ريفية

          المحافظة
  

       

 2,034 1.8 1.8 0.4 1.4 100 0.0 0.8 0.3  1.0 0.7  0.0 0.3 0.0 0.0 96.9 دهوك

 5,923 7.0 7.1 1.0 2.3 100 0.7 0.5 0.8  6.1 2.1  0.1 0.6 0.3 0.0 88.7 نينوى

 2,804 3.2 3.5 1.1 2.5 100 0.0 0.3 1.0  2.9 0.9  0.2 0.9 0.0 0.0 93.7 سليمانية

 2,254 3.0 3.1 0.9 2.1 100 0.0 1.0 0.1  1.7 1.0  0.2 0.6 0.2 0.1 95.2 كركوك

 4,680 3.2 3.2 1.1 3.7 100 0.0 1.1 1.5  1.7 0.4  0.0 0.6 0.0 0.4 94.2 اربيل

 3,376 4.1 4.4 1.9 2.9 100 0.0 0.6 0.3  3.2 1.0  0.3 1.3 0.3 0.1 92.9 ديالى

 2,328 7.4 7.5 1.0 2.0 100 0.4 0.5 0.4  6.5 0.6  0.1 0.6 0.3 0.0 90.5 انبار

 9,735 4.8 4.9 1.5 3.4 100 0.1 0.9 0.9  3.5 1.5  0.2 1.0 0.3 0.0 91.6 بغداد

 6,811 4.8 4.9 1.6 3.7 100 0.1 1.1 1.1  3.4 1.4  0.1 1.1 0.3 0.1 91.4 مركز   

 2,923 4.7 5.0 1.4 2.5 100 0.1 0.6 0.4  3.8 1.7  0.3 0.9 0.3 0.0 91.9 اطراف   

 2,888 3.5 3.5 1.4 2.5 100 0.0 0.6 0.5  2.6 1.4  0.1 1.1 0.2 0.1 93.6 بابل

 1,777 4.0 4.1 1.5 2.2 100 0.0 0.4 0.3  3.3 1.3  0.1 1.0 0.2 0.1 93.3 كربالء 

 2,043 3.2 3.3 1.6 3.8 100 0.0 1.0 1.3  1.8 2.2  0.1 1.1 0.1 0.3 92.2 واسط

 1,725 6.4 6.5 1.6 2.8 100 0.4 0.8 0.4  5.0 1.9  0.1 0.9 0.5 0.1 90.0 صالح الدين

 2,412 3.6 3.6 1.9 3.2 100 0.0 0.4 0.9  2.9 1.4  0.0 1.6 0.1 0.1 92.4 نجف

 1,769 2.6 2.7 1.1 2.1 100 0.0 0.8 0.3  1.5 0.7  0.1 0.7 0.2 0.1 95.7 قادسية

 2,140 2.6 2.8 0.9 1.5 100 0.0 0.3 0.3  2.3 1.3  0.1 0.7 0.1 0.0 95.0 مثنى

 4,274 2.2 2.3 1.6 2.1 100 0.0 0.3 0.2  1.7 0.9  0.1 1.4 0.1 0.1 95.3 ذي قار
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تيبات المعيشية لألطفال والتيتم SR.11.1الجدول   : الي 

 2018 ،سنة الذين ال يعيشون مع والديهم الحقيقيين، ونسبة الأطفال الذين أحد والديهم متوفى، العراق 17-0سنة وفقاً للترتيبات المعيشية، ونسبة األطفال في الفئة العمرية  17-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

يعيشون 
مع كال 
 والديهم

 يعيشون مع أحد األبوين الحقيقيين

  

يعيشون مع األم 

 فقط

  

يعيشون مع األب 

 فقط

معلومات 
ناقصة حول 

 األب/األم
المجموع 
 اإلجمالي

يعيشون ال 
مع األم 
 الحقيقية

ال يعيشون 

مع أي من 
األبوين 
 1الحقيقيين

أحد 
الوالدين 

أو 
كالهما 
 2متوفيين

احد 
الوالدين 
 متوفي

عدد األطفال 

في الفئة 
-0العمرية 

 سنة 17

األب 

فقط على 
قيد 
 الحياة

األم فقط 
على قيد 

 الحياة

كال 

الوالدين 
على قيد 

 الحياة

كال 
الوالدين 
 متوفيين

األب 

على 
قيد 
 الحياة

األب 
 متوفى

األم 

على 
قيد 
 الحياة

األم 
 متوفاة

                     

 2,783 5.2 5.3 1.3 3.3 100 0.0 0.7 1.3  4.3 1.0  0.0 1.1 0.1 0.1 91.3 ميسان

 5,109 4.6 4.6 1.5 3.2 100 0.0 0.8 0.8  3.5 1.6  0.0 1.3 0.2 0.1 91.7 بصرة 

          االقليم
  

       

 9,518 2.9 3.0 0.9 2.8 100 0.0 0.8 1.1  1.9 0.6  0.1 0.6 0.0 0.2 94.6 العراق كوردستان

 50,538 4.5 4.6 1.4 2.7 100 0.1 0.7 0.6  3.5 1.4  0.1 1.0 0.2 0.1 92.2 وسط وجنوب العراق

          العمر
  

       

0-4 97.2 0.0 0.0 0.1 0.0  1.0 1.1  0.2 0.2 0.1 100 0.6 0.2 1.3 1.3 16,565 

5-9 94.2 0.1 0.1 0.2 0.0  1.2 2.5  0.9 0.7 0.1 100 2.0 0.5 3.4 3.4 18,798 

10-14 90.9 0.1 0.2 0.6 0.1  1.4 4.7  0.8 1.0 0.2 100 2.8 1.0 6.1 6.0 16,465 

15-17 83.0 0.3 0.5 5.1 0.4  1.5 6.6  1.2 1.2 0.1 100 8.7 6.3 9.0 8.6 8,228 

          مؤشر الثروة
  

       

 13,675 4.8 4.9 1.0 2.3 100 0.1 1.0 0.4  3.7 1.6  0.1 0.8 0.1 0.1 92.2 األشد فقراً 

 12,840 4.6 4.7 1.9 3.2 100 0.2 0.6 0.8  3.5 1.0  0.2 1.2 0.4 0.1 92.1 فقير

 12,024 4.5 4.6 1.6 2.7 100 0.1 0.4 0.7  3.7 1.7  0.1 1.1 0.1 0.3 91.7 متوسط

 11,178 4.1 4.2 1.4 3.0 100 0.1 0.7 0.8  3.1 1.1  0.1 1.0 0.3 0.0 92.7 ثري

 10,340 2.9 2.9 0.7 2.5 100 0.1 0.8 0.9  2.0 0.8  0.0 0.6 0.0 0.1 94.7 األكثر ثراءً 

 الترتيبات المعيشية لألطفال - SR.18مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 إنتشار ظاهرة األطفال المتوفّى أحد والديهما أو كالهما - SR.19مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
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تيبات المعيشية لألطفال واإلقامة SR.11.2الجدول  كة مع الوالدين : الي   المشي 

 2018 ،حسب اإلقامة المشتركة مع الوالدين، العراق 17-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

 سنة ممن: 17-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

عدد األطفال في 
-0الفئة العمرية 

 سنة 17

تعيش األم فقط 

 أفي مكان آخر

يعيش األب فقط في 

 أمكان آخر

تعيش األم وكذلك األب 

 1في مكان آخر

يعيش أحد الوالدين 
على األقل في مكان 

 أآخر

تعيش األم فقط 

 خارج الدولة

يعيش األب فقط 

 خارج الدولة

تعيش األم وكذلك 

 األب خارج الدولة

يعيش أحد الوالدين على 

 1األقل خارج الدولة

            

 60,056 0.1 0.0 0.1 0.0 2.8 0.9 1.2 0.7 المجموع اإلجمالي )العراق(

           

          الجنس

 30,946 0.1 0.0 0.1 0.0 2.3 0.3 1.2 0.8 ذكر

 29,110 0.1 0.0 0.1 0.0 3.4 1.6 1.1 0.6 أنثى

          المنطقة

 40,705 0.1 0.0 0.1 0.0 3.1 1.0 1.3 0.8 منطقة حضرية

 19,351 0.1 0.0 0.0 0.0 2.3 0.8 1.0 0.5 منطقة ريفية

          المحافظة

 2,034 0.1 0.0 0.1 0.0 1.2 0.3 0.7 0.2 دهوك

 5,923 0.3 0.0 0.3 0.0 2.8 0.6 1.5 0.8 نينوى

 2,804 0.2 0.0 0.2 0.0 2.8 0.9 0.9 0.9 سليمانية

 2,254 0.1 0.0 0.1 0.0 1.6 0.6 1.0 0.1 كركوك

 4,680 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.6 0.4 1.5 اربيل

 3,376 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 1.3 1.0 0.3 ديالى

 2,328 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.6 0.5 0.4 انبار

 9,735 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.1 1.5 0.9 بغداد

 6,811 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 1.1 1.4 1.1 مركز   

 2,923 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.9 1.7 0.4 اطراف   

 2,888 0.2 0.0 0.1 0.0 2.9 1.1 1.4 0.5 بابل

 1,777 0.1 0.0 0.1 0.0 2.6 1.0 1.3 0.3 كربالء 

 2,043 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 1.1 2.2 1.1 واسط

 1,725 0.3 0.0 0.3 0.0 3.1 0.9 1.9 0.4 صالح الدين

 2,412 0.3 0.0 0.3 0.0 3.9 1.6 1.4 0.9 نجف

 1,769 0.2 0.1 0.0 0.1 1.6 0.7 0.7 0.3 قادسية

 2,140 0.1 0.0 0.1 0.0 2.3 0.7 1.3 0.3 مثنى

 4,274 0.1 0.0 0.0 0.1 2.3 1.4 0.8 0.2 ذي قار

 2,783 0.1 0.0 0.0 0.1 3.4 1.1 1.0 1.3 ميسان

 5,109 0.1 0.0 0.0 0.1 3.7 1.3 1.6 0.8 بصرة 
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تيبات المعيشية لألطفال واإلقامة SR.11.2الجدول  كة مع الوالدين : الي   المشي 

 2018 ،حسب اإلقامة المشتركة مع الوالدين، العراق 17-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

 سنة ممن: 17-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

عدد األطفال في 
-0الفئة العمرية 

 سنة 17

تعيش األم فقط 

 أفي مكان آخر

يعيش األب فقط في 

 أمكان آخر

تعيش األم وكذلك األب 

 1في مكان آخر

يعيش أحد الوالدين 
على األقل في مكان 

 أآخر

تعيش األم فقط 

 خارج الدولة

يعيش األب فقط 

 خارج الدولة

تعيش األم وكذلك 

 األب خارج الدولة

يعيش أحد الوالدين على 

 1األقل خارج الدولة

            

          االقليم

 9,518 0.1 0.0 0.1 0.0 2.3 0.6 0.6 1.1 العراق كوردستان

 50,538 0.1 0.0 0.1 0.0 2.9 1.0 1.3 0.6 وسط وجنوب العراق

          العمر

0-4 0.2 0.9 0.1 1.3 0.0 0.1 0.0 0.1 16,565 

5-9 0.8 1.1 0.2 2.2 0.0 0.1 0.0 0.1 18,798 

10-14 0.8 1.4 0.5 2.7 0.0 0.1 0.0 0.2 16,465 

15-17 1.1 1.4 5.2 7.7 0.0 0.0 0.0 0.1 8,228 

م           حالة اليُت

ة  57,381 0.1 0.0 0.1 0.0 3.0 1.0 1.2 0.7 كال الوالدين على قيد الحيا

 2,071 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 األم فقط على قيد الحياة

 474 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 األب فقط على قيد الحياة

 61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 كال الوالدين متوفيين

 70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 احد الوالدين متوفي

 2,544 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 غير معروفة

          مؤشر الثروة

 13,675 0.1 0.0 0.1 0.0 2.7 0.8 1.6 0.4 األشد فقراً 

 12,840 0.1 0.0 0.0 0.0 2.8 1.2 0.8 0.8 فقير

 12,024 0.1 0.0 0.1 0.0 3.4 1.1 1.6 0.7 متوسط

 11,178 0.1 0.0 0.1 0.0 3.0 1.0 1.1 0.8 ثري

 10,340 0.1 0.0 0.1 0.0 2.2 0.6 0.8 0.9 األكثر ثراءً 

 األطفال الذين يعيش أحد والديهما على األقل خارج الدولة - SR.20مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 تشمل الوالدين الذين يعيشون في الخارج وكذلك الذين يعيشيون في مكان آخر داخل الدولة أ
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ن عىل رعاية األهل SR.11.3الجدول   : األطفال غي  الحاصلي 

 2018 ،العراق يعيشون مع أحد والديهم الحقيقيين وفقاً لعالقتهم برّب األسرة ونسبة الذين يعيشون في األسر المعيشية التي يرأسها أحد أفراد األسرة،سنة الذين ال  17-0توزيع نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

نسبة األطفال الذين 
ال يعيشون مع أي 

من والديهما 

 الحقيقيين

عدد األطفال في 
-0الفئة العمرية 

 سنة 17

 الطفل/ة برّب األسرةعالقة 

المجموع 

 اإلجمالي

نسبة األطفال الذين 
يعيشون في األسر 

المعيشية التي يرأسها 

 أأحد أفراد العائلة

عدد األطفال في الفئة 
سنة  17-0العمرية 

الذين ال يعيشون مع أي 

 من والديهما الحقيقيين

رّب 

 حفيد زوج)ة( األسرة

أخ / 

 أخت

قريب 

 آخر

بالتبنى / ابن ابن أو ابنة 
أو ابنة بالرعاية 

الحضانية / ابن )بنت( 

 الزوجة أو الزوج

آخرون ال 
يوجد لهم 

 صلة قرابة

إجابة 
متعارضة/ال 
أعرف/إجابة 

 ناقصة 

                

 800 98.3 100.0 0.9 0.4 1.5 63.1 7.7 19.8 6.2 0.4 60,056 1.3 المجموع اإلجمالي )العراق(

               

              الجنس

 187 95.5 100.0 2.1 1.2 4.9 30.6 19.1 40.9 0.0 1.3 30,946 0.6 ذكر

 613 99.2 100.0 0.6 0.2 0.5 73.1 4.2 13.4 8.1 0.1 29,110 2.1 أنثى

              المنطقة

 551 98.7 100.0 0.5 0.5 1.5 62.8 7.0 21.5 5.9 0.2 40,705 1.4 منطقة حضرية

 249 97.4 100.0 1.8 0.1 1.7 63.8 9.2 15.9 6.8 0.6 19,351 1.3 منطقة ريفية

              المحافظة

 8 100.0 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 2,034 0.4 دهوك

 58 98.7 100.0 (0.0) (1.3) (3.9) (53.1) (2.7) (37.6) (1.3) (0.0) 5,923 1.0 نينوى

 32 96.2 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 2,804 1.1 سليمانية

 21 100.0 100.0 (0.0) (0.0) (0.0) (44.3) (0.0) (39.7) (16.0) (0.0) 2,254 0.9 كركوك

 49 100.0 100.0 (0.0) (0.0) (7.6) (41.2) (35.9) (2.8) (12.5) (0.0) 4,680 1.1 اربيل

 65 95.7 100.0 3.7 0.0 0.0 72.5 6.2 15.7 1.3 0.7 3,376 1.9 ديالى

 23 94.1 100.0 (5.9) (0.0) (4.0) (63.2) (2.9) (20.6) (3.4) (0.0) 2,328 1.0 انبار

 149 98.5 100.0 0.0 1.5 0.0 69.8 9.0 17.1 2.6 0.0 9,735 1.5 بغداد

 108 97.9 100.0 (0.0) (2.1) (0.0) (74.7) (5.6) (16.5) (1.1) (0.0) 6,811 1.6 مركز   

 42 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 57.1 17.7 18.7 6.6 0.0 2,923 1.4 اطراف   

 41 94.3 100.0 (5.7) (0.0) (0.0) (68.3) (3.6) (8.7) (13.7) (0.0) 2,888 1.4 بابل

 26 98.5 100.0 0.0 0.0 0.0 74.0 4.7 17.4 2.4 1.5 1,777 1.5 كربالء 

 32 100.0 100.0 (0.0) (0.0) (2.8) (64.1) (0.0) (28.2) (4.9) (0.0) 2,043 1.6 واسط

 27 96.3 100.0 (0.0) (0.8) (0.0) (77.3) (3.2) (11.8) (4.0) (2.9) 1,725 1.6 صالح الدين

 45 98.7 100.0 1.3 0.0 0.0 56.5 16.9 19.0 6.3 0.0 2,412 1.9 نجف

 19 97.9 100.0 (2.1) (0.0) (2.2) (58.0) (9.7) (23.8) (4.1) (0.0) 1,769 1.1 قادسية

 19 98.8 100.0 1.2 0.0 0.0 64.7 9.8 18.6 5.7 0.0 2,140 0.9 مثنى
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ن عىل رعاية األهل SR.11.3الجدول   : األطفال غي  الحاصلي 

 2018 ،العراق يعيشون مع أحد والديهم الحقيقيين وفقاً لعالقتهم برّب األسرة ونسبة الذين يعيشون في األسر المعيشية التي يرأسها أحد أفراد األسرة،سنة الذين ال  17-0توزيع نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

نسبة األطفال الذين 
ال يعيشون مع أي 

من والديهما 

 الحقيقيين

عدد األطفال في 
-0الفئة العمرية 

 سنة 17

 الطفل/ة برّب األسرةعالقة 

المجموع 

 اإلجمالي

نسبة األطفال الذين 
يعيشون في األسر 

المعيشية التي يرأسها 

 أأحد أفراد العائلة

عدد األطفال في الفئة 
سنة  17-0العمرية 

الذين ال يعيشون مع أي 

 من والديهما الحقيقيين

رّب 

 حفيد زوج)ة( األسرة

أخ / 

 أخت

قريب 

 آخر

بالتبنى / ابن ابن أو ابنة 
أو ابنة بالرعاية 

الحضانية / ابن )بنت( 

 الزوجة أو الزوج

آخرون ال 
يوجد لهم 

 صلة قرابة

إجابة 
متعارضة/ال 
أعرف/إجابة 

 ناقصة 

                

 69 100.0 100.0 0.0 0.0 1.2 76.5 2.6 16.5 3.2 0.0 4,274 1.6 ذي قار

 37 100.0 100.0 0.0 0.0 0.9 74.5 0.0 20.0 4.6 0.0 2,783 1.3 ميسان

 78 100.0 100.0 0.0 0.0 3.1 68.9 0.0 14.4 13.7 0.0 5,109 1.5 بصرة 

              االقليم

 89 98.6 100.0 0.0 0.0 4.8 29.9 28.1 22.9 13.0 1.4 9,518 0.9 العراق كوردستان

 711 98.3 100.0 1.0 0.5 1.1 67.3 5.1 19.4 5.3 0.2 50,538 1.4 وسط وجنوب العراق

              العمر

0-4 0.2 16,565 (0.0) (0.0) (76.9) (0.0) (12.1) (7.9) (3.1) (0.0) 100.0 96.9 25 

5-9 0.5 18,798 0.0 0.0 69.7 9.8 15.5 3.7 0.3 1.0 100.0 98.7 85 

10-14 1.0 16,465 0.0 1.5 34.3 15.7 41.6 2.9 1.3 2.7 100.0 96.0 168 

15-17 6.3 8,228 0.5 9.0 4.2 5.1 80.3 0.4 0.0 0.4 100.0 99.1 521 

م               حالة اليُت

ة  566 99.5 100.0 0.4 0.0 0.8 73.8 2.0 14.5 8.4 0.1 57,381 1.0 كال الوالدين على قيد الحيا

 113 98.7 100.0 1.3 0.0 3.7 48.2 8.7 37.1 1.0 0.0 2,071 5.4 األم فقط على قيد الحياة

 60 99.6 100.0 0.0 0.4 4.1 35.4 31.8 26.7 1.7 0.0 474 12.7 قيد الحياةاألب فقط على 

 61 85.6 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 61 100.0 كال الوالدين متوفيين

 173 99.0 100.0 0.8 0.1 3.8 43.8 16.7 33.5 1.2 0.0 2,544 6.8 احد الوالدين متوفي

 173 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70 0.0 غير معروفة

              مؤشر الثروة

 136 97.8 100.0 2.2 0.0 1.1 64.0 2.7 16.7 13.3 0.0 13,675 1.0 األشد فقراً 

 240 98.7 100.0 0.8 0.0 2.1 60.5 7.7 23.1 5.2 0.5 12,840 1.9 فقير

 194 99.0 100.0 0.7 0.1 1.3 64.2 14.6 15.3 3.6 0.2 12,024 1.6 متوسط

 155 99.1 100.0 0.4 0.5 1.0 67.9 5.0 20.7 4.5 0.0 11,178 1.4 ثري

 75 94.8 100.0 0.6 3.0 2.1 57.5 4.4 24.4 6.4 1.6 10,340 0.7 األكثر ثراءً 
 تُستثنى األسر المعيشية التي يرأسها طفل/ة والخدم واألفراد اآلخرين من غير األقارب أ

 حالة غير مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى) ( 
 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 البقاء عىل قيد الحياة 5

  ضوء غاية هدف التنمية 
  يمكن تجنبها بير  المواليد الجدد  3.2المستدامة )ف 

  تهدف إل إنهاء حالة الوفاة الن 
( المتعلق بوفيات األطفال، الن 

 من وفيات األطفال. 
ّ
  الحد

  الوقت الذي   واألطفال دون سّن الخامسة، ما زال المجتمع الدول  يسع إل تحقيق الهدف األسم المتمثل ف 
وف 

  الوالدة إل تدعو الغاية العالمية إ
 من نسبة وفيات حدينر

ّ
والدة حياة ونسبة وفيات األطفال دون سّن   1000حالة وفاة عىل األقل لكل  12ل الحد

  الخطط   1000حالة وفاة عىل األقل لكل  25الخامسة إل 
 من أكبر األهداف أهمية ف 

ً
 من وفيات األطفال يشكل واحدا

ّ
والدة حية، ما زال الحد

  كل دولة من الدول. 
امج الوطنية ف    والبر

  استبيانات المرأة. 
  سجالت تاري    خ الوالدات ف 

  يتم جمعها ف 
  هذا الفصل بناًء عىل المعلومات الن 

وقد   يتم احتساب معدالت الوفاة الواردة ف 

  ُطلب منهن ذكر عدد األبناء والبنات الذين ُس 
  تم مقابلتهن ما إذا كن قد أنجير  أطفال من قبل، والنساء اللوائ 

يعيشون ألت جميع النساء اللوائ 

  مكان آخر، وعدد الذين توفوا. 
ء  وإضافة إل ذلك، ُطلب من النساء ذكر معلومات إضافية حول المواليد األحيا  معهن، وعدد الذين يعيشون ف 

 .  
 بأول مولود، وحسب تسلسلهم الزمن 

ً
واشتملت هذه المعلومات عىل ما إذا كانت الوالدة منفردة أم متعددة، وكذلك ذكر   الذين أنجبنهن، بدءا

، وحالة بقائه أو بقائها عىل قيد الحياة.  ّ كانوا أحياء    وإضافة إل ذلك، وفيما يتعلق باألطفال الذين جنس وتاري    خ ميالد )الشهر والسنة( كل مولود ج 

لن عن عن العمر وقت الوفاة. 
ُ
، سأ لن النساء عن العمر الحال  للطفل/ة؛ وفيما يتعلق باألطفال المتوفير 

ُ
ويتم التعببر عن   وقت تنفيذ المسح، سأ

 :  معدالت وفيات األطفال حسب الفئات العمرية التقليدية وه  محددة كما يىل 

  الوالدة )
 40ل الشهر األول من الحياة (: احتمال الوفاة خالNNوفيات حدينر

  الوالدة PNNوفيات األطفال ما بعد الوالدة )
 (: الفرق بير  معدالت وفيات الرّضع ومعدالت وفيات حدينر

ة بير  الوالدة وبلوغ سنة من العمر 1q0وفيات الرّضع )  (: احتمال الوفاة خالل الفب 

ة بير  4q1وفيات األطفال )  السنة األول من العمر وبلوغ سّن الخامسة (: احتمال الوفاة خالل الفب 

ة بير  الوالدة وبلوغ سنة الخامسة 5q0وفيات األطفال دون سّن الخامسة )  (: احتمال الوفاة خالل الفب 

  الوالدة والرّضع واألطفال دون سّن الخامسة بعدد الوفيات لكل 
ن معدالت  ويتم التعببر ع والدة حّية.  1000ويتم التعببر عن معدالت وفاة حدينر

يتم احتساب معدالت وفيات ما بعد الوالدة بوصفها   طفل يبق  عىل قيد الحياة حن  عمر سنة واحدة.  1000وفيات األطفال بعدد الوفيات لكل 

  الوالدة. 
 الفرق بير  معدالت وفيات الرّضع ومعدالت وفيات حدينر

  الوالدة وما بعد الوالدة وال CS.1يعرض الجدول  
ات خمس سنوات قبل  معدالت وفيات حدينر رّضع واألطفال دون سّن الخامسة آلخر ثالث فب 

  تحدث مع مرور الوقت، خالل السنوات ال   إجراء المسح. 
ات الن    الجدول، من الممكن تقييم التغبر

  15ولكل معدل من معدالت الوفاة الواردة ف 

  تسبق المسح. 
 الن 

  يتم   تقديرات وفيات األطفال حسب المزايا االجتماعية االقتصادية والديمغرافية.  CS.3و   CS.2ويعرض الجدوالن 
وباستخدام المعدالت الن 

ة، يتم عرض    تسبق المسح مباشر
ة الخمس سنوات الن    معدالت الوفاة حسب المزايا االجتماعية االقتصادية، مثل  احتسابها لفب 

الفوارق ف 

وة، وحسب المزايا الديمغرافية مثل الجنس وعمر األم عند والدة الطفل.   اإلقليم، ومستوى تعليم األم، والبر

 

 

  الوالدة يشمل االطفال الذين توفيوا 40
   وفيات األطفال حدينر

  الوالدة عىل  28 اول ف 
حسب معدالت وفيات األطفال حدينر

ُ
يوًما من الحياة ، ومع ذلك ، ت

  تقارب عن كثب تعريف ال  
  المسوحات األشية ، والن 

 .يوًما 28أساس الشهر األول من العمر ف 
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ي مرحلة الطفولة المبكرةCS.1الجدول 
 : معدالت الوفيات فن

 2018 ،سبقت المسح، العراقمعدالت وفيات حديثي الوالدة وما بعد حديثي الوالدة والرضّع وصغار األطفال واألطفال دون سّن الخامسة لفترة الخمس سنوات التي 

  

معدل وفيات حديثي 

 1الوالدة

معدل وفيات ما بعد 

 3معدل وفيات الرضع ،أ2حديثي الوالدة

معدل وفيات 

 4األطفال

وفيات األطفال معدل 

 5دون سّن الخامسة

            

       عدد السنوات التي سبقت المسح

0-4 14 8 23 3 26 

5-9 11 9 20 3 23 

10-14 15 11 26 4 29 

 3.2.2معدل وفيات حديثي الوالدة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  CS.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 معدل وفيات ما بعد حديثي الوالدة - CS.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

ع - CS.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3  معدل وفيات الرضّ
 معدل وفيات األطفال - CS.4مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4

 3.2.1معدل وفيات األطفال دون سّن الخامسة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  CS.5مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  5
ةيتم احتساب معدالت وفيات ما بعد حديثي الوالدة بوصفها الفرق بين معدالت وفيات أ   الرضّع ومعدالت وفيات حديثي الوالد

 

ي مرحلة الطفولة المبكرة حسب المزايا االجتماعية االقتصاديةCS.2الجدول 
 : معدالت الوفاة فن

االجتماعية  صالمسح، حسب الخصائوات التي سبقت ات حديثي الوالدة وما بعد حديثي الوالدة والرضّع وصغار األطفال واألطفال دون سّن الخامسة لفترة الخمس سنمعدالت وفي
 2018 ،االقتصادية، العراق

معدل وفيات حديثي   

 1الوالدة

معدل وفيات ما بعد 

 ،أ2حديثي الوالدة

معدل وفيات 

 3الرضع

معدل وفيات 

 4األطفال

معدل وفيات األطفال 

 5دون سّن الخامسة

        

 26 3 23 8 14 المجموع اإلجمالي )العراق(

       

      المنطقة

 26 3 23 8 15 منطقة حضرية

 26 4 22 8 14 منطقة ريفية

      المحافظة

 26 5 22 9 12 دهوك

 26 3 23 10 14 نينوى

 8 0 8 3 5 سليمانية

 40 8 32 4 28 كركوك

 18 2 15 3 12 أربيل

 44 10 35 13 22 ديالى

 31 6 25 13 12 أنبار

 23 1 22 10 12 بغداد

 26 1 25 11 13 مركز   

 17 1 15 5 10 أطراف   

 17 5 12 2 10 بابل

 32 7 26 8 18 كربالء 

 28 1 27 7 20 واسط

 35 2 33 12 21 صالح الدين

 19 2 17 6 11 نجف

 20 2 19 4 15 قادسية

 18 5 13 7 6 مثنى

 21 1 20 7 13 ذي قار

 38 4 34 12 22 ميسان

 32 3 29 11 18 بصرة 

      االقليم

 17 2 15 4 10 كوردستان

 28 4 24 9 15 وسط وجنوب العراق

      المستوى التعليمي لألم

 27 4 23 9 14 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم
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ي مرحلة الطفولة المبكرة حسب المزايا االجتماعية االقتصاديةCS.2الجدول 
 : معدالت الوفاة فن

االجتماعية  صالمسح، حسب الخصائوات التي سبقت ات حديثي الوالدة وما بعد حديثي الوالدة والرضّع وصغار األطفال واألطفال دون سّن الخامسة لفترة الخمس سنمعدالت وفي
 2018 ،االقتصادية، العراق

معدل وفيات حديثي   

 1الوالدة

معدل وفيات ما بعد 

 ،أ2حديثي الوالدة

معدل وفيات 

 3الرضع

معدل وفيات 

 4األطفال

معدل وفيات األطفال 

 5دون سّن الخامسة

 27 3 24 9 15 االبتدائيه

 24 2 22 7 15 المتوسطه

 24 4 19 5 14 االعداديه +

      مؤشر الثروة

 32 5 27 9 18 األشد فقراً 

 26 4 22 9 13 فقير

 25 2 23 10 13 متوسط

 28 3 25 7 18 ثري

 16 1 15 4 10 األكثر ثراءً 

 3.2.2معدل وفيات حديثي الوالدة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  CS.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 معدل وفيات ما بعد حديثي الوالدة - CS.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

ع - CS.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3  معدل وفيات الرضّ
 معدل وفيات األطفال - CS.4مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4

 3.2.1ألطفال دون سّن الخامسة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة معدل وفيات ا  CS.5مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  5
 يتم احتساب معدالت وفيات ما بعد حديثي الوالدة بوصفها الفرق بين معدالت وفيات الرضّع ومعدالت وفيات حديثي الوالدةأ 
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ي مرحلة الطفولة المبكرة حسب CS.3الجدول 
 المزايا الديمغرافية: معدالت الوفاة فن

لمسح، حسب الخصائض معدالت وفيات حديثي الوالدة وما بعد حديثي الوالدة والرضّع وصغار األطفال واألطفال دون سّن الخامسة لفترة الخمس سنوات التي سبقت ا
 2018 ،العراقالديمغرافية، 

  
معدل وفيات حديثي 

 1الوالدة

معدل وفيات ما بعد 

 3معدل وفيات الرضع ،أ2الوالدةحديثي 

معدل وفيات 

 4األطفال

معدل وفيات األطفال دون 

 5سّن الخامسة

        

 26 3 23 8 14 المجموع اإلجمالي )العراق(

       

      الجنس

 27 3 25 9 15 ذكر

 24 4 20 7 14 أنثى

      عمر األم عند الوالدة

 23 2 21 5 16 سنة 20أقل من 

 25 3 22 9 13 سنة 20-34

 34 8 26 8 18 سنة 35-49

      ترتيب الوالدات

1 12 6 17 2 19 

2-3 13 9 22 2 24 

4-6 17 8 24 6 30 

 36 4 33 11 22 سنوات فأكثر 7

      بالفاصل الزمني للوالدة السابقة

 33 3 30 14 17 سنة 2أقل من 

 25 5 20 6 14 سنة 2

 17 3 13 6 8 سنوات 3

 29 3 26 7 19 سنوات فأكثر 4

 3.2.2معدل وفيات حديثي الوالدة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  CS.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 معدل وفيات ما بعد حديثي الوالدة - CS.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

ع - CS.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3  معدل وفيات الرضّ
 معدل وفيات األطفال - CS.4مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4

 3.2.1معدل وفيات األطفال دون سّن الخامسة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  CS.5مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  5
 يتم احتساب معدالت وفيات ما بعد حديثي الوالدة بوصفها الفرق بين معدالت وفيات الرضّع ومعدالت وفيات حديثي الوالدةأ 

 تُستثنى والدات الترتيب األولب 
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   الخامسة  سن دون  االطفال  وفيات معدالت : CS.1 الشكل
 العراق ف 

 

يجدر   بير  نتائج المسح حول معدالت وفيات األطفال دون سّن الخامسة، وبير  المعدالت المأخوذة من مصادر بيانات أخرى.  CS.1يقارن الشكل  

ات مع مصادر البيانات األخرى، وذلك من خالل     حول مدى توافق واختالف نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشر
إجراء تحقق وتحليل إضاف 

 ومنفصل. 
ً
 تحليل أكبر تفصيال

  أعاله مأخوذة من التقارير النهائية لمسح احوال المعيشة  مالحظة: 
  الرسم البيائ 

  المسح( ,  ILC 2004) 2004بيانات المصدر المستخدم ف 

ات  متعدد العنقودي    MICS 2006  ,MICS 2011  ,MICS 2018  المؤشر

كة المتحدة  األمم مجموعة  موقع  بوابة  من تحميله يتم  والذي ويتم نشر البيانات   (. UN IGME) األطفال  وفيات  لتقدير  الوكاالت بير   المشب 

، وعىل بوابة موقع مجموعة األمم  www.childmortality.orgالمصدرية الخاصة بوفيات األطفال وتقديرات وفيات األطفال عىل الموقع 

كة بير  الوكاالت لتقدير وفيات األطفال )   البيانات المأخوذة من المصدر ذاته بير  أحد  وقد يكون هناك اخت (. UN IGMEالمتحدة المشب 
الف ف 

كة بير  الوكاالت لتقدير وفيات األطفال وذلك ألن المجموعة تعيد حساب التقديرات   التقارير وبير  بوابة مجموعة األمم المتحدة المشب 

 باستخدام فواصل زمنية و/أو سنوات تقويم أقض )إن توفرت البيانات(. 
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 الصحة اإلنجابية وصحة األمومة  –لنمو ا 6

 بمستويات الخصوبة والمستويات  للمسح العنقودي متعدد اليلخص هذا الفصل النتائج الرئيسية  
ً
ات حول الصحة اإلنجابية واألمومية ، بدءا مؤشر

  اإلنجاب المبكر. وتتبع الجداول المتعلقة باستخدام موانع الحمل والحاجة غبر الملب
اة لوسائل منع الحمل سلسلة من الموضوعات  واالتجاهات ف 

  ذلك الكزاز ، ورعاية ال 
ات الرئيسية لصحة األمهات ، من الرعاية السابقة للوالدة إل الرعاية بعد الوالدة ، بما ف    تصور المؤشر

والدة ، ووزن  الن 

. الجزء األخبر   الوالدة. كما يسمح نموذج وفيات االمهات ، المصممة لتوليد بيانات لتقدير معدل وفيات األمهات ، بتقديرات الوفيات بير  البالغير 

ية وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية ) وس نقص المناعة البشر  (. FGMمن الفصل مكرس لفبر

 الخصوبة 6.1

  سبقت المسح.  TM.1.1يعرض الجدول 
ة من ثالث سنوات لحسا قياسات الخصوبة الحالية للسنوات الثالث الن  ب هذه  وقد تم اختيار فب 

  الوقت ذاته إتاحة حساب المعدالت لعدد كاف  من الحاالت بحيث ال يتم المساس بالدقة  
المعدالت بهدف توفبر أكبر المعلومات حداثة، وف 

:  اإلحصائية للتقديرات.  ية والريفية، ه  كما يىل    يعرضها الجدول حسب منطقة اإلقامة الحض 
 وقياسات الخصوبة الحالية، الن 

  يتم التعببر عنها بعدد الوالدات لكل  •
  تظهر   1000معدالت الخصوبة الخاصة بعمر محدد، والن 

  فئة عمرية محددة، والن 
امرأة ف 

  حدثت   نمط العمر للخصوبة. 
ويتم احتساب مقامات معدالت الخصوبة الخاصة بعمر محدد من خالل تحديد الوالدات الحّية الن 

  سبقت
ة الثالث سنوات الن    فب 

  فئات عمر الخمس سنوات( وقت والدة الطفل.  ف 
وتعرض   المسح، ويتم تصنيفها وفقا لعمر األم )ف 

  كل  -بسوط المقامات عدد النساء
  تم مقابلتهن )أو بمصطلح مبسط، متوسط عدد النساء( ف 

  عاشتها جميع األمهات الن 
السنوات الن 

ة المحددة.    فئة عمرية من فئات عمر الخمس سنوات أثناء الفب 

  كان يمكن ألي امرأة إنجابها لو أنها كانت   •
معدل الخصوبة اإلجمال  هو عبارة عن قياس مصطنع يشبر إل عدد الوالدات الحّية الن 

  يمكنها اإلنجاب خاللها )
  سنة(.  49-15خاضعة لمعدالت الخصوبة الحالية الخاصة بعمر محدد طوال السنوات الن 

ة المحددة لكل  •   تحدث خالل الفب 
  الفئة العمرية  1000معدل الخصوبة العام هو عدد الوالدات الحّية الن 

  سنة.  49-15امرأة ف 

ة المحددة.  1000معدل المواليد الجدد هو عدد الوالدات الحّية لكل  •  أشة معيشية خالل الفب 

 : معدالت الخصوبةTM.1.1الجدول 

مسح، حسب ت، ومعدالت الخصوبة اإلجمالية المحددة بسّن معينة، ومعدل الخصوبة العام، ومعدل المواليد اإلجمالي لفترة الثالث سنوات التي سبقت المعدل الوالدة عند اليافعا

 2018العراق،  ،المنطقة

 المجموع اإلجمالي منطقة ريفية منطقة حضرية  

        

 أالعمر
  

  

   15-191 68 75 70 

   20-24 174 160 170 

   25-29 191 200 194 

   30-34 139 166 147 

   35-39 98 99 99 

   40-44 35 60 43 

   45-49 4 7 5 

     

 3.6 3.8 3.6 بسنة( 49-15معدل الخصوبة اإلجمالي )

 115.1 119.5 113.2 جمعدل الخصوبة العام

 26.6 27.2 26.3 دمعدل المواليد الجدد

 3.7.2سنة(؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  19-15معدل الوالدة عند اليافعات )الفئة العمرية  - TM.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

ة في السنوات الثالث الماضية، مقسومة على متوسط عدد  أ النساء في تلك الفئة العمرية خالل الفترة ذاتها، لكل معدالت الخصوبة المحددة بسّن معينة هي عدد الوالدات الحيّ
 سنة يُسّمى أيضاً معدل الوالدة عند اليافعات 19-15امرأة. معدل الخصوبة في سّن معينة عند النساء في الفئة العمرية  1000

سنة. معدل الخصوبة اإلجمالي يشير إلى  49-15ساء في الفئة العمرية معدل الخصوبة اإلجمالي: معدل الخصوبة اإلجمالي هو مجموع معدالت الخصوبة في سّن معينة للنب 

سنة( إذا ما بقيت معدالت الخصوبة الحالية حالياً على ما هي عليه. ويستخدم  50متوسط عدد األطفال الذين سوف تنجبهم امرأة ما مع نهاية سنوات اإلنجاب عندها )ببلوغها سّن 
 سنة. 49-15رية هذا المعدل للنساء في الفئة العم

لفئة العمرية خالل الفترة ذاتها، لكل معدل الخصوبة العام: معدل الخصوبة العام هو عدد الوالدات الحيّة في السنوات الثالث الماضية، مقسومة على متوسط عدد النساء في تلك اج 
 سنة 49-15امرأة في الفئة العمرية  1000

 نسمة. 1000المواليد الجدد هو عدد الوالدات في السنوات الثالث الماضية، مقسومة على إجمالي عدد السكان خالل الفترة ذاتها، لكل معدل المواليد الجدد: معدل د 
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ي سّن مبكرة 6.2
 اإلنجاب فن

.  TM.2.1يعرض الجدول    نتائج المسح المتعلقة بمعدالت الوالدات عند اليافعات ويصّنف كذلك معدل الخصوبة اإلجمال 

  الفئة العمرية 
  تنجبها   19-15ُيعّرف معدل الوالدات عند اليافعات )معدل الخصوبة الخاص بعمر محدد للنساء ف 

سنة( بأنه عدد الوالدات الن 

  الفئة العمرية 
  الفئة العمرية سنة خالل  19-15النساء ف 

  تسبق المسح، مقسوم عىل عدد النساء ف 
ة الثالث سنوات الن  سنة )عدد   19-15فب 

  عشنها بير  عمر -النساء
ة ذاتها، ويتم التعببر عنه لكل   19سنة و   15السنوات الن    امرأة.  1000سنة، فقط( أثناء الفب 

ات المسح العنقودي مت ات العالم  والذي يستخدم لضمان الوصول الشامل إل خدمات  معدل الوالدات عند اليافعات هو أحد مؤشر عدد المؤشر

 (. 3.7الصحة الجنسية واإلنجابية )الغاية 

  الفئات العمرية  TM.2.2Wيعرض الجدوالن 
ات اإلنجاب المبكر للنساء الشابات ف  ويعرض   سنة.  24-20سنة و  19-15مجموعة من مؤشر

  الفئة ال TM.2.2Wالجدول 
ّ والحوامل بطفلهن األول.  19-15عمرية نسب النساء ف    سبق لهن إنجاب مولود ج 

ويعرض الجدول   سنة اللوائ 

ّ قبل بلوغهن سّن    سبق لهن إنجاب مولود ج 
 للفئة العمرية ذاتها نسبة النساء اللوائ 

ً
ويتم استقاء هذه التقديرات جميعها من   سنة.  15أيضا

 سجالت تاري    خ الوالدة التفصيلية للنساء. 

ّ قبل بلوغهن سّن ولتقد   سبق لهّن إنجاب مولود ج 
يتم استخدام البيانات القائمة عىل   -حير  كّن ما زلن طفالت  - سنة   18ير نسبة النساء اللوائ 

  الفئة العمرية 
  التقديرات.   24-20النساء ف 

 41سنة وقت إجراء المسح وذلك لتفادي أي إغفال ف 

  اإلنجاب المبكر للنساء، لرصد االتجاهات TM.2.3Wلقد تم تصميم الجدول 
وذلك من خالل عرض نسب النساء الذين أصبحوا   السائدة ف 

ية والمناطق   سنة، لفئات عمرية متعاقبة.  18و  15أمهات قبل بلوغهم سّن    المناطق الحض 
وقد تم تصميم الجدول لرصد االتجاهات السائدة ف 

 الريفية كل عىل حدة. 

 

 الوالدة عند اليافعات ومعدل الخصوبة اإلجمالي : معدل TM.2.1الجدول 

 2018العراق، معدالت الوالدة عند اليافعات ومعدالت الخصوبة اإلجمالية لفترة الثالث سنوات التي سبقت إجراء المسح، 

  

)معدل الخصوبة في سّن  1معدل الوالدات عند اليافعات

 أسنة( 19-15معينة للنساء في الفئة العمرية 

معدل الخصوبة اإلجمالي )النساء في الفئة 

 أسنة( 49-15العمرية 

     

 3.6 70 المجموع اإلجمالي )العراق(

    

   المنطقة

 3.6 68 حضر

 3.8 75 ريف 

   المحافظة

 3.7 32 دهوك

 3.7 88 نينوى

 2.8 22 سليمانية

 2.1 27 كركوك

 3.1 55 أربيل

 4.5 79 ديالى

 2.5 42 أنبار

 3.7 85 بغداد

 3.6 86 مركز   

 

 

  الفئة العمرية  41
  أنجير  قبل بلوغهن 19-15من شأن االستناد إل النساء ف 

  التقديرات، حيث أن  18سّن  سنة لتقدير نسبة اللوائ 
سنة أن يؤدي إل إغفال ف 

  هذه الفئة العمرية لن يكونن قد أكملن سّن 
ستخدم الفئة  سنة.  18ن التعّرض إلنجاب أطفال قبل سّن ملسنة بعد، وبالتال  لن يكن قد أك 18غالبية النساء ف 

ُ
وت

  أنجير  قبل بلوغ 24-20العمرية 
  هذه الفئة العمرية قد أكملن التعّرض إلنجاب  18هن سنذ سنة لتقدير نسبة النساء اللوائ 

سنة، حيث إن جميع النساء ف 

 .
ً
  أعمار مبكرة جدا

  األطفال ف 
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 الوالدة عند اليافعات ومعدل الخصوبة اإلجمالي : معدل TM.2.1الجدول 

 2018العراق، معدالت الوالدة عند اليافعات ومعدالت الخصوبة اإلجمالية لفترة الثالث سنوات التي سبقت إجراء المسح، 

  

)معدل الخصوبة في سّن  1معدل الوالدات عند اليافعات
 أسنة( 19-15معينة للنساء في الفئة العمرية 

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

 4.1 84 أطراف   

 3.7 77 بابل

 4.0 95 كربالء 

 4.0 76 واسط

 2.6 51 صالح الدين

 3.9 112 نجف

 3.8 69 قادسية

 5.1 119 مثنى

 3.8 47 ذي قار

 4.9 93 ميسان

 4.2 78 بصرة 

   االقليم

 3.1 40 كوردستان

 3.8 77 وسط وجنوب العراق

   التعليم

 4.7 123 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 4.1 117 االبتدائيه

 3.7 102 المتوسطه

 2.8 13 االعداديه +

   سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 3.1 75 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 3.7 88 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

   الثروةمؤشر 

 4.4 76 األشد فقراً 

 4.1 91 فقير

 3.7 89 متوسط

 3.1 58 ثري

 3.0 39 األكثر ثراءً 

 3.7.2سنة(؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  19-15معدل الوالدة عند اليافعات )الفئة العمرية  - TM.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 لالطالع على التعريفات. TM.1.1يرجى الرجوع إلى الجدول أ 

 

 



 

 74الصفحة  | الصحة اإلنجابية وصحة األمومة –النمو 

ي سّن مبكرة )النساء الشابات( TM.2.2Wالجدول 
 : اإلنجاب فن

للواتي سنة ممن سبق لهن أن أنجبن مولودًا حيّاً والحوامل بطفلهن األول، واللواتي سبق أن أنجبن مولوداً حيّاً أو الحوامل بطفلهن األول، وا 19-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

 2018العراق، سنة،  18واتي أنجبن مولودًا حيّاً قبل سّن سنة الل 24-20سنة، ونسبة النساء في الفئة العمرية  15أنجبن مولوداً حيّاً قبل بلوغهن سّن 

 سنة اللواتي: 19-15نسبة النساء في الفئة العمرية   

عدد النساء 

في الفئة 
العمرية من 

 سنة 15-19

نسبة النساء في الفئة 
 24-20العمرية 

سنة اللواتي سبق 

لهّن أن أنجبن مولودًا 
حيّأً قبل بلوغهن سّن 

 1سنة 18

عدد النساء 

في الفئة 
العمرية من 

 سنة 20-24

  
سبق لهّن 

إنجاب 
مولود 

 حيّ 

حوامل 
بمولودهن 

 األول

سبق لهّن 
إنجاب مولود 

حّي أو حوامل 
بمولودهن 

 األول

سبق لهّن 
إنجاب مولود 

حّي قبل 
بلوغهن سّن 

 سنة 15

                

 5,475 14.1 6,450 1.0 13.2 2.7 10.4 المجموع اإلجمالي )العراق(

         

        المنطقة

 3,707 14.8 4,392 1.0 12.9 2.9 9.9 حضر

 1,767 12.7 2,059 0.8 13.7 2.3 11.4 ريف 

        المحافظة

 195 3.6 245 0.2 4.5 0.9 3.6 دهوك

 489 14.9 611 0.8 15.6 2.7 12.9 نينوى

 265 7.2 356 0.3 5.7 1.4 4.2 سليمانية

 145 7.9 229 0.3 6.3 0.5 5.8 كركوك

 542 8.3 573 0.8 12.8 3.0 9.8 أربيل

 293 16.8 388 0.2 16.9 4.8 12.1 ديالى

 239 9.6 287 0.5 7.6 2.0 5.5 أنبار

 847 14.5 1,009 1.4 16.8 2.7 14.2 بغداد

 597 16.4 726 1.1 15.6 2.9 12.7 مركز   

 249 9.7 283 2.3 20.0 2.0 18.0 أطراف   

 230 16.8 296 1.1 13.3 4.4 9.0 بابل

 159 22.3 184 1.7 15.7 3.8 11.8 كربالء 

 199 14.9 211 1.0 15.0 2.4 12.6 واسط

 172 15.9 205 0.6 13.1 4.4 8.7 صالح الدين

 235 21.4 219 3.5 17.8 2.8 15.0 نجف

 173 14.3 203 0.6 13.2 2.6 10.6 قادسية

 223 8.4 216 1.4 22.8 1.4 21.4 مثنى

 374 19.4 465 0.7 7.9 2.0 5.9 ذي قار

 234 18.6 239 0.7 9.7 1.6 8.2 ميسان

 461 17.5 514 1.6 14.7 4.3 10.4 بصرة 

        االقليم

 1,003 7.1 1,174 0.5 8.9 2.1 6.8 كوردستان

 4,472 15.7 5,276 1.1 14.1 2.9 11.2 وسط وجنوب العراق

        التعليم

 583 28.3 423 3.9 18.0 4.1 13.9 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 1,776 22.4 1,734 2.2 23.8 5.1 18.7 االبتدائيه

 809 18.4 1,902 0.4 16.1 2.7 13.4 المتوسطه

 2,306 2.5 2,392 0.0 2.3 0.8 1.4 االعداديه +

        سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 96 14.5 46 1.8 13.1 0.0 13.1 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 5,379 14.1 2,521 1.3 23.1 3.3 19.8 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

        مؤشر الثروة

 974 20.0 1,147 1.2 11.6 2.9 8.7 األشد فقراً 

 1,035 14.9 1,285 2.0 19.2 2.6 16.5 فقير

 1,201 17.1 1,366 0.6 14.4 3.2 11.2 متوسط

 1,115 12.6 1,310 0.8 12.6 2.7 10.0 ثري

 1,150 6.5 1,342 0.3 8.0 2.4 5.6 األكثر ثراءً 

 اإلنجاب في سّن مبكرة - TM.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات 1
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ي سّن مبكرة )للنساء(: TM.2.3Wالجدول 
ي اإلنجاب فن

 االتجاهات فن

 2018العراق، سنة، حسب المنطقة والفئة العمرية،  18و  15نسبة النساء اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً، وهّن في سّن 

 جميعها  منطقة ريفية  منطقة حضرية  

  

نسبة 
النساء 
اللواتي 

أنجبن 
مولودًا 
حيّاً 

قبل 
سّن 

15 
 سنة

عدد 
النساء في 

الفئة 
العمرية 

15-49 
 سنة

نسبة 
النساء 

التي 
أنجبن 
مولودًا 

قبل 
سّن 

18 
 سنة

عدد 
النساء في 

الفئة 
العمرية 

20-49 
  سنة

نسبة 
النساء 
اللواتي 

أنجبن 
مولودًا 
حيّاً 

قبل 
سّن 

15 
 سنة

عدد 
النساء 

في الفئة 

العمرية 
15-

49 
 سنة

نسبة 

النساء 
التي 
أنجبن 

مولودًا 
قبل 

سّن 
 سنة18

عدد 
النساء 

في الفئة 

العمرية 
20-

49 
  سنة

نسبة 
النساء 
اللواتي 

أنجبن 
مولودًا 
حيّاً 

قبل 
سّن 

15 
 سنة

عدد 
النساء في 

الفئة 
العمرية 

15-49 
 سنة

نسبة 
النساء 

التي 
أنجبن 
مولودًا 

قبل 
سّن 

18 
 سنة

عدد النساء 

في الفئة 
العمرية 

20-49 
 سنة

                 

 24,210 12.6 30,660 1.1  7,165 13.3 9,224 1.0  17,044 12.4 21,436 1.2 المجموع اإلجمالي

                

               العمر

15-19 1.0 4,392 na 0  0.8 2,059 na 0  1.0 6,450 na 0 

15-17 0.7 2,686 na 0  0.8 1,198 na 0  0.7 3,884 na 0 

18-19 1.6 1,706 na 0  0.8 861 na 0  1.3 2,567 na 0 

20-24 1.2 3,707 14.8 3,707  1.7 1,767 12.7 1,767  1.3 5,475 14.1 5,475 

25-29 1.0 3,273 16.3 3,273  0.8 1,342 16.4 1,342  1.0 4,615 16.3 4,615 

 30-34 1.7 3,041 10.1 3,041  1.0 1,133 10.8 1,133  1.5 4,174 10.3 4,174 

35-39 1.0 2,781 9.0 2,781  0.6 1,156 12.8 1,156  0.9 3,937 10.1 3,937 

 40-44 1.0 2,258 10.3 2,258  0.7 1,036 14.1 1,036  0.9 3,294 11.5 3,294 

 45-49 1.5 1,984 12.0 1,984  1.5 731 12.8 731  1.5 2,715 12.2 2,715 

(na )غير منطبق 

 

األشة 6.3  وسائل تنظيم 

 سواء، وذلك من خالل: 
ّ
 لصحة النساء واألطفال عىل حد

ً
 مهما

ً
( الحيلولة دون حدوث حاالت  1يعتبر استخدام وسائل تنظيم األشة المناسبة أمرا

؛ 
ً
ة المباعدة بير  الوالدات؛ 2حمل تعتبر مبكرة أو متأخرة جدا  من العدد اإلجمال  لألطفال. 3( إطالة فب 

ّ
 42( الحد

. ا TM.3.1يعرض الجدول 
ً
وجات حاليا  استخدام وسائل   TM.3.1ويعرض الجدول  الستخدام الحال  لوسائل تنظيم األشة بير  النساء المب  

ً
أوال

 محددة لتنظيم األشة، ومن ثم يصّنف هذه الوسائل المحددة إل وسائل عضية ووسائل تقليدية ويتم عرضها عىل هذا النحو. 

  ال يستخدمن أي وسيلة لتنظيم األشة، لكنهّن يرغير  بتأجيل الوالدة  يشبر االحتياج غبر الملنر لوسائل تنظيم األ 
شة إل النساء الخصبات اللوائ 

 .
ً
ات من خالل   التالية )المباعدة بير  الوالدات( أو يرغير  بإيقاف اإلنجاب تماما   المسح العنقودي متعدد المؤشر

ويتم تحديد االحتياج غبر الملنر ف 

 الستنباط السلوكيات والتفضيالت الحالية المتعلقة باستخدام وسائل تنظيم األشة، والخصوبة.  استخدام مجموعة من األسئلة 

مستويات االحتياج غبر الملنر إل وسائل تنظيم األشة، ومستويات تلبية الطلب عىل وسائل تنظيم األشة للنساء   TM.3.3يعرض الجدول 

 .
ً
وجات حاليا  المب  

  ال يستخدمن وسيلة لتنظيم األشة و 
 ُيعّرف االحتياج غبر الملنر فيما يتعلق بالمباعدة بير  المواليد عىل أنه نسبة النساء اللوائ 

 

 

صندوق األمم المتحدة للسكان. /  PATHسياتل:  تعزيز برامج تنظيم األشة تلبية االحتياج:  ، وصندوق األمم المتحدة للسكان. PATHمؤسسة  42

.pdf/family_planning06.pdf-https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/family_planning06.pdf
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لكنهن يقلن إنهن يرغير  باالنتظار   44( من هن خصبات3و ) 43( من ال يعانير  من انحباس الطمث، 2ن حوامل، و )( من هن لس 1) •

 قبل أن يحملن بالمولود التال  أو 
 لسنتير  أو أكبر

( من هن خصبات وغبر متأكدات إن كّن يرغير  بإنجاب طفل  3( ال يعانير  من انحباس الطمث،  و )2( لسن حوامل، و )1من هن ) •

 ر أم ال أو آخ

 من هّن حوامل ويقلن أن حملهن لم ُيخطط له )وكّن يرغير  باالنتظار( أو  •

 من يعانير  من انحباس الطمش ويقلّن أن الوالدة لم يكن مخطط لها )كّن يرغير  باالنتظار(.  •

وجات   من النسل عىل أنه نسبة النساء المب  
ّ
  ال يستخدمن وسيلة لتنظيم األشة و ُيعّرف االحتياج غبر الملنر فيما يتعلق بالحد

 اللوائ 

 يرغير  بإنجاب أطفال آخرين أو  ال ( ال يعانير  من انحباس الطمث وهن خصبات ويقلن إنهن 2( من هن لسن حوامل و)1) •

 يكّن يرغير  بإنجاب أطفال، أو   لممن هن حوامل ويقلن إنهن  •

 يكّن يرغير  بإنجاب أطفال:  لم من يعانير  من انحباس الطمث ويقلن إنهن  •

 
ّ
  من اإلنجاب. إجمال  االحتياج غبر الملنر لوسائل تنظيم األشة هو مجموع االحتياج غبر الملنر للمباعدة بير  الوالدات واالحتياج غبر الملنر للحد

  يستخدمن إحدى وسائل تنظيم األشة 
 من المواليد يشمل النساء اللوائ 

ّ
  ال يرغير  بإنجاب مزيد من األطفال،  والل 45االحتياج الملنر للحد

وائ 

  يستخدمن   ويستخدمن تعقيم ذكوري أو أنثوي أو يقلن عن أنفسهن أنهن عاقر. 
من تم تلبية احتياجاتهن للمباعدة بير  المواليد يشملن النساء اللوائ 

ل نتائج االحتياج الملنر للمباعدة  عمما يج . إحدى وسائل تنظيم األشة ويرغير  بإنجاب طفل آخر أو لم يقررن فيما كن سينجير  طفل آخر أم ال 

  إجمال  االحتياج الملنر لوسائل تنظيم األشة. 
 منها ف 

ّ
  بير  الوالدات والحد

، ونسبة الطلب عىل وسائل تنظيم األشة، من بيانات  تقدير استخدام المعلومات حول وسائل تنظيم األشة واالحتياج غبر الملنر
ً
المسح    ويتم أيضا

ات.   العنقودي  وسائل تنظيم األشة من إجمال  الطلب   متعدد المؤشر
ً
  يستخدمن حاليا

ويتم تعريف نسبة الطلب الملنر عىل أنه نسبة النساء اللوائ 

 احتياج غبر ملنر )للمباعدة بير  الوالدات عىل وسائل تنظيم األشة. 
ً
  لديهن حاليا

أو    وإجمال  الطلب عىل وسائل تنظيم األشة يشمل النساء اللوائ 

 وسائل لتنظيم األشة. 
ً
  يستخدمن حاليا

 منها( زائد النساء اللوائ 
ّ
 الحد

ات المستخدمة لتتبع التقدم الُمحرز عىل   ة وتعتبر نسبة الطلب الملنر لتنظيم األشة باستخدام وسائل عضية لتنظيم األش  ه  واحدة من المؤشر

ومع أن مؤشر هدف   ان الوصول الشامل إل الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية. ، فيما يتعلق بضم3.7صعيد هدف التنمية المستدامة، الغاية 

  الفئة العمرية  3.7.1التنمية المستدامة 
وجات أو المتعايشات   49-15يتعلق بجميع النساء ف  سنة، إال أنه يتم اإلبالغ عنه فقط للنساء المب  

  الجدول 
، وبالتال  فإنه يرد فقط ف 

ً
 .TM.3.3كزوجات حاليا

 

 

 

  من انحباس الطمث إذا سبق لها إنجاب أط 43
 ولم تعاودها الدورة الشهرية منذ والدة آخر تكون المرأة تعائ 

ً
تير  وه  ليست حامل حاليا   السنتير  األخبر

فال ف 

 طفل لها. 
  من انحباس الطمث، و 44

 ولم تكن تعائ 
ً
عتبر المرأة غبر خصبة إذا لم تكن حامال

ُ
 ت

، أو ) 1)
ً
ة الحيض أبدا ة الحيض لمدة ستة أشهر عىل األقل، أو )ا ب( لم تشهد فب  ة حيض لها قبل آخر والدة لها، أو 1أ( لم تعاودها فب  ج( حدثت آخر فب 

 د( انقطع الطمث عنها أو أجرت عملية استئصال للرحم أو1)

ة ا2( قامت باستئصال الرحم، أو )1( تقول إنها )2) ، أو )( إنها لم تشهد فب 
ً
  من انقطاع الطمث، أو )3لحيض أبدا

( إنها كانت تحاول الحمل لمدة 4( أنها تعائ 

 عىل الحمل وقت إجراء المسح أ
ً
  إجابتها عن األسئلة المتعلقة بسبب اعتقادها بأنها غبر قادرة جسديا

 وسنيي   عىل األقل لكن دون فائدة ف 

 أو( تقول إنها ال تستطيع الحمل عند سؤالها عن رغبت3)
ً
  إنجاب األوالد مستقبال

 ها ف 

وجة ب4)  وكانت مب  
ً
وجة حاليا  وسيلة لتنظيم األشة وه  مب  

ً
  السنوات الخمس السابقة، وال تستخدم حاليا

شكل متواصل ( لم يسبق لها أن أنجبت أطفال ف 

  سبقت المسح. 
 خالل السنوات الخمس الن 

يكها إلحدى وسائل تن 45   هذا الفصل، حينما ترد إشارة إل استخدام إحدى وسائل تنظيم األشة من قبل امرأة ما، فإن هذا يشمل استخدام شر
ظيم األشة ف 

  الذكري(. 
 )مثل الواف 
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(TM.3.1الجدول 
ً
وجات حاليا ن  : استخدام وسائل تنظيم األشة )المي 

 2018العراق،  ،سنة، المتزوجات حالياً ممن يستخدمن إحدى وسائل تنظيم األسرة )الحديثة أو التقليدية( 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 : )او يستخدم ازواجهن(  نسبة النساء المتزوجات  ممن يستخدمن
عدد 

النساء في 

الفئة 
العمرية 

15-49 

سنة 
المتزوجا

 ً  ت  حاليا

ال 
يستخدمون 

 أية وسيلة

   الوسيلة التقليدية  وسيلة حديثةال

أية 
وسيلة 

 حديثة

أية وسيلة 

 تقليدية

أية 

 1وسيلة
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 19,710 52.8 16.7 36.1 0.0 0.1 15.1 1.5  0.8 0.1 0.1 3.2 16.0 0.2 3.9 8.8 0.1 3.0 47.2 المجموع اإلجمالي )العراق(

                      

                     المنطقة

 13,812 54.1 17.8 36.3 0.0 0.1 15.9 1.9  0.6 0.2 0.1 3.9 15.9 0.2 3.5 8.7 0.1 3.0 45.9 منطقة حضرية

 5,898 49.7 14.0 35.7 0.0 0.1 13.2 0.7  1.1 0.0 0.1 1.6 16.1 0.1 4.6 9.1 0.0 3.0 50.3 منطقة ريفية

                     المحافظة

 670 56.9 29.3 27.6 0.0 0.3 22.3 6.8  1.8 0.2 0.0 5.0 6.8 0.2 2.1 8.3 0.6 2.6 43.1 دهوك

 1,805 44.4 9.4 35.1 0.0 0.1 8.1 1.1  0.2 0.1 0.3 6.4 10.5 0.0 5.7 11.3 0.0 0.6 55.6 نينوى

 1,084 73.4 48.0 25.3 0.1 0.1 47.7 0.2  0.0 0.2 0.1 5.5 6.1 0.3 0.4 9.8 0.5 2.4 26.6 سليمانية

 795 51.3 14.8 36.5 0.0 0.0 5.2 9.6  0.5 0.2 0.0 7.9 8.8 0.1 2.6 13.9 0.0 2.5 48.7 كركوك

 1,737 66.1 41.1 24.9 0.0 0.0 40.5 0.6  0.0 0.7 0.0 4.0 6.3 0.1 0.6 12.3 0.0 1.1 33.9 اربيل

 1,120 51.7 15.7 36.0 0.0 0.0 15.5 0.2  0.1 0.0 0.1 1.1 16.2 0.0 5.9 11.2 0.0 1.4 48.3 ديالى

 704 57.7 15.5 42.2 0.0 0.1 11.9 3.6  1.1 0.0 0.1 2.0 16.6 0.1 1.2 20.2 0.0 0.8 42.3 انبار

 3,307 54.9 13.7 41.2 0.0 0.1 11.9 1.8  0.4 0.1 0.1 3.3 19.0 0.0 3.8 11.9 0.1 2.5 45.1 بغداد

 2,376 55.7 13.3 42.4 0.0 0.1 11.3 2.0  0.3 0.1 0.1 3.8 20.1 0.0 3.5 12.0 0.2 2.3 44.3 مركز   

 931 52.9 14.8 38.1 0.0 0.0 13.3 1.4  0.6 0.0 0.0 2.2 16.1 0.0 4.6 11.6 0.0 2.9 47.1 اطراف   

 939 47.5 9.7 37.8 0.0 0.1 9.0 0.6  0.2 0.4 0.0 0.5 15.8 0.0 6.4 10.7 0.1 3.6 52.5 بابل

 588 56.2 13.5 42.6 0.0 0.1 12.7 0.8  3.5 0.0 0.0 3.2 16.8 0.0 5.1 8.5 0.0 5.5 43.8 كربالء 

 687 52.9 11.6 41.1 0.1 0.0 10.4 1.2  1.5 0.0 0.0 2.2 21.6 0.0 4.2 5.2 0.0 6.5 47.1 واسط

 584 51.5 19.1 32.4 0.0 0.0 15.6 3.5  1.1 0.0 0.0 1.5 11.9 0.0 3.2 12.0 0.0 2.6 48.5 صالح الدين

 798 48.1 11.9 36.1 0.0 0.1 11.8 0.0  0.3 0.1 0.1 3.1 22.0 0.0 2.6 3.6 0.0 4.3 51.9 نجف

 580 45.4 10.9 34.5 0.0 0.0 9.6 1.3  0.4 0.1 0.0 1.7 16.2 0.1 2.7 6.2 0.1 7.0 54.6 قادسية

 707 45.0 2.5 42.5 0.0 0.0 1.9 0.5  1.3 0.0 0.0 1.7 22.6 0.2 11.3 1.2 0.0 4.1 55.0 مثنى

 1,270 42.4 8.0 34.5 0.0 0.2 7.7 0.1  1.3 0.0 0.2 1.0 18.4 1.9 2.2 2.1 0.3 7.0 57.6 ذي قار

 786 45.9 4.3 41.6 0.0 0.1 4.1 0.1  1.0 0.1 0.0 1.6 24.8 0.2 9.7 1.6 0.1 2.7 54.1 ميسان
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(TM.3.1الجدول 
ً
وجات حاليا ن  : استخدام وسائل تنظيم األشة )المي 

 2018العراق،  ،سنة، المتزوجات حالياً ممن يستخدمن إحدى وسائل تنظيم األسرة )الحديثة أو التقليدية( 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 : )او يستخدم ازواجهن(  نسبة النساء المتزوجات  ممن يستخدمن
عدد 

النساء في 

الفئة 
العمرية 

15-49 

سنة 
المتزوجا

 ً  ت  حاليا

ال 
يستخدمون 

 أية وسيلة

   الوسيلة التقليدية  وسيلة حديثةال

أية 
وسيلة 

 حديثة

أية وسيلة 

 تقليدية

أية 
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 1,551 49.5 10.2 39.3 0.0 0.2 9.6 0.5  2.1 0.0 0.2 2.0 26.9 0.2 3.1 1.7 0.0 3.1 50.5 بصرة 

                     االقليم

 3,492 66.6 41.0 25.6 0.0 0.1 39.2 1.7  0.4 0.5 0.0 4.6 6.3 0.2 0.8 10.7 0.3 1.8 33.4 العراق كوردستان

 16,219 49.8 11.5 38.4 0.0 0.1 9.9 1.5  0.9 0.1 0.1 2.9 18.0 0.2 4.5 8.4 0.1 3.2 50.2 وسط وجنوب العراق

                     العمر

15-19 78.5 0.1 0.0 2.5 1.1 0.0 9.3 1.6 0.0 0.0 0.8  0.4 5.6 0.0 0.0 15.5 6.0 21.5 1,186 

15-17 86.0 0.1 0.0 2.7 0.3 0.0 5.3 0.5 0.0 0.0 0.7  0.1 4.3 0.0 0.0 9.7 4.4 14.0 446 

18-19 74.0 0.1 0.0 2.4 1.6 0.0 11.8 2.2 0.0 0.1 0.9  0.7 6.3 0.0 0.0 19.0 7.0 26.0 740 

20-24 56.9 0.1 0.0 4.1 4.9 0.1 14.3 2.4 0.0 0.2 1.3  1.3 14.5 0.0 0.0 27.3 15.8 43.1 2,891 

25-29 48.2 0.4 0.1 7.8 3.5 0.0 17.6 3.0 0.1 0.1 1.2  1.1 16.9 0.0 0.0 33.8 18.0 51.8 3,626 

30-34 38.0 1.4 0.0 10.5 5.0 0.8 18.5 4.6 0.2 0.1 1.1  2.1 17.7 0.0 0.0 42.3 19.8 62.0 3,552 

35-39 37.3 5.0 0.1 12.2 4.0 0.2 18.2 4.0 0.0 0.3 0.5  2.5 15.5 0.1 0.0 44.6 18.1 62.7 3,409 

40-44 40.4 6.5 0.3 12.5 3.3 0.1 15.4 2.8 0.2 0.0 0.1  1.2 16.9 0.3 0.0 41.3 18.3 59.6 2,792 

45-49 54.7 7.3 0.2 7.8 3.1 0.0 12.1 2.3 0.0 0.1 0.1  1.3 10.9 0.2 0.0 32.9 12.3 45.3 2,254 

                     التعليم

 3,269 49.8 13.0 36.8 0.0 0.1 12.3 0.6  1.2 0.0 0.1 1.2 16.9 0.9 5.5 7.6 0.0 3.4 50.2 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 8,575 52.8 14.3 38.5 0.0 0.1 12.7 1.5  0.8 0.2 0.1 2.6 16.9 0.1 4.8 9.6 0.2 3.3 47.2 االبتدائيه

 3,749 53.6 18.2 35.4 0.0 0.0 16.4 1.7  0.4 0.0 0.1 3.4 15.3 0.0 3.0 9.2 0.0 3.9 46.4 المتوسطه

 4,117 54.5 23.2 31.2 0.0 0.1 21.0 2.1  0.7 0.2 0.2 5.8 13.9 0.1 1.3 7.9 0.1 1.1 45.5 االعداديه +

عدد األطفال ممن هم على قيد 

 الحياة
                    

0 97.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0  0.0 1.8 0.0 0.0 0.7 1.8 2.6 1,855 

1 63.3 0.2 0.0 2.4 2.2 0.0 9.3 3.0 0.0 0.1 0.9  1.3 17.4 0.0 0.0 18.1 18.7 36.7 2,494 

2 48.1 0.1 0.1 7.4 2.1 0.1 15.3 4.5 0.0 0.1 1.0  1.6 19.5 0.0 0.0 30.8 21.1 51.9 3,213 

3 39.6 0.7 0.0 10.6 3.9 0.1 18.6 3.4 0.1 0.4 0.9  2.7 18.9 0.1 0.0 38.7 21.7 60.4 3,515 

4+ 34.6 6.4 0.2 12.4 5.8 0.3 20.5 3.2 0.1 0.1 0.8  1.4 14.0 0.1 0.0 49.8 15.6 65.4 8,634 
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(TM.3.1الجدول 
ً
وجات حاليا ن  : استخدام وسائل تنظيم األشة )المي 

 2018العراق،  ،سنة، المتزوجات حالياً ممن يستخدمن إحدى وسائل تنظيم األسرة )الحديثة أو التقليدية( 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 : )او يستخدم ازواجهن(  نسبة النساء المتزوجات  ممن يستخدمن
عدد 

النساء في 

الفئة 
العمرية 

15-49 

سنة 
المتزوجا

 ً  ت  حاليا

ال 
يستخدمون 

 أية وسيلة

   الوسيلة التقليدية  وسيلة حديثةال

أية 
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 مبين
صعوبات القدرات الوظيفية 

 سنة( 49-18)العمر 
                    

تعاني من صعوبة في القدرات 
 الوظيفية

46.9 5.2 0.1 9.8 4.5 0.0 13.8 2.6 0.0 0.3 0.5  1.2 14.8 0.3 0.0 36.8 16.3 53.1 1,003 

ال تعاني من أية صعوبة في 

 القدرات الوظيفية
46.3 2.9 0.1 8.9 3.9 0.2 16.3 3.3 0.1 0.1 0.8  1.6 15.3 0.1 0.0 36.7 17.0 53.7 18,261 

                     مؤشر الثروة

 3,744 48.2 8.1 40.0 0.0 0.1 7.5 0.5  1.8 0.0 0.0 1.3 20.6 0.1 6.6 5.6 0.0 3.9 51.8 األشد فقراً 

 3,996 50.4 12.2 38.3 0.0 0.0 11.1 1.1  1.0 0.0 0.3 1.7 19.9 0.6 4.1 7.4 0.2 3.1 49.6 فقير

 3,947 51.4 13.1 38.3 0.0 0.1 11.5 1.4  0.4 0.1 0.0 2.7 17.0 0.1 4.9 9.4 0.1 3.7 48.6 المتوسط

 3,988 54.3 19.4 34.9 0.0 0.1 16.5 2.8  0.5 0.2 0.1 4.7 14.5 0.0 2.7 10.0 0.1 2.2 45.7 ثري

 4,035 59.3 30.0 29.3 0.0 0.1 28.1 1.8  0.3 0.4 0.0 5.3 8.2 0.1 1.2 11.7 0.1 2.0 40.7 األكثر ثراءً 

 معدل انتشار وسائل تنظيم األسرة - TM.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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(TM.3.3الجدول 
ً
وجات حاليا ن  : الحاجة إل استخدام وسائل تنظيم األشة )المي 

اً ممن يحتجن إلى وسائل تنظيم األسرة ويستخدمن وسيلة حديثة، سنة المتزوجات . حالياً ممن لديهن احتياجات ملباة وغير ملباة من حيث وسائل تنظيم األسرة، وإجمالي الطلب على وسائل تنظيم األسرة ون 49-15النساء في الفئة العمرية نسبة  سبة النساء المتزوجات .حالي
 2018العراق، 

  

االحتياجات غير الملباة لتنظيم 
 األسرة 

 

 االحتياجات الملباة لتنظيم األسرة

)لمن يستخدمن حالياً وسائل 
  تنظيم األسرة(

إجمالي الطلب على وسائل تنظيم 
  األسرة 

نسبة تلبية الطلب على 

وسائل تنظيم األسرة 
 باستخدام:

عدد النساء 
المتزوجات  

 ً  حاليا

نسبة تلبية الطلب 

تنظيم على وسائل 
 األسرة باستخدام:

عدد النساء 

المتزوجات 
حالياً ممن 

يحتجن إلى 
وسائل تنظيم 

 األسرة

للمباعدة 
بين 

 الوالدات
للحدّ من 

 النسل
المجموع 
 اإلجمالي

للمباعدة 
بين 

 الوالدات
للحدّ من 

 النسل
المجموع 
  اإلجمالي

للمباعدة 
بين 

 الوالدات

للحدّ 
من 
 النسل

المجموع 
 أية وسيلة  اإلجمالي

وسائل 
 أية وسيلة حديثة

وسائل 
 1حديثة

                                      
 13,232 53.8 78.6 19,710 36.1 52.8  67.1 44.3 22.9  52.8 35.9 16.9  14.3 8.4 5.9 المجموع اإلجمالي )العراق(

                    

                   المنطقة

 9,500 52.7 78.7 13,812 36.3 54.1  68.8 45.0 23.7  54.1 36.7 17.4  14.7 8.4 6.3 منطقة حضرية

 3,732 56.4 78.6 5,898 35.7 49.7  63.3 42.4 20.8  49.7 33.9 15.8  13.5 8.5 5.0 منطقة ريفية

                   المحافظة

 449 41.2 84.9 670 27.6 56.9  67.0 43.6 23.5  56.9 38.5 18.5  10.1 5.1 5.0 دهوك

 1,139 55.5 70.4 1,805 35.1 44.4  63.1 40.3 22.8  44.4 30.3 14.1  18.7 9.9 8.8 نينوى

 882 31.1 90.2 1,084 25.3 73.4  81.3 56.1 25.3  73.4 51.1 22.3  8.0 5.0 3.0 سليمانية

 490 59.2 83.3 795 36.5 51.3  61.7 41.4 20.2  51.3 34.5 16.9  10.3 6.9 3.4 كركوك

 1,271 34.1 90.3 1,737 24.9 66.1  73.2 47.8 25.3  66.1 43.1 22.9  7.1 4.7 2.4 اربيل

 731 55.2 79.3 1,120 36.0 51.7  65.3 42.8 22.4  51.7 35.5 16.2  13.5 7.3 6.2 ديالى

 475 62.5 85.5 704 42.2 57.7  67.5 36.5 31.0  57.7 31.5 26.2  9.8 5.0 4.7 انبار

 2,271 60.0 80.0 3,307 41.2 54.9  68.7 48.0 20.7  54.9 39.6 15.3  13.8 8.4 5.4 بغداد

 1,666 60.4 79.4 2,376 42.4 55.7  70.1 49.1 21.0  55.7 40.1 15.6  14.4 9.0 5.4 مركز   

 605 58.6 81.4 931 38.1 52.9  65.0 45.1 19.9  52.9 38.4 14.5  12.1 6.7 5.4 اطراف   

 598 59.3 74.5 939 37.8 47.5  63.7 47.5 16.2  47.5 36.4 11.0  16.2 11.0 5.2 بابل

 405 61.8 81.5 588 42.6 56.2  68.9 48.2 20.8  56.2 40.0 16.2  12.8 8.2 4.6 كربالء 

 449 62.9 80.8 687 41.1 52.9  65.4 44.9 20.5  52.9 36.9 15.9  12.5 8.0 4.5 واسط

 363 52.1 82.8 584 32.4 51.5  62.2 43.2 19.0  51.5 37.1 14.4  10.7 6.1 4.6 صالح الدين

 511 56.4 75.0 798 36.1 48.1  64.1 42.3 21.7  48.1 33.2 14.9  16.0 9.2 6.8 نجف

 374 53.5 70.4 580 34.5 45.4  64.5 44.5 20.0  45.4 32.5 13.0  19.1 12.0 7.1 قادسية

 491 61.3 64.9 707 42.5 45.0  69.4 41.6 27.8  45.0 29.8 15.2  24.4 11.7 12.6 مثنى

 802 54.6 67.2 1,270 34.5 42.4  63.1 39.9 23.2  42.4 26.6 15.8  20.7 13.3 7.4 ذي قار

 489 66.8 73.7 786 41.6 45.9  62.3 44.4 17.9  45.9 34.3 11.6  16.4 10.1 6.3 ميسان

 1,042 58.4 73.7 1,551 39.3 49.5  67.2 37.3 29.9  49.5 28.2 21.2  17.7 9.1 8.6 بصرة 

                   االقليم
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(TM.3.3الجدول 
ً
وجات حاليا ن  : الحاجة إل استخدام وسائل تنظيم األشة )المي 

اً ممن يحتجن إلى وسائل تنظيم األسرة ويستخدمن وسيلة حديثة، سنة المتزوجات . حالياً ممن لديهن احتياجات ملباة وغير ملباة من حيث وسائل تنظيم األسرة، وإجمالي الطلب على وسائل تنظيم األسرة ون 49-15النساء في الفئة العمرية نسبة  سبة النساء المتزوجات .حالي
 2018العراق، 

  

االحتياجات غير الملباة لتنظيم 
 األسرة 

 

 االحتياجات الملباة لتنظيم األسرة

)لمن يستخدمن حالياً وسائل 
  تنظيم األسرة(

إجمالي الطلب على وسائل تنظيم 
  األسرة 

نسبة تلبية الطلب على 

وسائل تنظيم األسرة 
 باستخدام:

عدد النساء 
المتزوجات  

 ً  حاليا

نسبة تلبية الطلب 

تنظيم على وسائل 
 األسرة باستخدام:

عدد النساء 

المتزوجات 
حالياً ممن 

يحتجن إلى 
وسائل تنظيم 

 األسرة

للمباعدة 
بين 

 الوالدات
للحدّ من 

 النسل
المجموع 
 اإلجمالي

للمباعدة 
بين 

 الوالدات
للحدّ من 

 النسل
المجموع 
  اإلجمالي

للمباعدة 
بين 

 الوالدات

للحدّ 
من 
 النسل

المجموع 
 أية وسيلة  اإلجمالي

وسائل 
 أية وسيلة حديثة

وسائل 
 1حديثة

 2,602 34.3 89.3 3,492 25.6 66.6  74.5 49.6 25.0  66.6 44.7 21.9  8.0 4.9 3.1 العراق كوردستان

 10,630 58.5 76.0 16,219 38.4 49.8  65.5 43.1 22.4  49.8 34.0 15.9  15.7 9.2 6.5 وسط وجنوب العراق

                   العمر

15-19 11.5 2.4 13.9  16.8 4.7 21.5  28.3 7.1 35.4  21.5 15.5 1,186 60.8 43.8 420 

15-17 8.8 2.0 10.8  9.7 4.4 14.0  18.5 6.4 24.9  14.0 9.7 446 56.4 38.8 111 

18-19 13.1 2.6 15.7  21.0 5.0 26.0  34.2 7.6 41.7  26.0 19.0 740 62.4 45.6 309 

20-24 10.2 4.6 14.8  29.6 13.5 43.1  39.9 18.1 58.0  43.1 27.3 2,891 74.4 47.1 1,676 

25-29 10.5 6.6 17.1  26.7 25.0 51.8  37.3 31.7 68.9  51.8 33.8 3,626 75.1 49.0 2,499 

30-34 5.3 8.4 13.6  22.0 40.0 62.0  27.3 48.3 75.7  62.0 42.3 3,552 82.0 55.8 2,688 

35-39 3.8 10.0 13.8  11.0 51.8 62.7  14.8 61.7 76.5  62.7 44.6 3,409 82.0 58.4 2,608 

40-44 1.3 12.7 14.0  4.8 54.8 59.6  6.2 67.5 73.6  59.6 41.3 2,792 81.0 56.1 2,056 

45-49 0.1 11.7 11.8  1.0 44.3 45.3  1.0 56.0 57.1  45.3 32.9 2,254 79.3 57.7 1,286 

                   التعليم

 2,126 56.6 76.5 3,269 36.8 49.8  65.0 47.0 18.0  49.8 38.4 11.4  15.3 8.6 6.7 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 5,746 57.4 78.8 8,575 38.5 52.8  67.0 46.2 20.8  52.8 37.2 15.6  14.2 9.1 5.2 االبتدائيه

 2,560 51.9 78.6 3,749 35.4 53.6  68.3 44.9 23.4  53.6 36.3 17.3  14.6 8.5 6.1 المتوسطه

 2,800 45.9 80.1 4,117 31.2 54.5  68.0 37.4 30.6  54.5 30.7 23.8  13.5 6.7 6.8 االعداديه +

                   سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 668 55.3 79.8 1,003 36.8 53.1  66.6 53.6 13.0  53.1 42.7 10.4  13.5 10.9 2.6 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 12,454 53.8 78.8 18,261 36.7 53.7  68.2 44.7 23.5  53.7 36.2 17.5  14.5 8.4 6.0 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

                   مؤشر الثروة

 2,466 60.8 73.1 3,744 40.0 48.2  65.9 46.6 19.3  48.2 34.9 13.3  17.7 11.7 6.0 األشد فقراً 

 2,654 57.6 76.0 3,996 38.3 50.4  66.4 42.3 24.1  50.4 33.0 17.5  16.0 9.3 6.6 فقير

 2,603 58.1 77.9 3,947 38.3 51.4  66.0 40.1 25.9  51.4 32.9 18.5  14.5 7.2 7.3 المتوسط

 2,686 51.9 80.6 3,988 34.9 54.3  67.3 44.7 22.7  54.3 36.8 17.5  13.0 7.9 5.1 ثري

 2,824 41.9 84.8 4,035 29.3 59.3  70.0 47.8 22.2  59.3 41.7 17.7  10.7 6.1 4.6 األكثر ثراءً 
 3.8.1&  3.7.1تلبية الحاجة إلى وسائل تنظيم األسرة بتوفير وسائل حديثة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - TM.4مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1



 

 82الصفحة  | الصحة اإلنجابية وصحة األمومة –النمو 

الوالدة 6.4  رعاية ما قبل 

ة رعاية ما قب   قد تكون حيوية لصحتهن وسالمة   ل تنطوي فب 
الوالدة عىل فرص مهمة للوصول إل النساء الحوامل وتقديم عدد من التدخالت الن 

    ورفاهية أطفالهن الرّضع. 
  تنشأ ف 

فعىل سبيل المثال، يمكن استخدام رعاية ما قبل الوالدة لتوعية النساء وأشهن حول المخاطر واألعراض الن 

ة الحمل وحول مخاطر  ، بالوالدة بمساعدة مزود رعاية   فب 
ً
 لضمان أن تقوم المرأة، عمليا

ً
المخاض والوالدة، وبالتال  فإنها يمكن أن توفر مسارا

 لتحسير  فرصة بقاء  ماهر/ة. 
ً
 مهما

ً
ويد معلومات حول المباعدة بير  الوالدات، وهو ما يعتبر عامال   كما توفر زيارة رعاية ما قبل الوالدة فرصة لب  

  قيد الحياة. الرضيع عىل 

ذج  وتوص  منظمة الصحة العالمية بإجراء ثمان زيارات لرعاية ما قبل الوالدة كحد أدئ  وذلك بناًء عىل مراجعة أجريت حول فعالية مختلف نما

 ، وتشمل: وإرشادات منظمة الصحة العالمية ه  إرشادات محددة فيما يتعلق بمحتوى زيارات رعاية ما قبل الوالدة 46رعاية ما قبل الوالدة. 

 قياس ضغط الدم  •

  الدم  •
ية وبيلة بروتينية ف   فحص البول لمعرفة إن كان يوجد بيلة بكتبر

 فحص الدم الكتشاف مرض السفلس الزهري واألنيميا الحاّدة  •

 قياس الوزن/الطول )اختياري( •

  مراحل الحمل 
 للنساء الحوامل البدء بااللتحاق بزيارات رعاية ما قبل الوالدة ف 

ً
األول قدر اإلمكان وأن تكون الزيارة األول خالل   من المهم جدا

 سواء. 
ّ
  يمكن أن تؤثر عىل المرأة وطفلها عىل حد

ويجب أن تستمر رعاية ما قبل الوالدة   الشهور الثالثة األول لمنع واكتشاف ظروف الحمل الن 

ة الحمل كاملة.   46طوال فب 

  هدف التنمية المست
 لُبعد الصحة اإلنجابية وصحة األمهات ضمن التغطية الصحية الشاملة ف 

ً
 تتبعيا

ً
ا دامة  وتعتبر رعاية ما قبل الوالدة مؤشر

  يقدم/تقدم رعاية ما  TM.4.1ويعرض الجدول  .3.8
  الفئة العمرية نوع الموظف/ة الذي/الن 

  أنجير    49-15قبل الوالدة للنساء ف 
سنة اللوائ 

  السنتير  اللتان سبقتا المسح. 
 مواليد ف 

تير  اللتان سبقتا المسح، بغض   TM.4.2يعرض الجدول  ة الحمل بآخر مولود خالل السنتير  األخبر عدد زيارات رعاية ما قبل الوالدة خالل فب 

 معلومات حول توقيت أول زيارة لرعاية ما قبل الوالدة.  TM.4.2كما يعرض الجدول  النظر عن الجهة المزودة للرعاية، حسب المزايا المختارة. 

  ُيتوقع أن تحصل عليها النساء TM.4.3ويعرض الجدول 
 الحوامل أثناء رعاية ما قبل الوالدة.  تغطية الخدمات األساسية الن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 2016مطبعة منظمة الصحة العالمية،  جنيف:  إيجابية. توصيات منظمة العالمية فيما يتعلق برعاية ما قبل الوالدة لتجربة حمل  منظمة الصحة العالمية.  46
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 : تغطية رعاية ما قبل الوالدة TM.4.1الجدول 

 2018العراق، ل في آخر مولود، سنة اللواتي أنجبن مولودًا حيّاً في السنتين األخيرتين اللواتي حصلن على رعاية من خالل أحد مزودي رعاية ما قبل الوالدة أثناء الحم 49-15توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 أجهة تزويدة خدمة رعاية ما قبل الوالدة 

عدم الحصولة 
رعاية ما قبل على 

 المجموع اإلجمالي الوالدة

نسبة النساء في الفئة 
سنة  49-15العمرية 

اللواتي حصلن مرة واحدة 
على األقل أثناء الوالدة 
على مساعدة أخصائية 

 ،ب1صحية مدربة

عدد النساء اللواتي أنجبن 
مولودًا حيّاً خالل السنتين 

 الماضيتين

طبيب 

 حكومي

طبيب 

 خاص

 المجموع

 )االطباء(

ممرضة / 

 قابلة

مرافقة 
والدة 

 تقليدية

باحثة 
صحة 

 غير ذلك مجتمعية

              

 6,218 87.6 100.0 12.1 0.2 0.0 0.0 0.1 87.5 35.2 52.3 المجموع اإلجمالي )العراق(

             

            المنطقة

 4,287 90.0 100.0 9.7 0.2 0.0 0.0 0.0 90.0 33.1 56.9 منطقة حضرية

 1,931 82.2 100.0 17.5 0.1 0.1 0.1 0.2 82.1 40.0 42.0 منطقة ريفية

            المحافظة

 221 95.3 100.0 4.1 0.3 0.3 0.0 0.2 95.0 71.2 23.8 دهوك

 610 77.9 100.0 20.4 1.6 0.0 0.2 0.2 77.7 35.1 42.5 نينوى

 260 93.4 100.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.4 93.0 50.3 42.7 سليمانية

 145 76.8 100.0 23.2 0.0 0.0 0.0 0.2 76.6 7.0 69.6 كركوك

 508 94.6 100.0 5.1 0.2 0.0 0.0 0.0 94.6 67.0 27.6 اربيل

 431 89.4 100.0 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 89.4 29.5 59.9 ديالى

 163 85.3 100.0 14.2 0.2 0.0 0.4 0.0 85.3 65.7 19.6 انبار

 1,071 93.6 100.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 93.6 19.9 73.7 بغداد

 739 92.7 100.0 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 92.7 14.4 78.3 مركز   

 332 95.5 100.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 95.5 32.1 63.5 اطراف   

 296 87.6 100.0 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 87.6 19.9 67.7 بابل

 202 89.9 100.0 10.1 0.0 0.0 0.0 0.5 89.4 15.7 73.7 كربالء 

 228 83.3 100.0 16.4 0.0 0.0 0.3 0.4 82.8 32.1 50.8 واسط

 144 78.8 100.0 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 78.8 42.9 35.9 صالح الدين

 263 92.9 100.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 92.9 30.3 62.6 نجف

 192 68.2 100.0 31.8 0.0 0.0 0.0 0.0 68.2 26.4 41.8 قادسية

 267 92.6 100.0 7.3 0.0 0.0 0.1 0.0 92.6 58.5 34.1 مثنى

 356 78.0 100.0 21.8 0.0 0.2 0.0 0.0 78.0 46.2 31.8 ذي قار

 313 87.9 100.0 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 87.9 38.4 49.5 ميسان

 549 87.7 100.0 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 87.7 17.0 70.7 بصرة 

            االقليم
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 : تغطية رعاية ما قبل الوالدة TM.4.1الجدول 

 2018العراق، ل في آخر مولود، سنة اللواتي أنجبن مولودًا حيّاً في السنتين األخيرتين اللواتي حصلن على رعاية من خالل أحد مزودي رعاية ما قبل الوالدة أثناء الحم 49-15توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 أجهة تزويدة خدمة رعاية ما قبل الوالدة 

عدم الحصولة 
رعاية ما قبل على 

 المجموع اإلجمالي الوالدة

نسبة النساء في الفئة 
سنة  49-15العمرية 

اللواتي حصلن مرة واحدة 
على األقل أثناء الوالدة 
على مساعدة أخصائية 

 ،ب1صحية مدربة

عدد النساء اللواتي أنجبن 
مولودًا حيّاً خالل السنتين 

 الماضيتين

طبيب 

 حكومي

طبيب 

 خاص

 المجموع

 )االطباء(

ممرضة / 

 قابلة

مرافقة 
والدة 

 تقليدية

باحثة 
صحة 

 غير ذلك مجتمعية

 990 94.5 100.0 5.3 0.2 0.1 0.0 0.2 94.3 63.6 30.7 العراق كوردستان

 5,229 86.3 100.0 13.4 0.2 0.0 0.1 0.1 86.2 29.9 56.4 وسط وجنوب العراق

            التعليم

 1,091 77.4 100.0 22.4 0.0 0.1 0.1 0.2 77.2 39.8 37.4 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 2,666 86.5 100.0 13.1 0.4 0.0 0.0 0.1 86.4 34.3 52.1 االبتدائيه

 1,196 93.2 100.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.1 93.1 34.0 59.2 المتوسطه

 1,265 93.6 100.0 6.3 0.0 0.0 0.1 0.0 93.5 34.5 59.0 االعداديه +

            العمر وقت الوالدة

 819 92.0 100.0 7.9 0.1 0.0 0.0 0.1 91.9 31.4 60.5 سنة 20أقل من 

 4,432 87.1 100.0 12.8 0.0 0.0 0.1 0.1 87.0 34.8 52.2 سنة 20-34

 967 86.2 100.0 12.8 1.0 0.0 0.0 0.1 86.1 40.4 45.7 سنة 35-49

            سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 183 85.8 100.0 13.8 0.0 0.0 0.3 0.0 85.8 50.8 35.0 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 5,880 87.6 100.0 12.1 0.2 0.0 0.0 0.1 87.5 34.9 52.7 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

            مؤشر الثروة

 1,306 77.2 100.0 22.5 0.1 0.1 0.1 0.1 77.1 29.8 47.2 األشد فقراً 

 1,370 88.1 100.0 11.9 0.0 0.0 0.0 0.1 88.1 32.9 55.1 فقير

 1,309 87.7 100.0 11.5 0.7 0.0 0.1 0.2 87.5 32.3 55.3 متوسط

 1,125 91.8 100.0 8.1 0.0 0.1 0.0 0.0 91.8 31.8 60.0 ثري

 1,108 94.8 100.0 5.1 0.1 0.0 0.0 0.0 94.8 51.4 43.4 األكثر ثراءً 

 تغطية رعاية ما قبل الوالدة )مرة واحدة على األقل من خالل موظف صحي ماهر( - TM.5aمؤشر المسح  العنقودي متعدد المؤشرات  1

 يتم اعتماد مزود الخدمة األكثر تأهالً فقط في الحاالت التي ال ُيذكر فيها أكثر من مزود واحد للخدمة. أ

 .مزودو الخدمة المهرة يشملون األطباء، والممرضات/القابالت ب
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 : عدد زيارات رعاية ما قبل الوالدة وتوقيت أول زيارةTM.4.2الجدول 

 2018العراق، سب توقيت زيارات رعاية ما قبل الوالدة األولى، سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين األخيرتين حسب عدد زيارات رعاية ما قبل الوالدة من قبل أية جهة تزويد خدمة الرعاية وح  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

رعاية ما قبل نسبة النساء حسب عدد زيارات 
 الوالدة:

 

 توزيع نسبة النساء حسب عدد أشهر الحمل
 وقت أول زيارة رعاية ما قبل الوالدة

المجموع 

 اإلجمالي

عدد النساء 

اللواتي أنجبن 
مولودًا حيّاً 

خالل السنتين 

 الماضيتين

متوسط عدد  

أشهر الحمل 
عند أول 

زيارة رعاية  

 ما قبل الوالدة

أنجبن عدد النساء اللواتي 
مولودًا حيّاً خالل السنتين 

الماضيتين واللواتي 
حصلن على زيارة واحدة 
على األقل لرعاية ما قبل 

 الوالدة

ال 

 زيارات

1-3 
زيارات 

ألي مزود 

 خدمة

زيارات  4
أو أكثر 

ألي مزود 

 1خدمة

زيارات  8
أو أكثر 

ألي مزود 

 2خدمة

عدم إجراء 
أية زيارة 
لرعاية ما 

 الوالدةقبل 

أقل من 

 أشهر 4

4-5 

 أشهر

6-7 

 أشهر

أكثر 
 8من 

 أشهر

ال 
أعرف/إجابة 

 ناقصة 

                  

 5,458 3.0 6,218 100.0 0.1 3.2 3.6 25.5 55.5 12.1  22.2 67.9 19.9 12.1 المجموع اإلجمالي )العراق(

                 

                المنطقة

 3,867 3.0 4,287 100.0 0.1 3.0 3.3 26.3 57.6 9.7  23.8 72.3 17.9 9.7 منطقة حضرية

 1,592 3.0 1,931 100.0 0.1 3.6 4.2 23.9 50.8 17.5  18.7 58.1 24.4 17.5 منطقة ريفية

                المحافظة

 210 1.0 221 100.0 0.8 0.5 3.4 4.7 86.4 4.1  38.3 74.2 21.7 4.1 دهوك

 486 3.0 610 100.0 0.0 15.0 4.4 14.7 45.5 20.4  7.4 57.8 21.8 20.4 نينوى

 243 2.0 260 100.0 0.0 0.0 1.6 15.6 76.2 6.6  29.8 78.8 14.7 6.6 سليمانية

 111 3.0 145 100.0 0.0 1.1 0.6 33.2 41.9 23.2  4.1 61.6 15.2 23.2 كركوك

 479 2.0 508 100.0 0.6 0.0 1.2 14.4 78.7 5.1  30.5 72.6 22.3 5.1 اربيل

 385 2.0 431 100.0 0.0 2.3 3.0 29.1 55.0 10.6  37.5 69.7 19.7 10.6 ديالى

 140 2.0 163 100.0 0.0 3.9 2.2 12.8 66.9 14.2  24.6 61.5 24 14.2 انبار

 1,002 3.0 1,071 100.0 0.0 0.8 2.8 32.8 57.2 6.4  17.1 75.1 18.5 6.4 بغداد

 685 3.0 739 100.0 0.0 0.5 3.8 38.6 49.8 7.3  14.7 73.6 19.1 7.3 مركز   

 317 2.0 332 100.0 0.0 1.6 0.5 19.8 73.7 4.5  22.4 78.4 17.1 4.5 اطراف   

 259 3.0 296 100.0 0.0 10.2 2.6 27.6 47.2 12.4  13.8 61.4 26.2 12.4 بابل

 182 3.0 202 100.0 0.0 1.5 2.8 37.9 47.7 10.1  29.7 78.4 11.2 10.1 كربالء 

 190 3.0 228 100.0 0.0 1.1 7.9 27.4 47.2 16.4  20.5 63.7 19.9 16.4 واسط

 113 3.0 144 100.0 0.4 3.0 3.4 24.5 47.5 21.2  19.8 53 25.9 21.2 صالح الدين

 244 3.0 263 100.0 0.0 1.0 6.3 25.3 60.4 7.1  29.7 71.7 21.2 7.1 نجف

 131 4.0 192 100.0 0.0 11.7 4.2 19.3 33.0 31.8  13.8 51.6 16.7 31.8 قادسية

 248 3.0 267 100.0 0.0 1.7 5.5 20.1 65.4 7.3  22.3 77.2 15.5 7.3 مثنى

 278 3.0 356 100.0 0.0 0.4 5.1 28.0 44.7 21.8  19.5 57 21.2 21.8 ذي قار

 275 3.0 313 100.0 0.0 1.4 8.0 27.3 51.2 12.1  16.9 65.2 22.7 12.1 ميسان

 482 4.0 549 100.0 0.0 0.8 2.0 41.8 43.1 12.3  29.9 68.7 19 12.3 بصرة 
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 : عدد زيارات رعاية ما قبل الوالدة وتوقيت أول زيارةTM.4.2الجدول 

 2018العراق، سب توقيت زيارات رعاية ما قبل الوالدة األولى، سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين األخيرتين حسب عدد زيارات رعاية ما قبل الوالدة من قبل أية جهة تزويد خدمة الرعاية وح  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

رعاية ما قبل نسبة النساء حسب عدد زيارات 
 الوالدة:

 

 توزيع نسبة النساء حسب عدد أشهر الحمل
 وقت أول زيارة رعاية ما قبل الوالدة

المجموع 

 اإلجمالي

عدد النساء 

اللواتي أنجبن 
مولودًا حيّاً 

خالل السنتين 

 الماضيتين

متوسط عدد  

أشهر الحمل 
عند أول 

زيارة رعاية  

 ما قبل الوالدة

أنجبن عدد النساء اللواتي 
مولودًا حيّاً خالل السنتين 

الماضيتين واللواتي 
حصلن على زيارة واحدة 
على األقل لرعاية ما قبل 

 الوالدة

ال 

 زيارات

1-3 
زيارات 

ألي مزود 

 خدمة

زيارات  4
أو أكثر 

ألي مزود 

 1خدمة

زيارات  8
أو أكثر 

ألي مزود 

 2خدمة

عدم إجراء 
أية زيارة 
لرعاية ما 

 الوالدةقبل 

أقل من 

 أشهر 4

4-5 

 أشهر

6-7 

 أشهر

أكثر 
 8من 

 أشهر

ال 
أعرف/إجابة 

 ناقصة 

                االقليم

 933 2.0 990 100.0 0.5 0.1 1.8 12.6 79.8 5.3  32.1 74.6 20.1 5.3 العراق كوردستان

 4,526 3.0 5,229 100.0 0.0 3.8 3.9 28.0 50.9 13.4  20.3 66.7 19.9 13.4 وسط وجنوب العراق

                التعليم

 844 3.0 1,091 100.0 0.2 3.1 4.9 26.8 42.6 22.4  13.2 51.9 25.6 22.4 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 2,316 3.0 2,666 100.0 0.1 4.4 3.4 27.8 51.4 13.1  20.3 64.6 22.3 13.1 االبتدائيه

 1,114 2.0 1,196 100.0 0.1 1.6 3.0 29.3 59.3 6.8  28.3 76.6 16.6 6.8 المتوسطه

 1,184 2.0 1,265 100.0 0.1 2.4 3.3 16.2 71.6 6.3  28.3 80.6 13.1 6.3 االعداديه +

                العمر وقت الوالدة

 754 2.0 819 100.0 0.0 2.7 3.4 26.2 59.8 7.9  27 76.4 15.6 7.9 سنة 20أقل من 

 3,864 3.0 4,432 100.0 0.1 3.3 3.6 24.4 55.9 12.8  21.2 67.2 20 12.8 سنة 20-34

 840 3.0 967 100.0 0.3 3.4 3.7 30.2 49.7 12.8  22.8 64.1 23.1 12.8 سنة 35-49

                سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 158 4.0 183 100.0 0.0 2.3 2.9 40.9 40.1 13.8  19.4 51.8 34.4 13.8 صعوبة في القدرات الوظيفيةتعاني من 

 5,162 3.0 5,880 100.0 0.1 3.2 3.5 25.1 55.9 12.1  22.4 68.2 19.7 12.1 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

                مؤشر الثروة

 1,012 3.0 1,306 100.0 0.0 2.5 6.2 28.6 40.2 22.5  15.3 52.1 25.4 22.5 األشد فقراً 

 1,206 3.0 1,370 100.0 0.1 3.3 2.6 30.9 51.2 11.9  23.1 66.6 21.6 11.9 فقير

 1,159 3.0 1,309 100.0 0.0 3.6 3.8 27.9 53.3 11.5  21.3 70.8 17.7 11.5 متوسط

 1,034 2.0 1,125 100.0 0.0 4.0 3.3 22.5 62.1 8.1  24 73.8 18 8.1 ثري

 1,047 2.0 1,108 100.0 0.4 2.5 1.6 15.6 74.8 5.1  28.4 78.9 16 5.1 األكثر ثراءً 

 3.8.1تغطية رعاية ما قبل الوالدة )أربع مرات على األقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية(؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة   - TM.5bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 تغطية رعاية ما قبل الوالدة )ثماني مرات على األقل من قبل إحدى جهات تزويد هذه الرعاية( - TM.5cمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
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 : محتوى رعاية ما قبل الوالدة TM.4.3الجدول 

واللواتي تم، لمرة واحدة على األقل، قياس ضغط الدم لهن، وأخذ عينة من البول، سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين األخيرتين  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 
 2018، العراق، وأخذ عينة من الدم كجزء من رعاية ما قبل الوالدة، أثناء حملهن بآخر مولود

  

 نسبة النساء اللواتي تم أثناء حملهن
عدد النساء  بآخر مولود لهن:

اللواتي أنجبن 

مولودًا حيّاً 
خالل السنتين 

 قياس ضغط الدم الماضيتين

أخذ عينة من 

 البول

أخذ عينة من 

 الدم

قياس ضغط الدم، 
وأخذ عينة من البول 

 1والدم

        

 6,218 79.8 83.0 81.8 84.0 المجموع اإلجمالي )العراق(

       

      المنطقة

 4,287 83.0 86.1 84.7 86.9 منطقة حضرية

 1,931 72.7 76.1 75.2 77.5 منطقة ريفية

      المحافظة

 221 84.5 87.2 86.0 87.3 دهوك

 610 65.3 66.2 66.7 73.3 نينوى

 260 89.8 92.2 92.2 89.8 سليمانية

 145 74.7 74.9 74.7 75.5 كركوك

 508 87.4 92.1 89.1 90.8 اربيل

 431 74.8 80.6 78.1 85.1 ديالى

 163 81.3 83.0 82.3 82.3 انبار

 1,071 88.4 89.9 89.6 90.6 بغداد

 739 89.0 89.6 90.2 89.8 مركز   

 332 87.1 90.5 88.3 92.4 اطراف   

 296 82.7 83.5 85.4 86.1 بابل

 202 82.8 86.1 84.9 87.5 كربالء 

 228 78.4 81.1 79.8 81.7 واسط

 144 65.7 75.0 69.4 73.1 صالح الدين

 263 84.0 87.6 84.5 87.7 نجف

 192 63.0 64.5 64.1 65.7 قادسية

 267 86.9 90.0 88.5 89.6 مثنى

 356 67.7 76.3 76.2 68.7 ذي قار

 313 81.7 83.9 82.4 85.4 ميسان

 549 78.7 83.4 80.2 86.3 بصرة 

      االقليم

 990 87.4 91.0 89.2 89.8 العراق كوردستان

 5,229 78.3 81.4 80.4 82.9 وسط وجنوب العراق

      التعليم

 1,091 66.9 72.5 70.2 70.9 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 2,666 78.0 81.0 79.8 82.6 االبتدائيه

 1,196 86.4 89.0 88.2 90.4 المتوسطه

 1,265 88.4 90.4 89.8 92.0 االعداديه +

      العمر وقت الوالدة

 819 84.6 88.7 86.9 88.0 سنة 20أقل من 

 4,432 79.1 82.4 81.2 83.0 سنة 20-34

 967 79.0 80.8 79.9 84.8 سنة 35-49

      سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 183 72.9 79.9 75.8 81.4 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 5,880 79.9 82.9 81.9 83.9 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

      مؤشر الثروة

 1,306 67.1 71.2 69.0 72.5 األشد فقراً 
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 : محتوى رعاية ما قبل الوالدة TM.4.3الجدول 

واللواتي تم، لمرة واحدة على األقل، قياس ضغط الدم لهن، وأخذ عينة من البول، سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين األخيرتين  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 
 2018، العراق، وأخذ عينة من الدم كجزء من رعاية ما قبل الوالدة، أثناء حملهن بآخر مولود

  

 نسبة النساء اللواتي تم أثناء حملهن
عدد النساء  بآخر مولود لهن:

اللواتي أنجبن 

مولودًا حيّاً 
خالل السنتين 

 قياس ضغط الدم الماضيتين

أخذ عينة من 

 البول

أخذ عينة من 

 الدم

قياس ضغط الدم، 
وأخذ عينة من البول 

 1والدم

 1,370 78.8 83.4 82.1 83.0 فقير

 1,309 80.4 83.7 82.8 86.0 متوسط

 1,125 84.0 86.6 85.4 87.7 ثري

 1,108 90.9 91.7 91.5 92.5 األكثر ثراءً 

 أمحتوى رعاية ما قبل الوالدة  - 6MT.مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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لمواليد الجدد 6.5  كزاز ا

ة   سواء. تطيعم الكزاز أثناء فب 
ّ
رت منظمة الصحة العالمية أن كزاز المواليد   47 الحمل يمكن أن ينقذ حياة كل من األم والرضيع عىل حد

ّ
فقد قد

 48خالل الشهر األول من حياتهم.    2016مولود جديد عام  31,000الجدد قد أدى إل وفاة أكبر من 

 من النسبة العالمية لوفاة األمهات إل أقل من  2030بحلول عام  3.1يهدف هدف التنمية المستدامة 
ّ
   100,000وفاة لكل  70إل الحد

ً
مولودا

 .
ً
اتيجيات المستخدمة لتحقيق غاية هدف التنمية المستدامة  حّيا   .3.1وُيعتبر القضاء عىل الكزاز لدى األمهات من االسب 

اتيجية المتبعة لضمان الحيلولة دون تعّرض األمهات     ضمان حصول جميع النساء الحوامل عىل جرعتير   وتتمثل االسب 
والمواليد الجدد للكزاز ف 

، يتم اعتبارها )وكذلك مولودها(   عىل األقل من تطعيم الكزاز.  إذا لم تحصل المرأة عىل جرعتير  عىل األقل من تطعيم الكزاز أثناء أي حمل معير 

 بأنها حصلت عىل حماية من الكزاز إذا كانت: 

ة الثالث سنوات السابقة. حصلت عىل جرعتير  ع 3 ة منها خالل فب   ىل األقل من تطعيم الكزاز، بحيث تكون حصلت عىل الجرعة األخبر

ة الخمس سنوات السابقة.  4 ة منها خالل فب   حصلت عىل ثالث جرعات عىل األقل من تطعيم الكزاز، بحيث تكون حصلت عىل الجرعة األخبر

ة العشر سنوات السابقة. حصلت عىل أرب  ع جرعات عىل األقل من  5 ة منها خالل فب   تطعيم الكزاز، بحيث تكون حصلت عىل الجرعة األخبر

  أي وقت طوال حياتها.  6
 49حصلت عىل خمس جرعات أو أكبر ف 

  السنتير  اللتان سبقتا المسح عّما إذا كّن قد ح 
 ف 
ً
 حّيا

ً
  أنجير  مولودا

صلن عىل حقن ضد  لتقييم وضع تغطية تطعيم الكزاز، تم سؤال النساء اللوائ 

  لم يحصلن عىل تطعيمير  أو أكبر ضد الكزاز   الكزاز أثناء حملهن بآخر مولود لهن، وإن كان كذلك، كم عددها. 
وبعد ذلك تم سؤال النساء اللوائ 

 .
ً
  يمكن أن يكّن قد حصلن عليها سابقا

ة التطعيم الخاصة  كما طلبت المقابالت من النساء عرض بطاق أثناء هذا الحمل عن تطعيمات الكزاز الن 

  البطاقات عند توفرها. 
  تم تسجيل تاري    خ تطعيم الكزاز عليها وتم الرجوع إل المعلومات الواردة ف 

 بهن الن 

.  TM.5.1يعرض الجدول  تير    السنتير  األخبر
 ف 
ً
 حّيا

ً
  سبق لهّن أن أنجير  مولودا

 وضع الحماية من الكزاز للنساء اللوائ 

 الكزاز خالل الدورة الوليدية : الوقاية من مرضTM.5.1الجدول 

 2018، العراقسنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين األخيرتين واللواتي تم حمايتهن من مرض الكزاز خالل الدورة الوليدية،  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

نسبة النساء 

اللواتي حصلن 
على جرعتين 

( على 2)
األقل خالل 

 حملآخر 

نسبة النساء اللواتي لم يحصلن على جرعتين أو أكثر خالل 

 آخر حمل لكنهن حصلن على:

محصنات 
من 
 1الكزاز

عدد النساء 
اللواتي أنجبن 

مولودًا حيّاً خالل 
السنتين 
 الماضيتين

جرعتان، آخر 
جرعة منهما 

خالل الثالث 
سنوات التي 
 سبقت الحمل

جرعات،  3

آخر جرعة 
منها خالل 

الخمس 
سنوات التي 
 سبقت الحمل

جرعات،  4
آخر جرعة 

منهما خالل 
العشر 

سنوات التي 
سبقت 
 الحمل

5 
جرعات 

أو أكثر 
طوال 
 الحياة

                

 6,218 62.8 1.8 4.9 4.0 26.3 25.7 المجموع اإلجمالي )العراق(

         

        المنطقة

 4,287 67.9 2.1 5.0 3.8 29.9 27.1 منطقة حضرية

 1,931 51.4 1.2 4.6 4.5 18.5 22.6 منطقة ريفية

        المحافظة

 221 47.8 9.2 9.8 3.9 9.5 15.3 دهوك

 610 46.1 0.8 7.2 4.3 29.4 4.4 نينوى

 260 76.6 7.3 9.4 4.2 30.1 25.7 سليمانية

 145 70.6 1.4 1.2 1.1 20.9 46.1 كركوك

 

 

. روبر، أم. ج  47 ، و أف. غبر  doi:10.1016/s0140 .-959-1947 :(2007) 9603، العدد 370مجلة الالنست ”كزاز األمهات والمواليد الجدد”  يه. فانديلبر

6-6736(07)61261. 
   منظمة الصحة العالمية   ”تقديرات الصحة العالمية”  48

. 2018آب/أغسطس،  28تم والوصول إليها ف 

.http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/ 
ة منظمة الصحة العالمية ”تغطية تطعيم الكزاز بوصفها مؤشر عىل الحماية المصلية من كزاز المواليد الجدد”.  ديمنغ، أم وآخرون 49  9 العدد، 80نشر

(2002): 696-703 .doi:PMC2567620.  

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/
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 الكزاز خالل الدورة الوليدية : الوقاية من مرضTM.5.1الجدول 

 2018، العراقسنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين األخيرتين واللواتي تم حمايتهن من مرض الكزاز خالل الدورة الوليدية،  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

نسبة النساء 
اللواتي حصلن 

على جرعتين 
( على 2)

األقل خالل 

 حملآخر 

نسبة النساء اللواتي لم يحصلن على جرعتين أو أكثر خالل 
 آخر حمل لكنهن حصلن على:

محصنات 
من 

 1الكزاز

عدد النساء 

اللواتي أنجبن 
مولودًا حيّاً خالل 

السنتين 

 الماضيتين

جرعتان، آخر 

جرعة منهما 
خالل الثالث 
سنوات التي 

 سبقت الحمل

جرعات،  3
آخر جرعة 

منها خالل 
الخمس 

سنوات التي 

 سبقت الحمل

جرعات،  4
آخر جرعة 
منهما خالل 

العشر 
سنوات التي 

سبقت 

 الحمل

5 

جرعات 
أو أكثر 
طوال 

 الحياة

 508 69.4 2.5 12.1 14.8 10.8 29.3 اربيل

 431 66.7 1.2 1.7 4.8 21.2 37.8 ديالى

 163 31.9 0.4 0.8 0.6 9.4 20.7 انبار

 1,071 75.1 1.6 3.1 2.7 44.0 23.6 بغداد

 739 80.9 1.6 3.3 2.9 51.6 21.5 مركز   

 332 62.1 1.7 2.6 2.5 27.2 28.2 اطراف   

 296 60.0 1.3 2.6 3.3 27.4 25.4 بابل

 202 81.6 6.1 9.7 6.4 35.0 24.4 كربالء 

 228 56.2 0.2 1.0 0.7 18.2 36.1 واسط

 144 47.1 0.6 2.8 0.5 9.6 33.5 صالح الدين

 263 56.9 0.4 4.4 2.0 15.8 34.3 نجف

 192 58.4 0.8 2.8 3.4 13.0 38.5 قادسية

 267 38.0 0.5 0.6 0.6 9.0 27.3 مثنى

 356 59.0 0.5 0.0 0.4 15.8 42.4 ذي قار

 313 59.3 0.5 2.2 1.0 31.6 24.1 ميسان

 549 77.0 1.4 8.9 6.0 44.2 16.5 بصرة 

        االقليم

 990 66.4 5.2 10.9 9.6 15.6 25.2 العراق كوردستان

 5,229 62.1 1.2 3.7 2.9 28.4 25.8 وسط وجنوب العراق

        التعليم

 1,091 45.4 2.2 2.4 2.6 19.1 19.1 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 2,666 59.7 2.0 4.2 4.5 25.6 23.3 االبتدائيه

 1,196 73.4 1.5 7.7 4.5 28.9 30.8 المتوسطه

 1,265 74.3 1.5 5.6 3.6 31.6 31.9 االعداديه +

        سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 183 60.0 2.2 5.4 26.1 13.8 12.4 الوظيفيةتعاني من صعوبة في القدرات 

 5,880 63.1 1.8 5.0 3.4 27.1 25.8 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

        مؤشر الثروة

 1,306 49.5 0.7 3.5 3.2 21.7 20.4 األشد فقراً 

 1,370 63.9 1.5 3.6 2.9 26.5 29.4 فقير

 1,309 64.6 2.0 3.2 3.4 29.3 26.7 متوسط

 1,125 66.2 1.8 5.4 3.2 32.3 23.6 ثري

 1,108 71.4 3.5 9.5 7.8 22.1 28.5 األكثر ثراءً 

 الوقاية من مرض الكزاز خالل الدورة الوليدية - TM.7مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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لوالدة   6.6 أثناء ا لرعاية   ا

  يتم 
  يمكن أن تتعرض لها األم وطفلها. إن زيادة نسبة الوالدات الن 

 من المخاطر الصحية الن 
ّ
  الحد

  مرافق صحية هو عامل مهم ف 
ومن   والدتها ف 

  يمكن تسبب األ 
 من مخاطر المضاعفات وااللتهابات الن 

ّ
مراض  شأن إيالء االهتمام الطنر  المناسب ومراعاة ظروف الصحة والنظافة العامة أن يحد

 50الوفاة لألم أو لطفلها. 

  الفئة العمرية  TM.6.1عرض الجدول ي
  السنتير  اللتان سبقتا المسح حسب مكان    49-15توزي    ع نسبة النساء ف 

 ف 
ً
 حّيا

ً
  أنجير  مولودا

سنة اللوائ 

 لمزايا الخلفية العامة.  مولود، ونسبة أحدث  والدة أحدث 
ً
، وفقا   مرفق صح 

 مواليد أنجبنهن ف 

 ح
ً
التدخل المنفرد األكبر حيوية للتمتع بأمومة آمنة هو ضمان وجود أخصائية   51دثت ألسباب توليدية. ثالث ارباع حاالت وفيات األمهات تقريبا

  المستوى ا
  حاالت الطوارئ، ضمان تطبيق نظام إحالة لتوفبر رعاية توليدية ف 

  كل حالة والدة، وف 
لمناسب  صحية مؤهلة تتمتع بمهارات القبالة ف 

 . المتمثل    3.1وُيستخدم مؤشر وجود مرافقة ماهرة عند الوالدة لتتبع التقدم الُمحرز عىل صعيد تحقيق هدف التنمية المستدامة    50للمرفق الصح 

 من وفيات األمهات ومؤشر هدف التنمية المستدامة 
ّ
  الحد

 الخاص به.  3.1.2ف 

ات عىل أسئلة تهدف إل تقييم نسبة الوالد   رافقها وجود مرافقة ماهرة. اشتمل المسح العنقودي متعدد المؤشر
 للتعريف  ات الن 

ً
المنقح،    50ووفقا

  مجال األمومة ومواليد  ، هن األخصائي3.1.2الموظفات الصحيات الماهرات، كما يشبر إليها مؤشر هدف التنمية المستدامة 
ات الصحيات ف 

  عملهن للمعايبر الوطينة والدولية. 
  يحصلن عىل التعليم والتدريب ويخضعن ف 

وهن مؤهالت ل : تيسبر العمليات الفيسيولجية أثناء   الجدد اللوائ 

 عانون من مضاعفات.  المخاض لضمان والدة نظيفة وآمنة؛ وتحديد وإدارة أو إحالة النساء و/أو المواليد الجدد الذين ي

  السنتير  اللتان سبقتا المسح.  معلومات حول المساعدة المقدمة أثناء والدة أحدث  TM.6.2يعرض الجدول 
نجب ف 

ُ
كما يعرض الجدول   مولود أ

TM.6.2   ية، ويقدم معلومات إضافية حول توقيت قرار إجراء عملية   أنجير  مواليد من خالل عملية قيصبر
 معلومات حول النساء اللوائ 

ً
أيضا

قيضية )قبل بدء آالم المخاض أو بعدها( وذلك من أجل الحصول عىل تقييم أفضل حول ما إذا كانت هذه القرارات بدافع أسباب طبية أو غبر  

 طبية. 

 : مكان إنجاب المولود المولود TM.6.1الجدول 

 2018، العراقسنة اللواتي أنجبن مولودًا حيّاً في السنتين األخيرتين حسب مكان والدة آخر مولود لهن،  49-15توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 مكان وضع المولود 

المجموع 
 اإلجمالي

تمت 
عملية 

الوالدة في 
مرفق 
 1صحي

عدد النساء اللواتي 

أنجبن مولوداً حيّاً 
السنتين خالل 

 الماضيتين

 مرفق صحي

 قطاع خاص قطاع عام غير ذلك المنزل

          

 6,218 86.6 100.0 0.1 13.3 12.2 74.4 المجموع اإلجمالي )العراق(

         

        المنطقة

 4,287 89.2 100.0 0.1 10.7 13.7 75.5 منطقة حضرية

 1,931 80.9 100.0 0 19.1 8.8 72.0 منطقة ريفية

        المحافظة

 221 98.1 100.0 0 1.9 7.7 90.4 دهوك

 610 83.6 100.0 0.7 15.7 7 76.6 نينوى

 260 94.6 100.0 0 5.4 26 68.6 سليمانية

 145 89.5 100.0 0 10.5 2 87.5 كركوك

 508 86.0 100.0 0 14 28.8 57.2 اربيل

 

 

ك لعام  منظمة الصحة العالمية.  50 : وثيقة خلفية عامة مقدمة للبيان المشب  من قبل كل من  2018تعريف أخصائنر  صحة األمهات والمواليد الجدد المؤهلير 

،واال تحاد الدول  منظمة الصحة العالمية، وصندوق األمم المتحدة للسكان، واليونيسف، واالتحاد الدول  للقابالت، والمجلس الدول  للممرضات والممرضير 

  الصحة المهرة الذين يقدمون الرعاية أثناء الوالدة. لطب ا
مطبعة منظمة الصحة  جنيف: لنساء والتوليد، والرابطة الدولية ألطباء األطفال: تعريف موظق 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272817/9789241514200-. 2018العالمية، 

.eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
ة النست للصحة العالمية تحليل منهحر  لمنظمة الصحة العالمية. “ “المسببات العالمية لوفيات األمهات:  ساي، أل. وآخرون.  51  :(2014) 6، العدد 2نشر

323-33 .doi:10.1016/s2214-109x(14)70227-x. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272817/9789241514200-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272817/9789241514200-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 : مكان إنجاب المولود المولود TM.6.1الجدول 

 2018، العراقسنة اللواتي أنجبن مولودًا حيّاً في السنتين األخيرتين حسب مكان والدة آخر مولود لهن،  49-15توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 مكان وضع المولود 

المجموع 

 اإلجمالي

تمت 
عملية 

الوالدة في 
مرفق 

 1صحي

عدد النساء اللواتي 

أنجبن مولوداً حيّاً 
السنتين خالل 

 الماضيتين

 مرفق صحي

 قطاع خاص قطاع عام غير ذلك المنزل

 431 84.6 100.0 0 15.4 8.7 75.9 ديالى

 163 75.7 100.0 0.2 24.1 6.9 68.8 انبار

 1,071 83.4 100.0 0 16.6 20.2 63.2 بغداد

 739 86.2 100.0 0 13.8 23.8 62.5 مركز   

 332 77.2 100.0 0 22.8 12.2 65.0 اطراف   

 296 88.3 100.0 0 11.7 6.2 82.1 بابل

 202 86.7 100.0 0 13.3 16.3 70.4 كربالء 

 228 81.2 100.0 0 18.8 2.2 79.0 واسط

 144 76.1 100.0 0 23.9 13.4 62.7 صالح الدين

 263 95.9 100.0 0 4.1 15.6 80.3 نجف

 192 94.3 100.0 0 5.7 18.9 75.4 قادسية

 267 94.9 100.0 0 5.1 0.6 94.3 مثنى

 356 85.9 100.0 0.2 13.9 6.7 79.1 ذي قار

 313 79.5 100.0 0 20.5 4.1 75.4 ميسان

 549 89.3 100.0 0 10.7 4.2 85.1 بصرة 

        االقليم

 990 91.0 100.0 0 9.0 23.3 67.7 العراق كوردستان

 5,229 85.7 100.0 0.1 14.2 10 75.7 وسط وجنوب العراق

        التعليم

 1,091 87.0 100.0 0.2 12.8 7.3 79.7 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 2,666 83.3 100.0 0.1 16.6 8.4 74.9 االبتدائيه

 1,196 88.1 100.0 0.1 11.8 14.7 73.4 المتوسطه

 1,265 91.7 100.0 0 8.3 21.8 69.9 االعداديه +

        العمر وقت الوالدة

 819 89.3 100.0 0 10.7 12.3 77.0 سنة 20أقل من 

 4,432 86.7 100.0 0.1 13.1 11.6 75.1 سنة 20-34

 967 83.6 100.0 0 16.4 14.5 69.1 سنة 35-49

        عدد زيارات رعاية ما قبل الوالدة

 755 78.4 100.0 0.4 21.2 6.9 71.5 ال زيارة 

 1,239 81.0 100.0 0.1 18.9 4.8 76.2 زيارات 1-3

 4,224 89.7 100.0 0 10.3 15.3 74.4 زيارات 4أكثر من 

 1,380 92.4 100.0 0 7.6 20.1 72.3 زيارات 8أكثر من 

 1 (*) (*) (*) (*) (*) (*) غير مبين

        سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 183 73.7 100.0 0 26.3 5.8 67.9 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 5,880 86.8 100.0 0.1 13.1 12.3 74.5 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

        مؤشر الثروة

 1,306 81.6 100.0 0.1 18.3 5.2 76.4 األشد فقراً 

 1,370 86.0 100.0 0 14.0 5.8 80.2 فقير

 1,309 88.6 100.0 0.3 11.0 8.8 79.9 متوسط

 1,125 87.5 100.0 0 12.5 17.2 70.4 ثري

 1,108 89.8 100.0 0 10.2 27.1 62.7 األكثر ثراءً 
 الوالدات المؤسساتية - TM.8مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 : المساندة أثناء الوالدة والعملية القيرصيةTM.6.2الجدول 

 2018، العراقمن خالل عمليات قيصرية،  سنة اللواتي أنجبن مولودًا حيّاً في السنتين األخيرتين حسب الشخص الذي يقدم المساعدة أثناء الوالدة، ونسبة المواليد الذين أُنجبوا 49-15نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 

  

 الشخص الذي قّدم المساعدة أثناء الوالدة

عدم 
وجود 
 مرافقة

المجموع 
 اإلجمالي

حصلت على 
مساعدة أثناء 

الوالدة من قبل 
مرافقة والدة 

 1ماهرة

نسبة النساء اللواتي أنجبن من خالل عملية 
 قيصرية

عدد النساء اللواتي 

أنجبن مولوداً حيّاً 
خالل السنتين 

 الماضيتين

 غير ذلك  مرافقة ماهرة 

تم تقرير العملية 

القيصرية في 
بداية آالم 
 المخاض

تم تقرير العملية 

القيصرية بعد 
بداية آالم 
 2اإلجمالي المخاض

طبيب 
 حكومي

طبيب 
 خاص

 المجموع
 )االطباء(

ممرضة 
  قابلة /

مرافقة 
والدة 
 تقليدية

باحثة 
صحة 
 مجتمعية

غير 
 ذلك

                  

 6,218 33.2 10.5 22.6 95.6 100.0 0.3 0.1 0.0 4.0  21.1 74.5 14.4 60.2 المجموع اإلجمالي )العراق(

                 

                المنطقة

 4,287 34.7 10.8 23.9 96.8 100.0 0.1 0.0 0.0 3.0  19.7 77.1 15.6 61.6 منطقة حضرية

 1,931 29.8 10.0 19.8 92.9 100.0 0.6 0.1 0.0 6.3  24.3 68.7 11.7 57.0 منطقة ريفية

                المحافظة

 221 34.5 18.2 16.3 98.3 100.0 0.0 0.0 0.0 1.7  6.8 91.5 16.0 75.5 دهوك

 610 23.9 11.3 12.6 91.6 100.0 0.6 0.0 0.0 7.8  27.9 63.7 6.9 56.8 نينوى

 260 46.0 13.2 32.8 98.2 100.0 0.6 0.0 0.0 1.3  3.6 94.6 25.2 69.4 سليمانية

 145 33.8 10.2 23.5 94.8 100.0 0.7 0.0 0.0 4.6  10.5 84.2 4.2 80.0 كركوك

 508 49.1 16.1 33.0 97.7 100.0 0.4 0.0 0.0 2.0  11.3 86.4 30.3 56.1 اربيل

 431 37.1 15.3 21.8 98.3 100.0 0.0 0.0 0.0 1.7  18.4 79.9 13.5 66.4 ديالى

 163 21.6 7.1 14.5 91.3 100.0 0.6 0.0 0.0 8.0  25.6 65.8 9.0 56.7 انبار

 1,071 37.9 9.3 28.5 97.2 100.0 0.3 0.0 0.0 2.5  17.2 79.9 20.2 59.8 بغداد

 739 43.4 10.4 33.0 99.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.3  15.8 83.9 23.7 60.2 مركز   

 332 25.5 6.9 18.6 91.5 100.0 0.9 0.0 0.0 7.5  20.5 71.0 12.2 58.8 اطراف   

 296 30.4 11.2 19.2 93.9 100.0 0.9 0.0 0.0 5.1  19.4 74.5 7.8 66.7 بابل

 202 32.1 8.7 23.4 94.6 100.0 0.0 0.0 0.0 5.4  17.9 76.7 16.5 60.2 كربالء 

 228 35.2 10.6 24.6 89.3 100.0 0.0 0.2 0.0 10.5  15.6 73.7 5.0 68.7 واسط

 144 33.9 12.1 21.8 87.5 100.0 0.0 0.3 0.0 12.2  13.6 73.9 14.2 59.7 الدينصالح 

 263 34.6 11.1 23.5 98.5 100.0 0.2 0.1 0.0 1.1  9.1 89.5 17.7 71.7 نجف

 192 39.3 8.5 30.8 96.9 100.0 0.2 0.0 0.0 2.8  17.2 79.7 22.9 56.8 قادسية

 267 23.9 4.9 19.0 96.7 100.0 0.0 0.0 0.0 3.3  2.7 94.0 10.2 83.8 مثنى

 356 26.6 5.6 21.0 94.5 100.0 0.0 0.0 0.0 5.5  46.3 48.2 11.4 36.8 ذي قار

 313 23.8 8.2 15.6 94.5 100.0 0.2 0.0 0.0 5.3  24.8 69.8 5.6 64.2 ميسان

 549 25.3 7.5 17.8 97.2 100.0 0.2 0.5 0.0 2.0  51.7 45.5 6.8 38.7 بصرة 
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 : المساندة أثناء الوالدة والعملية القيرصيةTM.6.2الجدول 

 2018، العراقمن خالل عمليات قيصرية،  سنة اللواتي أنجبن مولودًا حيّاً في السنتين األخيرتين حسب الشخص الذي يقدم المساعدة أثناء الوالدة، ونسبة المواليد الذين أُنجبوا 49-15نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 

  

 الشخص الذي قّدم المساعدة أثناء الوالدة

عدم 
وجود 
 مرافقة

المجموع 
 اإلجمالي

حصلت على 
مساعدة أثناء 

الوالدة من قبل 
مرافقة والدة 

 1ماهرة

نسبة النساء اللواتي أنجبن من خالل عملية 
 قيصرية

عدد النساء اللواتي 

أنجبن مولوداً حيّاً 
خالل السنتين 

 الماضيتين

 غير ذلك  مرافقة ماهرة 

تم تقرير العملية 

القيصرية في 
بداية آالم 
 المخاض

تم تقرير العملية 

القيصرية بعد 
بداية آالم 
 2اإلجمالي المخاض

طبيب 
 حكومي

طبيب 
 خاص

 المجموع
 )االطباء(

ممرضة 
  قابلة /

مرافقة 
والدة 
 تقليدية

باحثة 
صحة 
 مجتمعية

غير 
 ذلك

                االقليم

 990 45.0 15.8 29.2 97.9 100.0 0.3 0.0 0.0 1.7  8.3 89.7 25.7 63.9 العراق كوردستان

 5,229 30.9 9.5 21.4 95.2 100.0 0.3 0.1 0.0 4.5  23.5 71.6 12.2 59.4 وسط وجنوب العراق

                التعليم

 1,091 28.5 8.7 19.8 94.4 100.0 0.6 0.0 0.0 4.9  19.9 74.5 10.2 64.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 2,666 27.7 8.7 19.0 94.0 100.0 0.4 0.1 0.0 5.5  22.6 71.3 10.4 60.9 االبتدائيه

 1,196 41.7 14.7 27.1 97.9 100.0 0.0 0.0 0.0 2.1  21.8 76.1 17.0 59.1 المتوسطه

 1,265 40.7 12.1 28.6 97.9 100.0 0.0 0.0 0.0 2.1  18.3 79.7 23.7 55.9 االعداديه +

                العمر وقت الوالدة

 819 31.8 18.6 13.2 97.3 100.0 0.0 0.0 0.0 2.7  20.9 76.4 12.8 63.6 سنة 20أقل من 

 4,432 32.3 9.8 22.4 95.6 100.0 0.3 0.1 0.0 4.0  21.0 74.6 14.0 60.6 سنة 20-34

 967 38.5 6.9 31.6 94.3 100.0 0.4 0.0 0.0 5.3  21.9 72.4 17.2 55.2 سنة 35-49

                عدد زيارات رعاية ما قبل الوالدة

 755 18.6 6.2 12.4 91.0 100.0 0.9 0.1 0.0 8.0  28.0 63.0 8.0 55.1 ال زيارة 

 1,239 22.2 7.4 14.7 94.4 100.0 0.4 0.1 0.0 5.1  27.9 66.5 6.1 60.4 زيارات 1-3

 4,224 39.0 12.2 26.8 96.8 100.0 0.1 0.0 0.0 3.0  17.9 78.9 17.9 61.0 زيارات 4أكثر من 

 1,380 47.7 15.5 32.2 98.2 100.0 0.2 0.0 0.0 1.6  17.0 81.2 23.1 58.1 زيارات 8أكثر من 

 1 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*) غير مبين

                مكان وضع المولود 

 829 0.0 0.0 0.0 68.2 100.0 1.9 0.1 0.0 29.8  66.8 1.4 0.0 1.4 المنزل

 5,384 38.3 12.2 26.1 99.9 100.0 0.0 0.1 0.0 0.0  14.0 85.8 16.6 69.3 مرفق صحي

 4,628 30.0 10.8 19.3 99.8 100.0 0.0 0.1 0.0 0.0  16.1 83.7 4.0 79.7 عام

 756 88.9 20.8 68.1 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0  1.1 98.9 93.5 5.4 خاص

 5 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*) غير ذلك/ال أعرف/إجابة ناقصة

                سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 183 28.8 10.1 18.7 96.5 100.0 0.0 0.0 0.0 3.5  32.7 63.8 10.6 53.2 القدرات الوظيفيةتعاني من صعوبة في 

 5,880 33.5 10.4 23.1 95.5 100.0 0.3 0.1 0.0 4.1  20.8 74.7 14.4 60.3 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
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 : المساندة أثناء الوالدة والعملية القيرصيةTM.6.2الجدول 

 2018، العراقمن خالل عمليات قيصرية،  سنة اللواتي أنجبن مولودًا حيّاً في السنتين األخيرتين حسب الشخص الذي يقدم المساعدة أثناء الوالدة، ونسبة المواليد الذين أُنجبوا 49-15نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 

  

 الشخص الذي قّدم المساعدة أثناء الوالدة

عدم 
وجود 
 مرافقة

المجموع 
 اإلجمالي

حصلت على 
مساعدة أثناء 

الوالدة من قبل 
مرافقة والدة 

 1ماهرة

نسبة النساء اللواتي أنجبن من خالل عملية 
 قيصرية

عدد النساء اللواتي 

أنجبن مولوداً حيّاً 
خالل السنتين 

 الماضيتين

 غير ذلك  مرافقة ماهرة 

تم تقرير العملية 

القيصرية في 
بداية آالم 
 المخاض

تم تقرير العملية 

القيصرية بعد 
بداية آالم 
 2اإلجمالي المخاض

طبيب 
 حكومي

طبيب 
 خاص

 المجموع
 )االطباء(

ممرضة 
  قابلة /

مرافقة 
والدة 
 تقليدية

باحثة 
صحة 
 مجتمعية

غير 
 ذلك

                مؤشر الثروة

 1,306 22.6 6.6 16.0 92.5 100.0 0.6 0.2 0.0 6.7  29.4 63.0 6.9 56.1 األشد فقراً 

 1,370 30.6 11.5 19.2 95.5 100.0 0.2 0.1 0.0 4.3  25.1 70.4 8.4 62.0 فقير

 1,309 33.8 10.5 23.3 95.7 100.0 0.2 0.1 0.0 4.0  19.1 76.6 12.5 64.1 متوسط

 1,125 38.4 11.9 26.5 95.6 100.0 0.3 0.0 0.0 4.1  17.7 77.9 18.0 59.8 ثري

 1,108 42.7 12.7 30.0 99.3 100.0 0.1 0.0 0.0 0.6  12.1 87.2 29.0 58.3 األكثر ثراءً 

 3.1.2مرافقة ماهرة أثناء الوالدة، مؤشر هدف التنمية المستدامة  - TM.9مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 عملية قيصرية - TM.10مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
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الوالدة   6.7 لوزن عند   ا

 
ً
 جيدا

ً
ا  عىل فرص المولود الجديد للبقاء عىل قيد الحياة،  يعتبر الوزن عند الوالدة مؤشر

ً
ليس فقط عىل صحة األم ووضعها التغذوي، بل أيضا

 .   الوزن عند الوالدة، والذي ُيعّرف بأن يكون الوزن عند الوالدة أقل من   والنمو، والتمتع بصحة طويلة األمد ونمائه النفس  واالجتماع 
  2500وتدئ 

، ينطوي عىل مخاطر صحية ونمائية جسيمة بالنسبة لألطفال. غرام بغض النظر عن العمر الحم   الوزن عند الوالدة   ىل  للجنير 
ويواجه الرّضع متدئ 

  أيامهم األول حيث تحدث أكبر من 
 كببر للتعرض للوفاة ف 

ّ
 إل حد

ً
ايدا  مب  

ً
  الوالدة بير  المواليد الجدد الذين  80خطرا

% من حاالت وفاة حدينر

  الوزن ع
  مرحلة المراهقة وبير  نقص الوزن عند  يعانون من تدئ 

ند الوالدة؛ وتشبر األدلة الحديثة إل وجود ترابط بير  تزايد خطر وفاة األطفال ف 

  الوزن عند الوالدة إل مجموعة واسعة من المخرجات الصحية السيئة   الوالدة. 
  البقاء عىل قيد الحياة، ُيعزى تدئ 

بالنسبة لألطفال الذي ينجون ف 

  ذلك
  نسبة الذكاء وأن   بما ف 

ة البلوغ مثل تدئ    فب 
  مرحلة الطفولة، والمعاناة من آثار طويلة األمد ف 

أن يكونوا أكبر عرضة لخطر تعبر النمو ف 

  القلب. 
ايد للمعاناة من حاالت مزمنة بما فيها الُسمنة، ومرض السكري، ومشاكل ف   53، 52يكونوا عرضة لخطر مب  

  الوزن عند الوالدة حيث يكون الوقت  الوالدة المبكرة، وه  والدة 
الجنير  قبل األسبوع السابع والثالثير  من الحمل، ه  السبب الرئيس  لتدئ 

ض، خاصة أن الجنير  يكتسب أكبر وزن ممكن خالل المرحلة المتأخرة من الحمل   الرحم أقل مما هو مفب 
 . المتاح للطفل للنمو واكتساب الوزن ف 

  ا
  بسبب وجود مشاكل  ومن المسببات األخرى لتدئ 

لوزن عند الوالدة هو تقييد النمو داخل الرحم والذي يحدث عندما ال ينمو الجنير  كما ينبع 

  المشيمة، أو بسبب عيوب خلقية. 
  الذي   صحية لدى األم و/أو أو مشاكل تتعلق بالتغذية، أو وجود مشاكل ف 

  التنوع الغذائ 
  حير  أن تدئ 

وف 

 وجود تأثبر بير  األجيال لدى األمهات  تتناوله األم وتعرضها لألمراض 
ً
أثناء الحمل يمكن أن يؤثر عىل نتائج الوزن عند الوالدة، ققد لوحظ أيضا

  الوزن عند الوالدة. 
  عانير  هّن أنفسهم من نقص الوزن عند الوالدة حيث يكن أكبر عرضة لخطر إنجاب أطفال متدئ 

ومن شأن   54،55،56اللوائ 

  الوزن عند الوالدة والذي يمكن تعويضه عن طريق  قض القامة والنحافة لدى األمه
ات قبل الحمل أن يؤديان إل زيادة خطر أنجاب طفل متدئ 

  ذلك توفبر مكمالت المغذيات الدقيقة. 
  بما ف 

  يمكن أن   57،58تدخالت التنوع الغذائ 
وهناك عوامل أخرى مثل تدخير  السجائر أثناء الحمل الن 

  الوزن عند الوال 
 59،60دة، خاصة لدى فئات عمرية معينة. تزيد من خطر تدئ 

  الوزن عند الوالدة عىل الصعيد العالم  عدم توفر بيانات الوزن عند الوالدة لكثبر من ا
  تعيق عملية رصد تدئ 

ألطفال،  من القيود الرئيسية الن 

  دول معينة. 
ّ  ملحوظ بير  األطفال الذين لم يتم قياس وزنهم، حيث إن األطفال وخاصة ف     وهناك تحبر

ً
ة وأقل تعليما الذين يولدون ألش فقبر

ية وأكبر تع   المناطق الحض 
ً وألمهات يعشن ف  . وألمهات ريفيات هم أقل فرصة لقياس وزنهم مقارنة مع األطفال الذين يولدون ألش أكبر غن 

ً
 ليما

  الوزن عند 
  حير  أن مزايا األطفال الذين ال يتم قياس وزنهم ترتبط بكونهم يعانون من تدئ 

    وف 
  الوزن عند الوالدة الن 

الوالدة، فإن تقديرات تدئ 

س الزائد   ال تمثل هؤالء األطفال قد تكون أقل من قيمتها الحقيقية. 
ّ
  جودة البيانات المتوفرة فيما يتعلق بالتكد

  ف 
وعالوة عىل ذلك، هناك تدئ 

  غالبية البيانات المتوفرة والمأخوذة من 100غرام أو  500عىل مضاعفات 
  يمكن أن تزيد أكبر من   غرام ف 

الدول متدنية ومتوسطة الدخل، والن 

  الوزن عند الوالدة. 
ّ  تقديرات تدئ    الوزن عند   61تحبر

  التغلب عىل بعض هذه المعيقات، تم تطوير طريقة لضبط تقديرات تدئ 
وللمساعدة ف 

 

 

  الدول متدنية ومتوسطة الدخل:  كاتز، جيه وآخرون.   52
ي الحجم بالنسبة لعمرهم الحمىل  ف  ج والرّضع صغبر

ّ
ة تحليل لمجموعة دول. “ “خطر وفاة الخد نشر

 .doi:10.1016/s0140-6736(13)60993-9 .25-417 :(2013) 9890، العدد 382الالنست 
، جيه أس كوتيكا، و أس كوتيكا.  53 ة اإلرضاع والطفولة والمراهقة:  “تصحيح:  ووتكيب     الوزن خالل فب 

ا  جميع مسببات وفاة الرّضع متدئ  دراسة سكانية إلنجلب 

ة وويلز. “  .doi:10.1371/journal.pmed.1002069 2016))  5، العدد PLOS Medicine 13Kنشر
 5 :(2010)- .25 1، العدد  32Epidemiologic Reviews“تغذية األم ونتائج الوالدة”. مجلة  أبو سعد، ك. و دي فرازر. 54

doi:10.1093/epirev/mxq001. 
  الوزن عند الوالدة بير  األجيال وتقييد النمو داخل الرحم:  كيان، أم، وآخرون.  55

  تايوان. “مجلة   “انتقال تأثبر تدئ 
دراسة ضخمة ألفواج عبر األجيال ف 

Maternal and Child Health Journal 21 (: 2017) 521-1512 7، العدد doi:10.1007/s10995-017-2276-1. 
:  دريك، إيه.، و ئر  ووكر. 56 امج الجنير  ات فيما بير  األجيال لبر   الوزن عند الوالدة والتعرض ألمراض  “التأثبر

آليات غبر جينومية لتوريث خطر المعاناة من تدئ 

 .doi:10.1677/joe.0.1800001: 16-1( 2004) 1، العدد Journal of Endocrinology 180القلب. “ مجلة 
  الوزن عند  .2012 هان، زد.، وآخرون.  57

 Journal ofمراجعة منهجية وتحليالت استخالصية. “مجلة  الوالدة: “طول األم وخطر الوالدة المبكرة وتدئ 

Obstetrics and Gynaecology Canada 34 46-721( 2012) 8، العدد :doi:10.1016/s1701-2163(16)35337-3. 
  وزن المولود عند الوال  هان، زد.، وآخرون.  58

مراجعة منهجية وتحليالت استخالصية.   دة: “نقص الوزن لدى األم عند والدتها وخطر الوالدة المبكرة وتدئ 

 .doi:10.1093/ije/dyq195 .101-65: 101-65( 2011) 1، العدد International Journal of Epidemiology 40“مجلة  
ا، ئر  وآخرون59 يبر :  .2017 ببر   األمريكيتير 

  وزن المولود عند الوالدة ف 
الت استخصالصية. “مجلة  مراجعة منهجية وتحلي “تدخير  األم أثناء الحمل وتدئ 

Nicotine & Tobacco Research 19 (:  2017) 505-497 5، العددdoi:10.1093/ntr/ntw228. 
  الوزن عند الوالدة:  زهينغ، دبل يو، وآخرون.  60

ة  “العالقة بير  تدخير  األمهات أثناء الحمل وتدئ   1العدد  ،Plos One 11اآلثار حسب عمر األم. “نشر

(2016). doi:10.1371/journal.pone.0146241. 
. ووردالو.  61  

  الوزن عند الوالدة:  بالنك، إيه.، و ئ 
ث. “ “رصد تدئ 

ّ
ة منظمة الصحة العالمية تقييم وتقديرات دولية وإجراء تقييم محد  3 العدد، 83نشر

(2005): 178-85. doi:PMC2624216. 
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س عىل  
ّ
وتشتمل هذه الطريقة عىل عملية حسابية منفردة تتيح تضمير  الوالدات     62غرام.   2500الوالدة فيما يتعلق بأوزان الوالدة المفقودة والتكد

  الوزن عند الوالدة باستخدام مفهوم األم لحجم الطفل عند الوالدة، وتم كذلك
  تقديرات تدئ 

  تفتقر إل تسجيل الوزن عند الوالدة ف 
نقل   الن 

  الوزن عند ا   2500% من البيانات المتكدسة عىل  25
وقد تم تطبيق هذا عىل بيانات المسوح األشية المتوفرة وتم التعببر   لوالدة. غرام إل فئة تدئ 

 عام  
ة بير    الوزن عند الوالدة العالمية التابعة لليونيسف خالل الفب 

  قاعدة بيانات تدئ 
لقد تم استخدام طريقة   .2017و  2004عن النتائج ف 

  جوالت سابقة من تقارير المسح العنقودي مت
ات. الحساب هذه ف   عدد المؤشر

  الوزن عند الوالدة بنموذج أفضل. 
، هذه الطريقة الجديدة ليست جاهزة بعد ليتم   ومع ذلك، فقد تم اآلن استبدال طريقة تقدير تدئ 

ً
وحاليا

ات.    عمليات الجدولة القياسية للمسح العنقودي متعدد المؤشر
، يعرض الجدول  تضمينها ف     فقط نسبة المواليد الج  TM.7.1وبالتال 

دد، والن 

  الوزن بير  األطفال الذين يتم قياس وزنهم   ُيعرف عنا أنها نسبة غبر تمثيلية للوزن عند الوالدة لجميع األطفال. 
وه  مع ذلك تعرض نسبة تدئ 

 لما تذكره األم. 
ً
  البطاقات المتوفرة أو وفقا

السكان )عادة ما يكون    وتجدر المالحظة أن هذا عىل األرجح ال يمثل جميع  عند الوالدة كما هو مذكور ف 

ها.    الحذر عند تفسبر
  الوزن الحقيقية(، وبالتال  يجب توج 

 هناك سوء تقدير لنسبة انتشار تدئ 

 

 

  الوزن عند الوالدة:  العالميةمنظمة اليونيسف ومنظمة الصحة 62
طرية واإلقليمية والعالمية.  تدئ 

ُ
 . 2004اليونيسف،  نيويورك:  التقديرات الق
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ع الذين تم وزنهم عند الوالدة TM.7.1الجدول 
ّ
 : الرض

 2018، العراقغرام عند الوالدة، حسب مصدر المعلومات،  2,500، ونسبة األطفال الذين تم وزنهم عند الوالدة ويقدّر وزنهم بأقل من عند الوالدة، حسب مصدر المعلوماتنسبة األطفال الذين ولدوا أحياء مؤخراً في السنتين األخيرتين وتم وزنهم 

  

عدد األطفال الذين ُولدوا  نسبة المواليد األحياء الذي تم قياس وزنهم عند الوالدة
السنتين مؤخراً في 

 الماضيتين

 2,500نسبة المواليد األحياء الذي تم قياس وزنهم وتسجيله كـ أقل من 
عدد األطفال الذين ُولدوا مؤخرًا أحياء في  ب:غرام )المواليد الجدد متدني الوزن(

السنتين األخيرتين ممن تم تسجيل أو تذكر 
 وزنهم عند الوالدة

من 
 البطاقة

من 
 الذاكرة

أعرف/إجابة ال 
 ناقصة 

المجموع 
 من الذاكرة من البطاقة ، أ1اإلجمالي

ال أعرف/إجابة 
 ناقصة 

المجموع 
 اإلجمالي

             
 4,424 25.2 1.2 20.4 3.7 6,218 72.0 2.2 60.2 9.6 المجموع اإلجمالي )العراق(

            

           المنطقة

 3,274 24.7 1.3 19.6 3.8 4,287 77.1 2.1 65.1 9.9 منطقة حضرية

 1,151 26.8 0.8 22.6 3.4 1,931 60.8 2.3 49.5 9.0 منطقة ريفية

           المحافظة

 182 17.9 0.3 16.8 0.8 221 84.6 3.0 68.6 13.1 دهوك

 443 26.1 0.3 15.3 10.4 610 73.8 1.4 63.7 8.7 نينوى

 241 16.0 1.0 13.8 1.1 260 92.4 2.2 79.1 11.1 سليمانية

 90 33.6 7.8 22.6 3.3 145 62.5 5.3 37.5 19.6 كركوك

 400 15.9 2.9 11.5 1.5 508 80.5 4.7 57.2 18.6 اربيل

 400 21.3 - 21.0 0.3 431 92.8 - 83.5 9.2 ديالى

 79 28.1 2.3 25.2 0.7 163 48.9 1.3 46.3 1.3 انبار

 868 25.3 0.4 21.6 3.3 1,071 81.3 0.6 72.1 8.6 بغداد

 610 28.2 0.5 23.9 3.8 739 82.6 0.4 71.4 10.8 مركز   

 259 18.4 - 16.3 2.1 332 78.4 0.9 73.8 3.7 اطراف   

 187 41.6 0.4 36.7 4.5 296 63.2 1.0 59.1 3.1 بابل

 136 18.9 1.5 15.4 1.9 202 70.0 3.9 46.5 19.6 كربالء 

 142 35.6 3.8 27.7 4.2 228 63.0 3.7 49.0 10.3 واسط

 85 16.5 - 14.9 1.5 144 59.8 0.9 48.4 10.5 صالح الدين

 178 20.1 0.8 17.7 1.6 263 72.7 6.0 56.6 10.1 نجف

 109 25.0 1.3 23.0 0.7 192 57.3 2.9 50.6 3.8 قادسية

 120 4.2 0.5 3.2 0.5 267 45.6 1.5 38.7 5.4 مثنى

 227 29.7 0.8 26.3 2.7 356 63.9 0.5 54.4 9.0 ذي قار

 195 68.3 3.0 42.4 22.9 313 63.2 2.8 43.6 16.8 ميسان

 342 21.1 1.3 19.4 0.3 549 62.6 3.4 57.7 1.5 بصرة 

           االقليم
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ع الذين تم وزنهم عند الوالدة TM.7.1الجدول 
ّ
 : الرض

 2018، العراقغرام عند الوالدة، حسب مصدر المعلومات،  2,500، ونسبة األطفال الذين تم وزنهم عند الوالدة ويقدّر وزنهم بأقل من عند الوالدة، حسب مصدر المعلوماتنسبة األطفال الذين ولدوا أحياء مؤخراً في السنتين األخيرتين وتم وزنهم 

  

عدد األطفال الذين ُولدوا  نسبة المواليد األحياء الذي تم قياس وزنهم عند الوالدة
السنتين مؤخراً في 

 الماضيتين

 2,500نسبة المواليد األحياء الذي تم قياس وزنهم وتسجيله كـ أقل من 
عدد األطفال الذين ُولدوا مؤخرًا أحياء في  ب:غرام )المواليد الجدد متدني الوزن(

السنتين األخيرتين ممن تم تسجيل أو تذكر 
 وزنهم عند الوالدة

من 
 البطاقة

من 
 الذاكرة

أعرف/إجابة ال 
 ناقصة 

المجموع 
 من الذاكرة من البطاقة ، أ1اإلجمالي

ال أعرف/إجابة 
 ناقصة 

المجموع 
 اإلجمالي

 822 16.4 1.8 13.3 1.2 990 84.5 3.6 65.5 15.4 العراق كوردستان

 3,602 27.3 1.0 22.0 4.3 5,229 69.6 1.9 59.2 8.5 وسط وجنوب العراق

           التعليم

 646 29.5 2.3 22.9 4.4 1,091 61.2 4.1 49.7 7.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 1,843 25.6 1.1 20.1 4.4 2,666 69.9 2.2 57.8 10.0 االبتدائيه

 880 25.1 1.2 21.6 2.4 1,196 73.8 1.5 62.7 9.7 المتوسطه

 1,055 22.1 0.7 18.3 3.2 1,265 83.9 1.3 72.1 10.5 االعداديه +

           عمر األم عند الوالدة

 588 24.9 2.0 19.6 3.3 819 72.1 2.5 60.0 9.6 سنة 20أقل من 

 3,190 25.0 1.1 20.4 3.6 4,432 72.9 2.3 60.8 9.9 سنة 20-34

 647 26.4 0.6 21.1 4.7 967 67.6 1.5 57.9 8.1 سنة 35-49

           مكان وضع المولود 

 257 37.7 - 31.3 6.4 829 31.3 0.3 28.2 2.8 المنزل

 4,165 24.4 1.2 19.7 3.5 5,384 78.3 2.5 65.2 10.7 مرفق صحي

 3,474 24.9 1.4 19.8 3.7 4,628 76.1 2.7 64.2 9.2 عام

 691 21.9 0.2 19.0 2.6 756 91.8 1.0 71.1 19.7 خاص

 2 (*) (*) (*) (*) 5 (*) (*) (*) (*) غير ذلك/ال أعرف/إجابة ناقصة

           ترتيب الوالدات

1 9.4 67.4 2.0 78.8 1,422 4.0 21.9 1.3 27.2 1,112 

2-3 11.8 58.9 2.6 73.3 2,447 3.6 19.1 1.1 23.7 1,766 

4-5 8.0 60.5 1.7 70.2 1,539 3.5 18.1 1.1 22.6 1,070 

6+ 6.2 51.3 2.1 59.7 811 4.0 26.7 1.4 32.1 477 

          سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية لدى األم )العمر 

 97 34.2 4.6 27.8 1.8 183 53.6 3.0 46.7 3.9 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 4,198 25.0 1.0 20.2 3.8 5,880 72.3 2.1 60.4 9.8 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

           مؤشر الثروة

 717 31.5 1.4 25.5 4.7 1,306 56.7 3.4 45.9 7.4 األشد فقراً 

 952 28.8 0.7 23.5 4.5 1,370 70.5 2.1 60.5 7.8 فقير
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ع الذين تم وزنهم عند الوالدة TM.7.1الجدول 
ّ
 : الرض

 2018، العراقغرام عند الوالدة، حسب مصدر المعلومات،  2,500، ونسبة األطفال الذين تم وزنهم عند الوالدة ويقدّر وزنهم بأقل من عند الوالدة، حسب مصدر المعلوماتنسبة األطفال الذين ولدوا أحياء مؤخراً في السنتين األخيرتين وتم وزنهم 

  

عدد األطفال الذين ُولدوا  نسبة المواليد األحياء الذي تم قياس وزنهم عند الوالدة
السنتين مؤخراً في 

 الماضيتين

 2,500نسبة المواليد األحياء الذي تم قياس وزنهم وتسجيله كـ أقل من 
عدد األطفال الذين ُولدوا مؤخرًا أحياء في  ب:غرام )المواليد الجدد متدني الوزن(

السنتين األخيرتين ممن تم تسجيل أو تذكر 
 وزنهم عند الوالدة

من 
 البطاقة

من 
 الذاكرة

أعرف/إجابة ال 
 ناقصة 

المجموع 
 من الذاكرة من البطاقة ، أ1اإلجمالي

ال أعرف/إجابة 
 ناقصة 

المجموع 
 اإلجمالي

 940 21.0 1.4 16.9 2.6 1,309 72.2 1.6 61.7 8.8 متوسط

 901 26.8 1.1 22.4 3.2 1,125 80.4 1.6 68.6 10.2 ثري

 915 19.5 1.3 14.6 3.6 1,108 83.1 1.9 66.6 14.6 األكثر ثراءً 

 الرضّع الذين تم وزنهم عند الوالدة - TM.11مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات 1

 الوزن الفعلي عند الوالدةيشمل المؤشر األطفال الذين ذُكر أنه تم وزنهم عند الوالدة، لكن دون تسجيل أو تذكر أ
الضبط. وال يمكن اعتبار غرام ب 2,500يل المعلومات الناقصة المتعلقة بالوزن عند الوالدة، وكذلك نسبة التكدس، وخاصة عندما يكون الوزن القيم هنا هي القيم المسجلة على البطاقة أو التي تذكرها المستجيبة. العدد اإلجمالي للمواليد متدني الوزن يتطلب نموذجياً إجراء تعدب

 أنها مؤشر من مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات.النتائج المعروضة هنا على أنها نسبة دقيقة للمواليد متدني الوزن )سيكون على األرجح سوء تقدير( وبالتالي ال يتم اإلشارة إليها على 

 
 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
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الوالدة   6.8  رعاية ما بعد 

ة نافذة فرصة حيوية لتقديم تدخالت إلنقاذ األرواح    سواء. يعتبر وقت الوالدة والوقت الذي يليها مباشر
ّ
يبلغ عدد   لألم والمولود الجديد عىل حد

  جميع أنحاء العالم حوال  
  الشهر األول من الحياة  2.6وفيات المواليد الجدد ف 

 الذين يموتون ف 
ً
، وأغلب هذه الوفيات  63مليون حالة وفاة سنويا

  من الوالدة
  اليوم األول أو الثائ 

. ، وهو الوقت الذي تحدث فيها غالبية وفيا64تحدث ف 
ً
 65ت األمهات أيضا

يتضمن نموذج الفحوصات الصحية لما بعد الوالدة معلومات حول تواصل المواليد الجدد واألمهات مع جهة تزويد الرعاية، وكذلك يشتمل عىل  

  ظل التوسع الذي تشهده برامج رعاية ما  أسئلة معينة حول محتوى الرعاية. 
 ف 
ً
 مهما

ً
بعد الوالدة، ومن  وُيعتبر قياس هذا التواصل وحده أمرا

ورة بمكان قياس تغطية هذا التوسع وضمان وجود منصة لتقديم الخدمات األساسية من خاللها.   الض 

ة    الوالدة من وقت الوالدة حن  نهاية فب 
النفاس )أول  ينطوي برنامج / خدمات الرعاية ما بعد الوالدة التقليدية عىل توفبر الرعاية لألمهات وحدينر

  وقت   42والدة أو بعد أسابيع بعد ال 6
  لضمان الصحة السليمة , الكشف عن المضاعفات ف 

يوًما من الوالدة(. ويشمل توفبر الفحص الروتين 

. هذا باإلضافة إل توفبر خدمات استشار  ية لدعم  مبكر ، لتوفبر الرعاية الوقائية مثل توفبر فيتامير  أ ومكمالت الحديد ، وتوفبر خدمات التحصير 

  تتطلب زيارة فورية  األمهات من أج 
لية ودعمهن حن  يتمكن من التعرف عىل أي عالمات خطر للمضاعفات الن  ل الرضاعة الطبيعية والرعاية المب  

  للزيارات الروتينية. 
 لمرافق الرعاية الصحية. يتم توفبر جميع هذه الخدمات من خالل جدول زمن 

  العراق ، يشمل الجدول التقليدي المعدل للزيارة الروت
ينية للرعاية ما بعد الوالدة إل مركز الرعاية الصحية األولية الزيارة األول لكل من األم  ف 

  غضون 
  نهاية األسبوع األول بعد الوالدة والزيارة الثانية لألمهات ف 

أسابيع بعد الوالدة ؛ خالل هاتير  الزيارتير  ، يتم   6إل  4والمولود الجديد ف 

وتوكوالت الوطنية المعتمدة من إرشادات منظمة الصحة  تزويد األمهات وأطفالهن بالخدم ا للمبادئ التوجيهية / البر
ً
ات المذكورة أعاله وفق

 العالمية للرعاية ما بعد الوالدة. 

ة األكبر أهمي   تعتبر الفب 
ين األول الن  ة )ال سيما الساعات األرب  ع والعشر بالنسبة لكل   ة وتقر األدلة الجديدة بأن وقت الوالدة وبعد الوالدة مباشر

  الوالدة( ، تمثل نافذة حرجة من الفرص لتقديم تدخالت منقذة للحياة. 
 من األم وحدينر

ة النفاس( ، وتوص    باسم فب 
ً
  سميت سابقا

ة ما بعد الوالدة )الن    فب 
 من أهمية الرعاية المبكرة ف 

ً
بأن تتلق    وزادت برامج األمومة اآلمنة مؤخرا

 ص
ً
  جميع النساء والمولود فحصا

ً
  غضون يومير  من الوالدة بغض النظر عن مكان الوالدة. اعتمد العراق هذا التعريف الجديد وأضاف مؤخرا

 ف 
ً
حيا

  الوالدة يجب أن يت
  أن األمهات واألطفال حدينر

  لما بعد الوالدة لجميع الوالدات المؤسسية ، مما يعن 
  جدوله الزمن 

لقوا أول  الزيارة األول ف 

  غضون  فحص بعد الوالدة خالل 
  نهاية األسبوع األول والزيارة الثالثة ف 

-4أول يومير  بعد الوالدة ، باإلضافة إل زيارتير  سابقتير  )الثانية( زيارة ف 

 أسابيع بعد الوالدة(.  6

ا لل  
ً
  العراق  PNCيتضمن الجدول المعتمد حديث

 فحوصات بعد الوالدة:  3ف 

  مرفق صح  يو  -
  غضون يومير  ف 

 فر خدمات توصيل )مستشق  أو رعاية صحية أولية مع غرفة للوالدة( الزيارة األول ف 

  مركز الرعاية الصحية األولية( حيث يتم فحص األمهات واألطفال عىل حد سواء من أ -
  غضون أسبوع واحد بعد الوالدة )ف 

جل  الزيارة الثانية ف 

 .  سالمتهم الصحية ، يتلق  األطفال التطعيم ضد مرض ئر  س  جر 

  مركز الرعاية الصحية األولية( لألمهات فقط الزيارة  -
ة النفاس )ف    نهاية فب 

 الثالثة ف 

  مخ 
لية ف  لية المقدمة إل الوالدات المب     البلد باستثناء الزيارات المب  

ل ف    المب  
يمات النازحير  /  ال يوجد أي نظام لزيارات الرعاية بعد الوالدة ف 

 .  الالجئير 

  الفئة العمرية  TM.8.1يعرض الجدول 
  السنتير  اللتان سبقتا المسح حسب   49-15توزي    ع نسبة النساء ف 

  مرفق صح  ف 
  أنجير  ف 

سنة اللوائ 

 لمزايا الخلفية العامة. 
ً
  المرفق الصح  بعد الوالدة، وفقا

 مدة إقامتهن ف 

 

 

  تقرير وفيات األطفال  اليونيسف وآخرون.  63
. 2017اليونيسف،  نيويورك:  .2017المستويات واالتجاهات ف 

.https://www.unicef.org/publications/files/Child_Mortality_Report_2017.pdf 
 :(2014) 9938العدد ، 384مجلة الالنست حياة. “التقدم، واألولويات، واالحتماالت ما بعد البقاء عىل قيد ال “كل مولود جديد:  الون، جيه، وآخرون.  64

189-205. doi:10.1016/s0140-6736(14)60496-7. 
  وفاة األمهات:  منظمة الصحة العالمية وآخرون.  65

. 2015مطبعة منظمة الصحة العالمية،  جنيف:  .2015- 1990االتجاهات ف 

.http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/194254/9789241565141_eng.pdf?sequence=1 

https://www.unicef.org/publications/files/Child_Mortality_Report_2017.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/194254/9789241565141_eng.pdf?sequence=1
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ولتقييم مدى   66خالل اليومير  األولير  من الوالدة. وتوص  برامج األمومة اآلمنة أن تخضع جميع النساء وكذلك المواليد الجدد للفحص الصح  

ل  االستفادة من رعاية ما بعد الوالدة، تم سؤال النساء عّما إذا كّن قد خضعن هّن ومولودهن الجديد لفحص صح  بعد الوالدة، وعن توقيت أو 

  السنتير    فحص خضعوا له، ونوع الجهة الصحية المزودة للفحص ألحدث 
 اللتان سبقتا المسح. مولود أنجبته المرأة ف 

تير  ممن خضعوا لفحوص صحية وزيارات لرعاية ما بعد الوالدة من   TM.8.2يعرض الجدول     السنتير  األخبر
نسبة المواليد الجدد الذين ُولدوا ف 

  المب   الفحوصات الصحية بعد الوالدة  يرجر مالحظة أن  أي جهة صحية بعد الوالدة. 
  المرفق الصح  أو ف 

ل تعود عىل الفحوصات  أثناء اإلقامة ف 

  تجري  ها أي جهة صحية بغض النظر عن توقيتها )العمود 
لفحص صحة   أية زيارة منفصلة عىل  زيارات رعاية ما بعد الوالدة(، بينما تعود 1الن 

جرى بعد الوالدةتشمل  ال المولود الجديد وتقديم خدمات رعاية وقائية له وه  بالتال  
ُ
  ت
  المرفق الصح   أثناء ا  الفحوصات الصحية الن 

إلقامة ف 

ل.  ل )العمود    الفحوصات الصحية ما بعد الوالدةبينما يشمل مؤشر   أو المب     المرفق الصح  والمب  
أي فحص صح  ُيجرى بعد الوالدة أثناء اإلقامة ف 

 (. 4و  3و  2(، بغض النظر عن توقيته، وكذلك زيارات رعاية ما بعد الوالدة خالل اليومير  األولير  من الوالدة )األعمدة 1

  الجدول 
، يتم توزي    ع المواليد الجدد الذين حصلوا عىل أول زيارة لرعاية ما بعد الوالدة خالل أسبوع واحد من الوالدة وذلك حسب  TM.8.3ف 

ل  الموقع ونوع جهة تزويد الخدمة.    المرفق الصح  أو المب  
 بعد الوالدة. وكما ه  معرفة أعاله، أي زيارة ال تشمل أي فحص يتم إجراؤه ف 

لمحتوى رعاية ما بعد الوالدة، عىل سبيل المثال ال الحض، الرعاية الحرارية ورعاية الحبل الّشي، واإلرشاد حول  وتشمل المكونات األساسية 

  قد تظهر عىل الموالي
، وقياس درجة حرارة الطفل، وقياس وزن الطفل، وإرشاد األم حول األعراض الخطرة الن  والرعاية   د الجدد. اإلرضاع الطبيع 

  الحفاظ عىل استقرار حالة الطفل والحيلو 
  تسهم ف 

لة دون  الحرارية ورعاية الحبل الّشي ه  من العنارص األساسية لرعاية المواليد الجدد والن 

 للحيلولة دون إصابة األم والطفل بأمراض ت انخفاض درجة حرارته. 
ً
 مهما

ً
يعرض الجدول   67هدد حياتهما. وتعتبر رعاية الحبل الّشي المالئمة أمرا

TM.8.4   تير  ممن تم تجفيفهم بعد الوالدة، ونسبة من تم إجراء وضعية مالمسة الجلد للجلد   السنتير  األخبر
 ف 
ً
نسبة األطفال الذين ُولدوا مؤخرا

تير   توزي    ع نسبة المواليد الذين ُولدوا أحي TM.8.5يعرض الجدول  لهم، وتوزي    ع نسبة توقيت إجراء أول حمام لهم.    السنتير  األخبر
 ف 
ً
اء مؤخرا

 .  خارج مرفق صح 

  السنتير  الماضيتير     TM.8.6يعرض الجدول  
 ف 
ً
 نسبة المواليد األحياء الذين ُولدوا مؤخرا

ً
ات المتعلقة بزيارات رعاية ما بعد الوالدة، وتحديدا المؤشر

تقديم إرشاد حول إرضاعهم أو تم مراقبة طريقة إرضاعهم،   (3( قياس حرارتهم، و2( تم فحص حبلهم الّشي و1خالل يومير  من والدتهم، ممن 

  قد تظهر عليهم. 5( تم قياس وزنهم و4و
 ( تقديم إرشاد حول األعراض الخطرة الن 

  قامت بها األمهات، وه    TM.8.8و  TM.8.7ويعرض الجدوالن 
معلومات تم جمعها حول الفحوصات الصحية ما بعد الوالدة والزيارات الن 

  الجدولير  معلومات مم 
  يتم جمعها للمواليد الجدد.  TM.8.3و  TM.8.2اثلة لتلك الواردة ف 

  تعرض البيانات الن 
 الن 

 ، لكنه ُيعن  اآلن بزيارات رعاية ما بعد الوالدة لألمهات حسب الموقع ونوع جهة تزويد الرعاية. TM.8.3مع الجدول   TM.8.8ويتطابق الجدول 

ل بعد الوالدة. وكما ه  معرفة أعاله، أي    المرفق الصح  أو المب  
 زيارة ال تشمل أي فحص يتم إجراؤه ف 

  السنتير  اللتان سبقتا المسح حسب حصولهن عىل فحوصات صحية أو زيارات    TM.8.9يعرض الجدول  
 ف 
ً
 حّيا

ً
  أنجير  مولودا

توزي    ع النساء اللوائ 

  الجدولير  رعاية ما بعد الوالدة خالل يومير  من الوالدة لألم والمولود، 
ات المعروضة ف   .TM.8.7و  TM.8.2وهو بالتال  يجمع بير  المؤشر

 

 

 

 

 

 

 

جرى لألمهات وصغار األطفال  66
ُ
  ت
  أوصت بها منظمة الصحة زيارات رعاية ما بعد الوالدة، والن 

  اليومير  األولير  من الوالدة، ه  إحدى التوصيات الن 
ف 

اتيجية العالمية لصحة النساء واألطفال واليافعير  ) ات ذات األولوية لالسب    تم تحديدها كأحد المؤشر
( وغبر من أطر عمل الرص 2030-2016العالمية والن 

  يمكن الوقاية منها”.  الدول  مثل “خطة عمل كل مولود جديد” و “إنهاء
 حاالت وفاة األمهات الن 

مطبعة منظمة الصحة العالمية،  جنيف:  توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق برعاية ما بعد الوالدة لألم والمواليد الجدد.  منظمة الصحة العالمية.  67

2013 ..http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97603/9789241506649_eng.pdf?sequence=1 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97603/9789241506649_eng.pdf?sequence=1
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ي مرفق صحي بعد الوالدة TM.8.1الجدول 
 : اإلقامة فن

سنة اللواتي أنجبن مولودًا حيّاً في السنتين األخيرتين ممن أنجبن آخر مولد لهن في مرفق صحي حسب مدة إقامتهن في المرفق  49-15توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 

 2018، العراقالصحي، 

  

 مدة اإلقامة في المرفق الصحي

المجموع 

 اإلجمالي

12 
ساعة 
أو 

 1أكثر

النساء عدد 
اللواتي 

أنجبن آخر 
مولود لهن 

في مرفق 
صحي في 
السنتين 

 األخيرتين

 6أقل من 

 ساعات

6-11 

 ساعة

12-23 

 ساعة

1-2 

 يوم

أيام  3

 أو أكثر

ال 
 أعرف/
إجابة 

 ناقصة 

            

 5,384 41.9 100.0 0.0 4.6 32.6 4.7 11.1 47.1 المجموع اإلجمالي )العراق(

           

          المنطقة

 3,823 42.0 100.0 0.0 5.0 32.9 4.1 10.9 47.1 منطقة حضرية

 1,561 41.6 100.0 0.0 3.6 31.7 6.3 11.4 47.1 منطقة ريفية

          المحافظة

 217 40.1 100.0 0.3 4.8 33.4 1.9 9.8 49.8 دهوك

 510 29.6 100.0 0.0 2.3 24.3 3.1 15.3 55.1 نينوى

 246 30.7 100.0 0.0 1.9 18.5 10.3 27.8 41.5 سليمانية

 130 41.8 100.0 0.0 0.4 40.5 0.9 11.0 47.3 كركوك

 437 60.4 100.0 0.0 1.0 42.5 16.9 6.1 33.4 اربيل

 365 40.2 100.0 0.0 4.3 29.8 6.2 7.8 51.9 ديالى

 123 39.1 100.0 0.0 3.1 30.6 5.4 13.3 47.6 انبار

 894 48.1 100.0 0.0 1.8 43.6 2.8 11.6 40.3 بغداد

 637 49.8 100.0 0.0 2.1 46.3 1.4 13.8 36.4 مركز   

 257 44.0 100.0 0.0 1.2 36.8 6.0 5.9 50.1 اطراف   

 261 46.9 100.0 0.0 2.9 42.0 2.1 6.2 46.9 بابل

 175 41.0 100.0 0.0 4.0 32.6 4.5 14.4 44.6 كربالء 

 185 47.1 100.0 0.0 7.4 38.8 1.0 8.7 44.2 واسط

 109 39.2 100.0 0.0 2.0 35.2 2.0 13.6 47.3 صالح الدين

 252 38.7 100.0 0.0 3.2 30.6 4.9 10.2 51.2 نجف

 181 39.7 100.0 0.0 3.0 24.4 12.2 9.0 51.3 قادسية

 254 41.8 100.0 0.0 16.7 24.2 0.8 7.5 50.7 مثنى

 306 34.7 100.0 0.0 5.3 29.4 0.0 10.6 54.7 ذي قار

 249 48.3 100.0 0.0 17.2 28.7 2.4 6.6 45.1 ميسان

 491 34.9 100.0 0.0 6.8 23.9 4.1 11.5 53.6 بصرة 

          االقليم

 900 47.4 100.0 0.1 2.2 33.8 11.5 12.9 39.6 العراق كوردستان

 4,484 40.8 100.0 0.0 5.0 32.3 3.4 10.7 48.6 وسط وجنوب العراق

          التعليم

 949 37.3 100.0 0.0 4.8 30.5 2.1 10.9 51.8 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 2,221 38.6 100.0 0.0 4.6 29.3 4.7 10.8 50.6 االبتدائيه

 1,053 51.5 100.0 0.1 7.2 37.2 7.1 9.5 39.0 المتوسطه

 1,160 43.2 100.0 0.0 1.9 36.4 4.8 13.1 43.7 االعداديه +

          العمر وقت الوالدة

 732 42.9 100.0 0.0 4.6 29.4 9.0 10.8 46.2 سنة 20أقل من 

 3,845 40.7 100.0 0.0 4.4 32.2 4.2 11.1 48.2 سنة 20-34

 808 46.5 100.0 0.0 5.5 37.4 3.5 11.1 42.4 سنة 35-49

          نوع المرفق الصحي

 4,628 36.0 100.0 0.0 5.0 27.0 4.1 11.0 52.9 عام 

 756 77.6 100.0 0.0 2.2 66.8 8.6 11.3 11.1 خاص

          نوع الوالدة

 3,321 12.6 100.0 0.0 2.2 7.8 2.6 13.6 73.8 والدة طبيعية

 2,063 89.0 100.0 0.0 8.4 72.5 8.2 7.0 4.0 عملية قيصرية



 

 104 صفحة | الصحة اإلنجابية وصحة األمومة – النمو

ي مرفق صحي بعد الوالدة TM.8.1الجدول 
 : اإلقامة فن

سنة اللواتي أنجبن مولودًا حيّاً في السنتين األخيرتين ممن أنجبن آخر مولد لهن في مرفق صحي حسب مدة إقامتهن في المرفق  49-15توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 

 2018، العراقالصحي، 

  

 مدة اإلقامة في المرفق الصحي

المجموع 

 اإلجمالي

12 
ساعة 
أو 

 1أكثر

النساء عدد 
اللواتي 

أنجبن آخر 
مولود لهن 

في مرفق 
صحي في 
السنتين 

 األخيرتين

 6أقل من 

 ساعات

6-11 

 ساعة

12-23 

 ساعة

1-2 

 يوم

أيام  3

 أو أكثر

ال 
 أعرف/
إجابة 

 ناقصة 

          سنة( 49-18الوظيفية )العمر صعوبات القدرات 

 135 39.8 100.0 0.0 8.6 28.4 2.8 8.0 52.2 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 5,102 42.0 100.0 0.0 4.5 32.7 4.8 11.3 46.7 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

          مؤشر الثروة

 1,065 35.7 100.0 0.0 6.0 27.1 2.6 11.1 53.2 األشد فقراً 

 1,178 42.8 100.0 0.0 6.2 28.3 8.3 9.7 47.5 فقير

 1,161 39.8 100.0 0.0 4.8 32.3 2.7 11.8 48.4 متوسط

 985 45.2 100.0 0.0 3.3 38.3 3.6 9.4 45.4 ثري

 995 46.6 100.0 0.1 2.0 38.3 6.3 13.4 40.0 األكثر ثراءً 

 اإلقامة في مرفق صحي بعد الوالدة - TM.12مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1



 

 105 صفحة | الصحة اإلنجابية وصحة األمومة – النمو

 : الفحوصات الصحية للمواليد الجدد ما بعد الوالدة TM.8.2الجدول 

سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين األخيرتين ممن تم إجراء فحوصات صحية آلخر مولود حّي أنجبنه أثناء وجودهن في المرفق  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 
ر مولود حّي لهن من أي مزود خدمات صحية بعد الوالدة، حسب الصحي أو المنزل بعد الوالدة، وتوزيع نسبة النساء اللواتي حصلن على زيارات رعاية ما بعد الوالدة آلخ 

 2018، العراقتوقيت الزيارة، ونسبة النساء اللواتي تم إجراء فحوصات صحية لمولودهن ما بعد الوالدة، 

  

الفحص 

الصحي بعد 
الوالدة أثناء 
اإلقامة في 

المرفق 
الصحي أو 

 أفي المنزل

 بللمواليد الجدد زيارات رعاية ما بعد الوالدة 

المجموع 

 اإلجمالي

الفحص 

الصحي 
للمولود 
الجديد 

ما بعد 
الوالدة 

 ،ج 1

عدد 
الوالدات 

الحيّة 

األخيرة 
خالل السنتين 

 األخيرتين
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 6,218 77.5 100.0 72.1 12.3 7.2 3.1 2.2 3.2 76.7 المجموع اإلجمالي )العراق(

            

           جنس المولود الجديد

 3,180 78.7 100.0 72.0 12.1 8.0 2.6 2.3 3.0 77.9 ذكر

 3,038 76.2 100.0 72.2 12.4 6.4 3.5 2.1 3.4 75.5 أنثى

           المنطقة

 4,287 78.6 100.0 71.9 13.1 7.4 2.7 2.1 2.8 77.8 منطقة حضرية

 1,931 75.0 100.0 72.5 10.3 6.9 4.0 2.3 4.0 74.3 منطقة ريفية

           المحافظة

 221 75.0 100.0 79.1 12.8 2.9 2.7 1.2 1.3 73.6 دهوك

 610 72.1 100.0 60.8 13.1 15.9 5.0 2.8 2.4 70.0 نينوى

 260 73.2 100.0 78.5 7.5 5.3 4.7 2.9 1.0 72.5 سليمانية

 145 77.3 100.0 60.8 0.3 3.7 3.1 8.5 23.6 77.1 كركوك

 508 91.5 100.0 69.3 5.5 13.0 10.1 1.5 0.6 91.2 اربيل

 431 83.4 100.0 56.7 32.6 6.5 0.8 1.3 2.2 82.9 ديالى

 163 77.8 100.0 66.9 4.6 7.7 3.6 8.3 9.0 76.4 انبار

 1,071 87.6 100.0 68.0 20.1 8.8 1.5 0.7 0.9 87.2 بغداد

 739 90.5 100.0 70.0 16.9 9.7 1.7 0.8 0.8 90.2 مركز   

 332 81.0 100.0 63.5 27.2 6.7 1.0 0.5 1.1 80.6 اطراف   

 296 71.0 100.0 67.7 6.3 3.8 6.1 7.9 8.2 69.4 بابل

 202 86.3 100.0 76.9 10.0 7.5 1.0 1.5 3.1 85.3 كربالء 

 228 76.9 100.0 68.1 12.0 6.4 3.1 0.8 9.6 76.3 واسط

 144 78.6 100.0 63.9 13.7 7.7 4.4 6.1 4.2 76.3 صالح الدين

 263 88.5 100.0 76.0 13.7 6.4 1.3 0.9 1.6 88.5 نجف

 192 46.6 100.0 88.6 0.3 3.5 1.6 1.5 4.4 45.3 قادسية

 267 90.9 100.0 93.3 0.7 1.6 0.8 0.9 2.8 90.6 مثنى

 356 71.1 100.0 93.5 0.6 1.9 0.9 1.3 1.8 71.1 ذي قار

 313 73.8 100.0 81.4 5.4 6.0 1.5 1.7 4.1 73.7 ميسان

 549 54.5 100.0 73.1 18.1 3.8 2.2 1.1 1.7 53.7 بصرة 

           االقليم

 990 83.0 100.0 73.9 7.6 8.7 7.0 1.8 0.8 82.3 العراق كوردستان

 5,229 76.4 100.0 71.7 13.1 6.9 2.3 2.2 3.6 75.6 وسط وجنوب العراق

           التعليم

 1,091 72.6 100.0 80.3 9.0 4.3 1.5 1.7 3.2 72.1 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 2,666 78.0 100.0 72.0 11.8 7.9 2.7 2.5 3.0 77.1 االبتدائيه

 1,196 76.0 100.0 68.1 15.6 6.0 4.7 1.8 3.7 75.4 المتوسطه

 1,265 81.9 100.0 69.0 12.8 9.4 3.6 2.3 2.9 81.0 االعداديه +

           عمر األم عند الوالدة

 819 77.1 100.0 72.6 13.1 7.2 1.8 1.4 3.9 76.8 سنة 20أقل من 

 4,432 77.2 100.0 72.3 12.5 6.4 3.6 2.2 3.0 76.4 سنة 20-34

 967 79.2 100.0 70.7 10.5 10.9 1.8 2.8 3.2 78.0 سنة 35-49

           مكان وضع المولود 

 829 62.7 100.0 70.7 12.0 11.3 1.3 1.2 3.5 61.4 المنزل



 

 106 صفحة | الصحة اإلنجابية وصحة األمومة – النمو

 : الفحوصات الصحية للمواليد الجدد ما بعد الوالدة TM.8.2الجدول 

سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين األخيرتين ممن تم إجراء فحوصات صحية آلخر مولود حّي أنجبنه أثناء وجودهن في المرفق  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 
ر مولود حّي لهن من أي مزود خدمات صحية بعد الوالدة، حسب الصحي أو المنزل بعد الوالدة، وتوزيع نسبة النساء اللواتي حصلن على زيارات رعاية ما بعد الوالدة آلخ 

 2018، العراقتوقيت الزيارة، ونسبة النساء اللواتي تم إجراء فحوصات صحية لمولودهن ما بعد الوالدة، 

  

الفحص 

الصحي بعد 
الوالدة أثناء 
اإلقامة في 

المرفق 
الصحي أو 

 أفي المنزل

 بللمواليد الجدد زيارات رعاية ما بعد الوالدة 

المجموع 

 اإلجمالي

الفحص 

الصحي 
للمولود 
الجديد 

ما بعد 
الوالدة 

 ،ج 1

عدد 
الوالدات 

الحيّة 

األخيرة 
خالل السنتين 

 األخيرتين
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 5,384 79.8 100.0 72.3 12.3 6.6 3.4 2.3 3.1 79.1 مرفق صحي

 4,628 78.0 100.0 73.8 11.9 6.0 2.6 2.2 3.4 77.3 عام

 756 90.7 100.0 62.9 14.6 10.2 8.1 3.0 1.3 89.8 خاص

 5 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) غير ذلك/ال أعرف/إجابة ناقصة

صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 
 سنة( 18-49

          

تعاني من صعوبة في القدرات 
 الوظيفية

73.9 1.7 3.8 0.6 26.9 7.1 60.0 100.0 74.3 183 

ال تعاني من أية صعوبة في 

 القدرات الوظيفية
76.9 3.1 2.1 3.2 6.7 12.2 72.7 100.0 77.7 5,880 

           مؤشر الثروة

 1,306 71.3 100.0 79.3 10.1 4.5 1.2 1.8 3.2 70.6 األشد فقراً 

 1,370 74.4 100.0 74.7 13.0 4.7 2.3 1.9 3.3 73.6 فقير

 1,309 77.4 100.0 73.4 12.3 6.9 2.2 2.1 3.1 76.7 متوسط

 1,125 81.1 100.0 66.3 14.4 9.1 3.0 3.9 3.2 80.3 ثري

 1,108 84.9 100.0 64.6 11.8 12.1 7.3 1.1 3.1 84.1 األكثر ثراءً 

 الفحص الصحي ما بعد الوالدة للمولود الجديد - TM.13مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
بل مغادرة الجهة الصحية الفحوصات الصحية التي تجريها أية جهة صحية بعد الوالدة في المرفق الصحي )قبل الخروج من المرفق الصحي( أو بعد الوالدة في المنزل )قأ

 للمنزل(.

ية. وزيارات رعاية ما بعد زيارات رعاية ما بعد الوالدة تعود على زيارة منفصلة تقوم بها أية جهة خدمات صحية لفحص صحة المولود الجديد وتقديم خدمات رعاية وقائ ب
 أعاله(. أالمالحظة  الوالدة ال تشمل الفحوصات الصحية التي تُجرى بعد الوالدة أثناء اإلقامة في المرفق الصحي أو في المنزل )أنظر/ي

أعاله(، وكذلك زيارات  أحظة الفحوصات الصحية ما بعد الوالدة تشمل أي فحص صحي يتم إجراؤه أثناء اإلقامة في المرفق الصحي أو في المنزل بعد الوالدة )أنظر/ي المال ج
 أعاله( خالل يومين من الوالدة. برعاية ما بعد الوالدة )أنظر/ي المالحظة 

 حالة غير مرجحة 25ن )*( األرقام التي تستند إلى أقل م
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 : زيارات رعاية ما بعد الوالدة للمواليد الجدد خالل األسبوع األول من الوالدة TM.8.3الجدول 

، العراقاحد من الوالدة، حسب المكان والجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الوالدة، سنة اللواتي أنجبن مولودًا حيّاً في السنتين األخيرتين ممن حصل مولودهن الحّي األخير على زيارة رعاية ما بعد الوالدة خالل أسبوع و 49-15نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 
2018 

  

مكان إجراء أول زيارة رعاية ما بعد الوالدة 

  للمواليد الجدد

المجموع 
 اإلجمالي

 الجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الوالدة للمواليد الجدد

المجموع 
 اإلجمالي

عدد االمواليد األحياء الذي ُولدوا مؤخرًا 
في السنتين األخيرتين ممن حصلوا على 

الوالدة خالل زيارة رعاية ما بعد 
 المنزل األسبوع األول من حياتهم

قطاع 
 عام

قطاع 
 خاص

مكان 
 آخر

غير 
 مبين

طبيب 
 حكومي

طبيب 
 خاص

 المجموع
 )االطباء(

ممرضة 
 قابلة /

باحثة 

صحة 
 مجتمعية

مرافقة 

والدة 
 تقليدية

                              

 974 100.0 0.3 0.3 2.3 97.1 30.6 66.5 100.0 1.0 0.2 30.8 66.6 1.3 المجموع اإلجمالي )العراق(

                

               جنس المولود الجديد

 507 100.0 0.2 0.2 2.0 97.6 28.4 69.2 100.0 1.0 0.4 28.0 69.2 1.4 ذكر

 467 100.0 0.4 0.4 2.6 96.6 33.0 63.6 100.0 1.0 0.0 33.9 63.9 1.2 أنثى

               المنطقة

 641 100.0 0.3 0.5 1.9 97.3 30.7 66.6 100.0 1.0 0.3 29.8 67.2 1.7 منطقة حضرية

 332 100.0 0.2 0.0 3.0 96.8 30.4 66.4 100.0 1.2 0.0 32.8 65.5 0.5 منطقة ريفية

               المحافظة

 18 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) دهوك

 159 100.0 0.7 0.0 0.9 98.4 23.8 74.6 100.0 1.6 1.0 22.5 72.9 1.9 نينوى

 36 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) سليمانية

 56 100.0 0.6 2.0 7.0 90.4 6.9 83.5 100.0 2.2 0.0 8.9 83.5 5.4 كركوك

 128 (100.0) (0.0) (0.0) (0.7) (99.3) (44.4) (54.9) (100.0) (0.0) (0.0) (43.9) (54.4) (1.8) اربيل

 46 (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (23.7) (76.3) (100.0) (1.1) (0.0) (39.0) (59.9) (0.0) ديالى

 46 100.0 0.0 0.0 6.4 93.6 34.1 59.5 100.0 6.4 0.0 29.1 64.4 0.0 انبار

 127 100.0 0.0 1.6 0.7 97.7 36.1 61.6 100.0 0.0 0.0 36.1 62.3 1.6 بغداد

 97 (100.0) (0.0) (2.1) (0.0) (97.9) (44.6) (53.2) (100.0) (0.0) (0.0) (44.6) (53.2) (2.1) مركز   

 31 (100.0) (0.0) (0.0) (2.8) (97.2) (9.6) (87.6) (100.0) (0.0) (0.0) (9.6) (90.4) (0.0) اطراف   

 77 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 11.7 88.3 100.0 0.0 0.0 9.9 90.1 0.0 بابل

 27 (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (41.9) (58.1) (100.0) (0.0) (0.0) (44.5) (55.5) (0.0) كربالء 

 45 100.0 0.0 0.0 3.2 96.8 11.5 85.2 100.0 0.0 0.0 6.4 93.6 0.0 واسط

 32 100.0 0.0 0.0 1.6 98.4 34.7 63.7 100.0 0.0 0.0 47.5 52.5 0.0 صالح الدين

 27 (100.0) (0.0) (0.0) (1.7) (98.3) (43.6) (54.7) (100.0) (1.7) (0.0) (48.2) (50.0) (0.0) نجف

 21 (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (30.4) (69.6) (100.0) (1.9) (0.0) (25.2) (69.4) (3.5) قادسية

 16 100.0 2.4 0.0 1.1 96.5 13.3 83.2 100.0 3.0 0.0 17.3 77.4 2.4 مثنى
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 : زيارات رعاية ما بعد الوالدة للمواليد الجدد خالل األسبوع األول من الوالدة TM.8.3الجدول 

، العراقاحد من الوالدة، حسب المكان والجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الوالدة، سنة اللواتي أنجبن مولودًا حيّاً في السنتين األخيرتين ممن حصل مولودهن الحّي األخير على زيارة رعاية ما بعد الوالدة خالل أسبوع و 49-15نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 
2018 

  

مكان إجراء أول زيارة رعاية ما بعد الوالدة 

  للمواليد الجدد

المجموع 
 اإلجمالي

 الجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الوالدة للمواليد الجدد

المجموع 
 اإلجمالي

عدد االمواليد األحياء الذي ُولدوا مؤخرًا 
في السنتين األخيرتين ممن حصلوا على 

الوالدة خالل زيارة رعاية ما بعد 
 المنزل األسبوع األول من حياتهم

قطاع 
 عام

قطاع 
 خاص

مكان 
 آخر

غير 
 مبين

طبيب 
 حكومي

طبيب 
 خاص

 المجموع
 )االطباء(

ممرضة 
 قابلة /

باحثة 

صحة 
 مجتمعية

مرافقة 

والدة 
 تقليدية

 21 (100.0) (0.0) (0.0) (3.3) (96.7) (52.8) (43.9) (100.0) (0.0) (0.0) (52.8) (47.2) (0.0) ذي قار

 41 100.0 1.7 0.0 3.8 94.5 7.8 86.7 100.0 2.3 1.2 8.6 86.0 1.9 ميسان

 48 (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (54.9) (45.1) (100.0) (0.0) (0.0) (48.8) (51.2) (0.0) بصرة 

               االقليم

 182 100.0 0.0 0.0 4.5 95.5 47.0 48.5 100.0 0.2 0.0 46.6 51.9 1.2 العراق كوردستان

 791 100.0 0.3 0.4 1.8 97.5 26.8 70.7 100.0 1.2 0.3 27.2 70.0 1.3 وسط وجنوب العراق

               التعليم

 116 100.0 0.3 0.0 4.2 95.4 20.7 74.7 100.0 1.1 0.4 19.7 78.2 0.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 432 100.0 0.2 0.5 2.5 96.7 22.2 74.5 100.0 1.1 0.0 23.2 73.9 1.7 االبتدائيه

 195 100.0 0.6 0.0 0.2 99.2 46.2 53.1 100.0 0.6 0.0 46.6 52.0 0.9 المتوسطه

 231 100.0 0.0 0.5 2.6 96.9 38.0 58.9 100.0 1.2 0.7 37.4 59.6 1.1 االعداديه +

               عمر األم عند الوالدة

 117 100.0 0.2 1.8 1.0 97.1 21.9 75.2 100.0 1.1 0.0 28.5 67.8 2.6 سنة 20أقل من 

 675 100.0 0.3 0.2 2.3 97.2 33.3 63.9 100.0 1.2 0.3 32.5 65.3 0.6 سنة 20-34

 182 100.0 0.2 0.0 3.1 96.7 26.0 70.7 100.0 0.3 0.0 26.1 70.8 2.8 سنة 35-49

               مكان وضع المولود 

 143 100.0 1.7 0.0 5.0 93.2 14.4 78.8 100.0 5.3 0.0 12.4 80.0 2.3 المنزل

 828 100.0 0.0 0.4 1.8 97.8 33.5 64.3 100.0 0.3 0.3 34.1 64.2 1.1 مرفق صحي

 658 100.0 0.0 0.5 2.0 97.5 24.7 72.8 100.0 0.4 0.3 24.4 73.9 1.0 عام

 170 100.0 0.0 0.0 1.1 98.9 67.4 31.5 100.0 0.0 0.0 71.8 26.8 1.3 خاص

 2 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) غير ذلك/ال أعرف/إجابة ناقصة

               سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 60 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 889 100.0 0.3 0.4 2.4 96.9 31.8 65.2 100.0 1.1 0.2 32.4 65.0 1.3 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

               مؤشر الثروة

 139 100.0 0.2 0.0 5.8 94.0 17.6 76.4 100.0 1.6 0.0 17.5 80.1 0.8 األشد فقراً 

 168 100.0 0.0 0.0 1.6 98.4 28.3 70.2 100.0 0.8 0.3 27.3 71.1 0.5 فقير
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 : زيارات رعاية ما بعد الوالدة للمواليد الجدد خالل األسبوع األول من الوالدة TM.8.3الجدول 

، العراقاحد من الوالدة، حسب المكان والجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الوالدة، سنة اللواتي أنجبن مولودًا حيّاً في السنتين األخيرتين ممن حصل مولودهن الحّي األخير على زيارة رعاية ما بعد الوالدة خالل أسبوع و 49-15نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 
2018 

  

مكان إجراء أول زيارة رعاية ما بعد الوالدة 

  للمواليد الجدد

المجموع 
 اإلجمالي

 الجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الوالدة للمواليد الجدد

المجموع 
 اإلجمالي

عدد االمواليد األحياء الذي ُولدوا مؤخرًا 
في السنتين األخيرتين ممن حصلوا على 

الوالدة خالل زيارة رعاية ما بعد 
 المنزل األسبوع األول من حياتهم

قطاع 
 عام

قطاع 
 خاص

مكان 
 آخر

غير 
 مبين

طبيب 
 حكومي

طبيب 
 خاص

 المجموع
 )االطباء(

ممرضة 
 قابلة /

باحثة 

صحة 
 مجتمعية

مرافقة 

والدة 
 تقليدية

 188 100.0 0.5 0.0 0.4 99.1 30.9 68.2 100.0 0.2 0.0 32.9 65.2 1.6 متوسط

 217 100.0 0.7 1.0 1.6 96.8 28.9 67.9 100.0 1.8 0.7 28.1 67.4 2.0 ثري

 261 100.0 0.0 0.4 2.8 96.8 40.1 56.7 100.0 0.9 0.0 40.9 57.0 1.2 األكثر ثراءً 

 حالة غير مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى) ( 
 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 



 

 110 صفحة | الصحة اإلنجابية وصحة األمومة – النمو

 : الرعاية الحرارية للمواليد الجدد TM.8.4الجدول 

لهم، وتوزيع نسبة توقيت إجراء أول حمام نسبة األطفال الذين ُولدوا مؤخرًا في السنتين األخيرتين ممن تم تجفيفهم بعد الوالدة، ونسبة من تم إجراء وضعية مالمسة الجلد للجلد 
 2018، العراقلهم، 

  

 توقيت أول حمام  نسبة األطفال الذين تم:

المجموع 
 اإلجمالي

األطفال عدد 
الذين ُولدوا 

مؤخراً في 
السنتين 
 الماضيتين

تجفيفهم 
بعد 
 1الوالدة

إجراء 
مالمسة 

الجلد 
للجلد لهم 

  2مع األم
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 م
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6 
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 6,218 100.0 0.6 2.7 80.8 6.6 12.0  8.3 83.7 المجموع اإلجمالي )العراق(

            

           جنس المولود الجديد

 3,180 100.0 0.5 3.0 80.8 6.7 12.0  7.9 84.3 ذكر

 3,038 100.0 0.6 2.4 80.7 6.6 12.0  8.6 83.2 أنثى

           المنطقة

 4,287 100.0 0.6 2.5 80.4 6.2 12.8  9.0 83.1 منطقة حضرية

 1,931 100.0 0.6 3.2 81.7 7.6 10.1  6.6 85.1 منطقة ريفية

           المحافظة

 221 100.0 1.6 2.6 74.8 11.2 12.5  24.3 81.1 دهوك

 610 100.0 0.0 4.5 58.4 15.5 26.1  2.9 82.7 نينوى

 260 100.0 0.0 6.6 82.6 3.3 14.0  20.4 94.3 سليمانية

 145 100.0 0.0 2.4 70.4 13.6 16.0  14.9 53.7 كركوك

 508 100.0 0.6 1.2 84.1 5.2 10.1  13.0 75.4 اربيل

 431 100.0 0.8 3.3 53.4 19.1 26.7  0.8 94.8 ديالى

 163 100.0 0.2 2.9 87.0 3.7 9.1  6.0 82.8 انبار

 1,071 100.0 0.1 1.1 85.1 5.8 9.0  9.0 88.8 بغداد

 739 100.0 0.0 1.6 83.5 5.7 10.8  9.9 87.8 مركز   

 332 100.0 0.2 0.1 88.6 6.2 4.9  6.9 91.1 اطراف   

 296 100.0 1.3 4.0 91.7 0.7 6.4  3.5 81.8 بابل

 202 100.0 0.4 1.0 92.0 1.2 6.4  7.0 76.2 كربالء 

 228 100.0 0.0 1.2 78.1 9.5 12.4  0.8 73.5 واسط

 144 100.0 0.8 18.1 49.0 15.4 34.8  6.5 94.5 صالح الدين

 263 100.0 0.0 0.4 95.5 2.4 2.1  23.5 80.1 نجف

 192 100.0 1.8 0.2 93.3 0.3 4.6  1.6 76.5 قادسية

 267 100.0 0.3 2.0 92.9 0.5 6.3  7.0 80.9 مثنى

 356 100.0 2.4 2.3 90.3 0.6 6.6  7.5 91.1 ذي قار

 313 100.0 0.6 0.4 96.2 0.7 2.5  6.0 80.6 ميسان

 549 100.0 0.9 3.4 85.1 5.2 8.9  5.1 86.2 بصرة 

           االقليم

 990 100.0 0.7 2.9 81.6 6.0 11.7  17.5 81.6 العراق كوردستان

 5,229 100.0 0.6 2.7 80.6 6.8 12.1  6.5 84.1 وسط وجنوب العراق

           التعليم

 1,091 100.0 0.4 2.9 86.4 3.7 9.6  11.2 80.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 2,666 100.0 0.6 3.0 78.7 8.2 12.5  7.4 85.1 االبتدائيه

 1,196 100.0 0.6 1.7 82.3 6.4 10.6  7.6 85.9 المتوسطه

 1,265 100.0 0.6 2.9 78.8 6.2 14.4  8.4 81.5 االعداديه +

           عمر األم عند الوالدة

 819 100.0 0.3 2.4 86.0 4.3 9.4  8.5 89.4 سنة 20أقل من 

 4,432 100.0 0.6 2.7 79.6 7.5 12.4  8.1 84.1 سنة 20-34

 967 100.0 0.9 3.2 81.8 4.8 12.5  8.7 77.5 سنة 35-49

           مكان وضع المولود 

 829 100.0 0.8 3.3 74.3 8.5 16.4  4.9 91.2 المنزل

 5,384 100.0 0.5 2.6 81.7 6.4 11.3  8.8 82.6 مرفق صحي



 

 111 صفحة | الصحة اإلنجابية وصحة األمومة – النمو

 : الرعاية الحرارية للمواليد الجدد TM.8.4الجدول 

لهم، وتوزيع نسبة توقيت إجراء أول حمام نسبة األطفال الذين ُولدوا مؤخرًا في السنتين األخيرتين ممن تم تجفيفهم بعد الوالدة، ونسبة من تم إجراء وضعية مالمسة الجلد للجلد 
 2018، العراقلهم، 

  

 توقيت أول حمام  نسبة األطفال الذين تم:

المجموع 
 اإلجمالي

األطفال عدد 
الذين ُولدوا 

مؤخراً في 
السنتين 
 الماضيتين

تجفيفهم 
بعد 
 1الوالدة

إجراء 
مالمسة 

الجلد 
للجلد لهم 
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 4,628 100.0 0.6 2.5 81.2 6.6 11.5  9.5 82.9 عام

 756 100.0 0.2 3.5 85.0 4.9 10.0  4.7 80.6 خاص

 5 (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) غير ذلك/ال أعرف/إجابة ناقصة

           سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 183 100.0 0.4 0.9 81.1 4.9 13.6  4.3 90.9 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 5,880 100.0 0.6 2.8 80.6 6.8 12.1  8.2 83.4 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

           مؤشر الثروة

 1,306 100.0 0.6 1.8 87.2 5.1 7.1  7.5 81.8 فقراً األشد 

 1,370 100.0 0.7 3.4 81.6 6.6 11.1  7.2 85.2 فقير

 1,309 100.0 0.8 3.6 79.1 5.5 14.7  7.2 84.5 متوسط

 1,125 100.0 0.5 2.0 76.2 9.8 13.5  7.7 86.6 ثري

 1,108 100.0 0.2 2.6 78.7 6.8 14.2  12.4 80.4 األكثر ثراءً 

 المواليد الجدد الذين تم تجفيفهم - TM.14مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 رعاية مالمسة الجلد للجلد - TM.15مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 التحميم المتأخر - TM.16مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3
يتوفون في عمر مبكرة جداً وبالتالي ال يتم  األطفال الذين لم يتم تحميمهم أبداً يشملون األطفال الذين وقت إجراء المسح لم يتم تحميمهم ألنهم كانوا صغيرين جداً واألطفال الذين أ

 تحميمهم أبداً 
 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من  

 

 قطع الحبل الّشي والعناية به: TM.8.5الجدول 

سب المادة التي تم وضعها على الحبل توزيع نسبة المواليد الذين ُولدوا أحياء مؤخرًا في السنتين األخيرتين خارج مرفق صحي حسب األداة التي استخدمت لقطع الحبل السّري وح 

 2018، العراقالسّري، 

  

 التي ُوضعت على الحبل السّري ب المواد
نسبة الحاالت 

م يت لم التي

استخدام مادة 
ضارة على الحبل 

 1السّري

عدد األطفال الذين ُولدوا 

مؤخراً في السنتين 
الماضيتين خارج مرفق 

 ال شيء صحي

مادة 

الكلورهكسيدين أو 
أية مادة مطهرة 

 أخرى

مادة غير ضارة 

 أخرى

مادة 

 ضارة 

         

 834 83.6 14.5 25.9 11.2 48.5 المجموع اإلجمالي )العراق(

        

       جنس المولود الجديد

 421 83.4 11.9 24.2 12.7 48.9 ذكر

 414 83.7 17.1 27.7 9.7 48.0 أنثى

       المنطقة

 465 86.0 13.7 29.6 11.7 47.7 منطقة حضرية

 370 80.4 15.4 21.3 10.6 49.5 منطقة ريفية

       المحافظة

 4 (*) (*) (*) (*) (*) دهوك

 100 94.0 5.3 40.9 12.5 43.3 نينوى

 14 (*) (*) (*) (*) (*) سليمانية

 15 (*) (*) (*) (*) (*) كركوك

 71 (*) (*) (*) (*) (*) اربيل

 66 72.2 8.1 22.8 10.9 38.4 ديالى

 40 89.4 11.1 15.2 45.6 34.1 انبار

 177 90.9 14.2 32.4 12.7 50.0 بغداد



 

 112 صفحة | مومةالصحة اإلنجابية وصحة األ – النمو

 قطع الحبل الّشي والعناية به: TM.8.5الجدول 

سب المادة التي تم وضعها على الحبل توزيع نسبة المواليد الذين ُولدوا أحياء مؤخرًا في السنتين األخيرتين خارج مرفق صحي حسب األداة التي استخدمت لقطع الحبل السّري وح 
 2018، العراقالسّري، 

  

 التي ُوضعت على الحبل السّري ب المواد
نسبة الحاالت 

م يت لم التي

استخدام مادة 
ضارة على الحبل 

 1السّري

عدد األطفال الذين ُولدوا 

مؤخراً في السنتين 
الماضيتين خارج مرفق 

 ال شيء صحي

مادة 

الكلورهكسيدين أو 
أية مادة مطهرة 

 أخرى
مادة غير ضارة 

 أخرى
مادة 
 ضارة 

 102 (92.9) (16.9) (33.0) (15.6) (51.5) مركز   

 76 88.3 10.5 31.7 8.8 48.0 اطراف   

 35 (87.1) (17.1) (46.5) (8.9) (36.1) بابل

 27 (93.9) (14.4) (11.1) (12.4) (72.7) كربالء 

 43 79.2 5.1 28.7 21.8 30.0 واسط

 34 90.1 6.9 39.8 16.1 34.1 صالح الدين

 11 (*) (*) (*) (*) (*) نجف

 11 (*) (*) (*) (*) (*) قادسية

 14 (100.0) (2.8) (7.3) (19.3) (73.4) مثنى

 50 84.5 17.8 16.8 0.0 67.7 ذي قار

 64 47.5 33.8 8.2 0.9 38.4 ميسان

 59 (67.2) (35.1) (29.9) (3.7) (35.4) بصرة 

       االقليم

 89 (90.5) (10.8) (9.2) (1.4) (80.0) العراق كوردستان

 745 82.7 14.9 27.9 12.4 44.7 وسط وجنوب العراق

       التعليم

 141 72.1 23.0 16.9 6.1 49.8 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 445 83.3 13.7 26.6 9.5 49.4 االبتدائيه

 143 89.2 13.8 26.0 21.3 45.7 المتوسطه

 105 92.3 7.1 34.8 11.6 46.5 االعداديه +

       عمر األم عند الوالدة

 88 83.2 16.8 21.7 6.9 54.6 سنة 20أقل من 

 588 81.9 15.0 28.9 11.8 43.4 سنة 20-34

 159 90.0 11.2 17.2 11.6 63.8 سنة 35-49

       مكان وضع المولود 

 829 83.5 14.5 25.8 11.3 48.5 المنزل

 5 (*) (*) (*) (*) (*) غير ذلك/ال أعرف/إجابة ناقصة

       المساعدة المقدمة أثناء الوالدة

 568 82.9 15.2 21.8 12.1 51.1 مرافقة ماهرة

 249 85.5 12.0 35.6 9.9 41.9 مرافقة والدة تقليدية

 17 (*) (*) (*) (*) (*) غير ذلك/ عدم وجود مرافقة

       سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 48 (*) (*) (*) (*) (*) صعوبة في القدرات الوظيفيةتعاني من 

 777 82.9 14.9 27.2 11.6 46.2 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

       مؤشر الثروة

 240 69.9 23.3 23.6 6.9 40.9 األشد فقراً 

 192 83.4 15.8 25.2 20.2 41.1 فقير

 149 89.2 12.3 29.9 14.3 49.8 متوسط

 140 91.7 8.7 40.6 8.8 42.3 ثري

 113 95.4 3.5 8.6 4.0 82.9 األكثر ثراءً 

 عدم وضع أية مادة ضارة على الحبل السّري - TM.18مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
بلوري(، زيت الخردل، رماد،روث الحيوانات وغير المواد التي توضع على الحبل السّري تشمل: مادة الكلورهكسيدين أو أية مادة مطهرة أخرى )مثل الكحول، سبيرتو، بنفسج  أ

 ذلك. زيت الخردل، والرماد وروث الحيوانات تُعتبر مواد ضارة 
 مرجحةحالة غير  49-25  األرقام التي تستند إلى) ( 

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 



 

 113 صفحة | الصحة اإلنجابية وصحة األمومة – النمو

 : محتوى رعاية ما بعد الوالدة للمواليد الجدد TM.8.6الجدول 

وتقديم إرشاد حول إرضاعهم أو تم نسبة المواليد األحياء الذين ُولدوا مؤخراً في السنتين الماضيتين ممن تم فحص حبلهم السّري خالل يومين من والدتهم، وقياس حرارتهم، 
 2018، العراقمراقبة طريقة إرضاعهم، وتم قياس وزنهم وتقديم إرشاد حول األعراض الخطرة التي قد تظهر عليهم، 

  

 نسبة المواليد الجدد الذين حصلوا على رعاية فحص اإلشارات العصبية لـ:

نسبة المواليد الجدد 

ء  الذين تم إجرا
فحصين على األقل 

من فحوصات 

اإلشارات العصبية 
لما بعد الوالدة لهم 

خالل يومين بعد 
 1والدتهم

عدد 
األطفال 

الذين ُولدوا 
مؤخراً في 

السنتين 
 الماضيتين

فحص 

الحبل 
 السّري

قياس 

درجة 
 الحرارة

 الرضاعة الطبيعية

قياس 
 الوزن

الحصول 

على 
معلومات 

حول 

األعراض 
التي 

تحتاج إلى 
 المراقبة اإلرشاد رعاية

اإلرشاد 

أو 
 المراقبة

     
 

       
 6,218 20.2 4.6 12 18.6 10.8 12.5 11.2 11.8 المجموع اإلجمالي )العراق(

           

          جنس المولود الجديد

 3,180 20.2 5.4 11.6 18.6 10.8 13 11.7 11.8 ذكر

 3,038 20.3 3.7 12.4 18.6 10.8 12 10.7 11.9 أنثى

          المنطقة

 4,287 20.3 4.6 11.2 18.3 11.2 12.3 10.3 11.1 منطقة حضرية

 1,931 20 4.6 13.8 19.2 10 13 13.1 13.4 منطقة ريفية

          المحافظة

 221 40.8 11.8 16.3 38.3 19.2 31.5 28 27.2 دهوك

 610 12.0 2.6 21.7 8 1.7 6.3 7.2 9.9 نينوى

 260 31.2 5.7 11.4 29.1 24.6 5.3 7.1 7.5 سليمانية

 145 40.0 15 24.6 32.6 10.7 31.9 28 35.2 كركوك

 508 25.8 6.3 16.1 23.1 8.6 16.3 15.1 17.8 اربيل

 431 20.9 2.6 15.6 20.2 6.2 7.8 16 11.9 ديالى

 163 27.6 5.9 16.9 22.4 14.3 15.7 11.9 17.1 انبار

 1,071 9.9 2.9 5.3 9.3 6.2 10.2 5 6.3 بغداد

 739 12.1 3.3 5.3 11.3 8.4 13.3 5.2 6.5 مركز   

 332 5.0 1.8 5.1 4.9 1.4 3.1 4.4 5.6 اطراف   

 296 30.3 13.4 27.7 28.4 4.5 23.6 27.9 26.0 بابل

 202 5.2 2.9 7.1 5 2.6 4.4 4.3 5.6 كربالء 

 228 18.9 4.6 7.1 17.4 6.1 5.5 14.6 11.0 واسط

 144 28.5 4.1 20.6 22.8 14.7 15.6 13.6 18.1 صالح الدين

 263 8.9 2.2 6.6 8.3 1.2 7.9 7.9 6.6 نجف

 192 9.4 0.9 3.8 8.6 4 4.4 6 12.5 قادسية

 267 7.2 1.1 2.3 7.2 5.9 1 1.5 2.0 مثنى

 356 16.4 2.3 4.5 16.4 14.4 12.2 6.8 5.8 ذي قار

 313 31.8 7 15.6 31.5 27.6 24.4 21.8 17.8 ميسان

 549 32.7 3.6 7.3 32.5 29.4 17.4 7.4 8.2 بصرة 

          االقليم

 990 30.6 7.4 14.9 28.1 15.2 16.8 15.9 17.2 العراق كوردستان

 5,229 18.3 4 11.4 16.8 10 11.7 10.3 10.8 وسط وجنوب العراق

          االم تعليم

 1,091 14.8 2.4 5.2 14 9.7 7.4 7.4 7.4 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 2,666 19.9 4.3 13 18.3 10.9 12 11 11.3 االبتدائيه

 1,196 22.3 3.8 12.9 20.4 10.2 15.6 12.8 13.5 المتوسطه

 1,265 23.7 7.8 14.8 21.4 12.2 15.1 13.6 15.1 االعداديه +

          عمر األم عند الوالدة

 819 20.7 4.1 11.3 19.2 11.7 19.1 10.1 10.0 سنة 20أقل من 

 4,432 20.4 4.8 12.1 18.7 10.6 11.7 11.7 12.1 سنة 20-34

 967 19.1 4.2 11.9 17.5 10.7 10.9 10 11.8 سنة 35-49

          مكان وضع المولود 

 829 17.1 3.7 13.3 15.6 9.6 9.8 8.4 9.9 المنزل



 

 114 صفحة | الصحة اإلنجابية وصحة األمومة – النمو

 : محتوى رعاية ما بعد الوالدة للمواليد الجدد TM.8.6الجدول 

وتقديم إرشاد حول إرضاعهم أو تم نسبة المواليد األحياء الذين ُولدوا مؤخراً في السنتين الماضيتين ممن تم فحص حبلهم السّري خالل يومين من والدتهم، وقياس حرارتهم، 
 2018، العراقمراقبة طريقة إرضاعهم، وتم قياس وزنهم وتقديم إرشاد حول األعراض الخطرة التي قد تظهر عليهم، 

  

 نسبة المواليد الجدد الذين حصلوا على رعاية فحص اإلشارات العصبية لـ:

نسبة المواليد الجدد 

ء  الذين تم إجرا
فحصين على األقل 

من فحوصات 

اإلشارات العصبية 
لما بعد الوالدة لهم 

خالل يومين بعد 
 1والدتهم

عدد 
األطفال 

الذين ُولدوا 
مؤخراً في 

السنتين 
 الماضيتين

فحص 

الحبل 
 السّري

قياس 

درجة 
 الحرارة

 الرضاعة الطبيعية

قياس 
 الوزن

الحصول 

على 
معلومات 

حول 

األعراض 
التي 

تحتاج إلى 
 المراقبة اإلرشاد رعاية

اإلرشاد 

أو 
 المراقبة

 5,384 20.7 4.7 11.8 19.1 11 13 11.6 12.1 مرفق صحي

 4,628 19.9 4.5 11.2 18.5 11.1 12.9 10.9 11.0 عام

 756 25.5 6.3 15 22.3 10.4 13.5 16 19.2 خاص

 5 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) غير ذلك/ال أعرف/إجابة ناقصة

 صعوبات القدرات الوظيفية 

 سنة( 49-18)العمر 
         

 183 17.7 3.3 5.9 15.1 9.8 14.7 6.7 11.5 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 5,880 20.2 4.6 12.2 18.6 10.7 12.3 11.4 11.9 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

          مؤشر الثروة

 1,306 15.0 3 9.6 14.1 9.7 10 7.6 8.4 األشد فقراً 

 1,370 18.0 3.8 8.3 17.4 10.8 14.3 10.2 9.1 فقير

 1,309 21.3 4.2 12.9 20 11.6 10.8 11.7 10.9 متوسط

 1,125 21.9 4.8 12.4 18.9 11.2 14.8 11.3 13.4 ثري

 1,108 26.1 7.5 17.8 23.5 10.8 13.1 16 18.6 األكثر ثراءً 
 فحوصات اإلشارات العصبية ما بعد الوالدة - TM.19مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من  

 

 : الفحوصات الصحية لألم ما بعد الوالدة  TM.8.7الجدول 

 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين األخيرتين ممن تم إجراء فحوصات صحية لهن أثناء إقامتهن في المرفق الصحي أو المنزل بعد 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

ة بعد الوالدة وقت وضع آخر مولود لهن، حسب توقيت الزيارة، ونسبة الوالدة، وتوزيع نسبة النساء اللواتي حصلن على زيارات رعاية ما بعد الوالدة من أي مزود خدمات صحي
 2018، العراقالنساء اللواتي تم إجراء فحوصات صحية لهن ما بعد الوالدة، 

  

الفحص 

الصحي بعد 
الوالدة أثناء 

اإلقامة في 
المرفق 

الصحي أو في 

 أالمنزل

 بزيارة رعاية ما بعد الوالدة لألمهات

المجموع 

 اإلجمالي

الفحص 

الصحي 
لألم ما 
بعد 

 ، ج 1الوالدة

عدد النساء 

اللواتي أنجبن 
مولودًا حيّاً 

خالل السنتين 

 الماضيتين

في نفس 

 اليوم

بعد يوم 
واحد 
من 

 الوالدة

بعد 
يومين 
من 

 الوالدة

-3بعد 
أيام  6

من 

 الوالدة

-7بعد 
أيام  13

من 

 الوالدة

بعد 
األسبوع 
األول من 

 الوالدة

لم 

تحصل 
على أي 

زيارة  
رعاية 
ما بعد 

 الوالدة

              
 6,218 82.6 100.0 80.4 14.6 10.7 2.3 0.8 0.7 1.2 82.3 المجموع اإلجمالي )العراق(

             

            جنس المولود الجديد

 3,180 84.3 100.0 79.2 15.7 11.6 2.8 0.7 0.5 1.1 84.2 ذكر

 3,038 80.9 100.0 81.6 13.5 9.8 1.8 0.9 0.9 1.3 80.3 أنثى

            المنطقة

 4,287 83.6 100.0 80.1 14.4 10.1 2.5 0.9 0.7 1.3 83.3 منطقة حضرية

 1,931 80.4 100.0 80.9 15.1 12.1 1.9 0.5 0.6 0.9 80.1 منطقة ريفية

            المحافظة

 221 76.7 100.0 82.1 13.7 11.6 3.2 0.7 0.3 0.0 76.4 دهوك

 610 76.8 100.0 79.2 11.5 9.5 5.0 2.2 0.6 1.4 76.8 نينوى

 260 72.6 100.0 73.2 23.4 21.8 1.7 0.0 1.1 0.6 72.6 سليمانية

 145 82.6 100.0 64.6 3.3 2.1 13.9 1.4 3.7 13.1 81.6 كركوك

 508 93.4 100.0 58.8 39.6 38.8 0.9 0.5 0.2 0.0 93.4 اربيل

 431 86.1 100.0 85.9 9.2 8.6 0.4 0.3 0.3 3.8 83.3 ديالى



 

 115 صفحة | الصحة اإلنجابية وصحة األمومة – النمو

 : الفحوصات الصحية لألم ما بعد الوالدة  TM.8.7الجدول 

 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين األخيرتين ممن تم إجراء فحوصات صحية لهن أثناء إقامتهن في المرفق الصحي أو المنزل بعد 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 
ة بعد الوالدة وقت وضع آخر مولود لهن، حسب توقيت الزيارة، ونسبة الوالدة، وتوزيع نسبة النساء اللواتي حصلن على زيارات رعاية ما بعد الوالدة من أي مزود خدمات صحي

 2018، العراقالنساء اللواتي تم إجراء فحوصات صحية لهن ما بعد الوالدة، 

  

الفحص 
الصحي بعد 
الوالدة أثناء 

اإلقامة في 
المرفق 

الصحي أو في 

 أالمنزل

 بزيارة رعاية ما بعد الوالدة لألمهات

المجموع 

 اإلجمالي

الفحص 

الصحي 
لألم ما 
بعد 

 ، ج 1الوالدة

عدد النساء 

اللواتي أنجبن 
مولودًا حيّاً 

خالل السنتين 

 الماضيتين

في نفس 

 اليوم

بعد يوم 
واحد 
من 

 الوالدة

بعد 
يومين 
من 

 الوالدة

-3بعد 
أيام  6

من 

 الوالدة

-7بعد 
أيام  13

من 

 الوالدة

بعد 
األسبوع 
األول من 

 الوالدة

لم 
تحصل 
على أي 

زيارة  
رعاية 
ما بعد 

 الوالدة

 163 82.9 100.0 85.5 7.7 5.3 2.1 1.1 0.8 2.8 82.5 انبار

 1,071 95.8 100.0 73.6 23.0 13.6 2.5 0.1 0.5 0.4 95.8 بغداد

 739 97.6 100.0 70.1 26.0 16.0 2.5 0.2 0.7 0.5 97.6 مركز   

 332 91.8 100.0 81.3 16.3 8.3 2.3 0.0 0.0 0.0 91.8 اطراف   

 296 81.6 100.0 84.8 5.3 2.9 3.8 2.0 2.7 1.4 81.3 بابل

 202 92.9 100.0 87.7 9.3 7.6 0.6 0.8 0.5 1.2 92.9 كربالء 

 228 79.6 100.0 86.3 7.0 1.0 1.5 0.9 2.8 1.4 79.2 واسط

 144 85.1 100.0 77.8 16.9 6.3 2.9 2.2 0.2 0.0 84.7 صالح الدين

 263 91.0 100.0 74.0 20.4 11.5 1.9 1.7 0.9 1.0 90.1 نجف

 192 47.3 100.0 93.0 4.1 3.0 1.6 0.4 0.0 0.9 46.8 قادسية

 267 92.9 100.0 93.9 4.0 2.6 0.9 0.2 0.3 0.6 92.8 مثنى

 356 72.6 100.0 93.8 3.5 2.8 0.7 1.0 0.1 0.8 72.2 ذي قار

 313 83.4 100.0 94.1 4.9 2.7 0.3 0.4 0.1 0.2 83.3 ميسان

 549 64.7 100.0 84.6 12.4 6.9 1.9 0.4 0.5 0.2 64.5 بصرة 

            االقليم

 990 84.2 100.0 67.8 29.5 28.2 1.7 0.4 0.5 0.2 84.1 العراق كوردستان

 5,229 82.3 100.0 82.8 11.8 7.4 2.4 0.9 0.7 1.4 81.9 وسط وجنوب العراق

            التعليم

 1,091 75.3 100.0 87.8 9.4 6.7 1.3 0.4 0.3 0.7 75.0 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 2,666 82.7 100.0 82.4 12.6 9.0 2.4 0.8 0.6 1.3 82.4 االبتدائيه

 1,196 85.2 100.0 74.3 20.5 15.7 2.8 0.5 0.8 0.9 85.2 المتوسطه

 1,265 86.4 100.0 75.4 17.7 13.0 2.6 1.5 1.2 1.6 85.4 االعداديه +

            العمر وقت الوالدة

 819 82.1 100.0 77.4 18.1 13.1 2.2 0.7 0.9 0.8 81.9 سنة 20أقل من 

 4,432 82.7 100.0 82.5 13.1 9.5 1.9 0.8 0.7 1.0 82.6 سنة 20-34

 967 82.9 100.0 73.2 18.5 14.5 4.3 0.9 0.5 2.5 81.3 سنة 35-49

            مكان وضع المولود 

 829 76.0 100.0 88.4 7.7 6.4 1.4 0.5 0.2 1.8 75.6 المنزل

 5,384 83.7 100.0 79.1 15.7 11.4 2.5 0.9 0.8 1.1 83.3 مرفق صحي

 4,628 82.1 100.0 82.8 12.2 8.7 2.4 0.8 0.7 1.1 81.7 عام

 756 93.7 100.0 56.6 36.9 27.8 2.9 1.5 1.3 0.9 93.5 خاص

 5 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) غير ذلك/ال أعرف/إجابة ناقصة

            نوع الوالدة

 4,156 77.7 100.0 90.7 5.6 3.7 1.4 0.6 0.2 1.5 77.2 والدة طبيعية

 2,063 92.7 100.0 59.6 32.8 24.8 4.1 1.3 1.6 0.6 92.6 عملية قيصرية

            سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 183 76.2 100.0 61.5 35.0 31.4 2.6 0.0 0.9 0.0 76.2 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 5,880 82.9 100.0 81.0 13.9 10.0 2.3 0.9 0.7 1.3 82.5 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

            مؤشر الثروة

 1,306 77.2 100.0 90.7 6.8 3.9 1.3 0.3 0.1 0.8 76.8 األشد فقراً 

 1,370 81.4 100.0 80.7 15.2 10.3 2.0 0.7 0.4 1.1 81.3 فقير

 1,309 82.9 100.0 83.7 11.3 7.8 1.9 1.1 1.1 1.0 82.7 متوسط

 1,125 86.3 100.0 75.8 17.4 12.5 2.6 1.2 0.8 2.1 85.1 ثري



 

 116 صفحة | الصحة اإلنجابية وصحة األمومة – النمو

 : الفحوصات الصحية لألم ما بعد الوالدة  TM.8.7الجدول 

 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين األخيرتين ممن تم إجراء فحوصات صحية لهن أثناء إقامتهن في المرفق الصحي أو المنزل بعد 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 
ة بعد الوالدة وقت وضع آخر مولود لهن، حسب توقيت الزيارة، ونسبة الوالدة، وتوزيع نسبة النساء اللواتي حصلن على زيارات رعاية ما بعد الوالدة من أي مزود خدمات صحي

 2018، العراقالنساء اللواتي تم إجراء فحوصات صحية لهن ما بعد الوالدة، 

  

الفحص 
الصحي بعد 
الوالدة أثناء 

اإلقامة في 
المرفق 

الصحي أو في 

 أالمنزل

 بزيارة رعاية ما بعد الوالدة لألمهات

المجموع 

 اإلجمالي

الفحص 

الصحي 
لألم ما 
بعد 

 ، ج 1الوالدة

عدد النساء 

اللواتي أنجبن 
مولودًا حيّاً 

خالل السنتين 

 الماضيتين

في نفس 

 اليوم

بعد يوم 
واحد 
من 

 الوالدة

بعد 
يومين 
من 

 الوالدة

-3بعد 
أيام  6

من 

 الوالدة

-7بعد 
أيام  13

من 

 الوالدة

بعد 
األسبوع 
األول من 

 الوالدة

لم 
تحصل 
على أي 

زيارة  
رعاية 
ما بعد 

 الوالدة

 1,108 86.7 100.0 68.5 24.2 20.9 4.0 0.9 1.3 1.1 86.5 األكثر ثراءً 

 الفحص الصحي ما بعد الوالدة لألم - TM.20مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 الخروج من المرفق الصحي( أو بعد الوالدة في المنزل )قبل مغادرة الجهة الصحية للمنزل(.الفحوصات الصحية التي تجريها أية جهة صحية بعد الوالدة في المرفق الصحي )قبل أ

ت رعاية ما بعد الوالدة ال تشمل زيارات رعاية ما بعد الوالدة تعود على زيارة منفصلة تقوم بها أية جهة خدمات صحية لفحص صحة األم وتقديم خدمات رعاية وقائية. وزيارا ب
 أعاله(. أالفحوصات الصحية التي تُجرى بعد الوالدة أثناء اإلقامة في المرفق الصحي أو في المنزل )أنظر/ي المالحظة 

أعاله(، وكذلك زيارات  أحظة الفحوصات الصحية ما بعد الوالدة تشمل أي فحص صحي يتم إجراؤه أثناء اإلقامة في المرفق الصحي أو في المنزل بعد الوالدة )أنظر/ي المال ج
 أعاله( خالل يومين من الوالدة. برعاية ما بعد الوالدة )أنظر/ي المالحظة 

 حالة غير مرجحة 25تند إلى أقل من )*( األرقام التي تس  
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 : زيارات رعاية ما بعد الوالدة لألمهات خالل األسبوع األول من الوالدة TM.8.8الجدول 

 2018، العراقالمكان والجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الوالدة، سنة اللواتي أنجبن مولودًا حيّاً في السنتين األخيرتين ممن حصلن على زيارة رعاية ما بعد الوالدة خالل أسبوع واحد من الوالدة، حسب  49-15نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 

  

  أول زيارة رعاية ما بعد الوالدة لألمهاتمكان إجراء 

المجموع 
 اإلجمالي

 الجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الوالدة لألمهات

المجموع 
 اإلجمالي

عدد النساء اللواتي أنجبن 
مولودًا حيّاً في السنتين 

األخيرتين ممن حصلن على 

رعاية ما بعد الوالدة خالل 
 قطاع عام المنزل أسبوع واحد من الوالدة

قطاع 
 غير مبين موقع آخر خاص

طبيب 
 حكومي

طبيب 
 خاص

 المجموع
 )االطباء(

ممرضة / 
 قابلة

باحثة 

صحة 
 مجتمعية

مرافقة 

والدة 
 تقليدية

غير 
 ذلك

                                

 312 100.0  0.9 1.4 11.9 85.8 38.0 47.8 100.0 6.8 0.2 37.6 49.8 5.6 المجموع اإلجمالي )العراق(

                 

                جنس المولود الجديد

 164 100.0  0.8 1.4 9.8 88.0 48.4 39.6 100.0 6.6 0.0 46.8 42.4 4.3 ذكر

 148 100.0  1.1 1.4 14.2 83.3 26.4 56.9 100.0 7.0 0.4 27.4 58.1 7.1 أنثى

                المنطقة

 235 100.0  1.1 1.9 10.7 86.4 39.1 47.3 100.0 6.9 0.3 37.3 49.9 5.7 منطقة حضرية

 77 100.0  0.4 0.0 15.7 83.9 34.4 49.5 100.0 6.4 0.0 38.6 49.6 5.4 منطقة ريفية

                المحافظة

 9 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) دهوك

 57 100.0 (0.0) (1.9) (0.0) (4.3) (93.8) (27.3) (66.4) (100.0) (4.0) (0.0) (24.8) (69.0) (2.2) نينوى

 9 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) سليمانية

 47 100.0 (0.0) (0.7) (4.9) (4.0) (90.3) (43.9) (46.4) (100.0) (2.9) (0.0) (45.4) (44.4) (7.3) كركوك

 9 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) اربيل

 21 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) ديالى

 11 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) انبار

 37 100.0 (0.0) (0.0) (5.6) (19.2) (75.2) (46.2) (29.0) (100.0) (19.2) (0.0) (46.2) (29.0) (5.6) بغداد

 29 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) مركز   

 8 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) اطراف   

 30 100.0 (0.0) (0.0) (0.0) (2.9) (97.1) (28.4) (68.6) (100.0) (2.9) (0.0) (26.4) (70.7) (0.0) بابل

 6 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) كربالء 

 15 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) واسط

 8 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) صالح الدين

 15 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) نجف

 6 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) قادسية

 6 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) مثنى
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 : زيارات رعاية ما بعد الوالدة لألمهات خالل األسبوع األول من الوالدة TM.8.8الجدول 

 2018، العراقالمكان والجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الوالدة، سنة اللواتي أنجبن مولودًا حيّاً في السنتين األخيرتين ممن حصلن على زيارة رعاية ما بعد الوالدة خالل أسبوع واحد من الوالدة، حسب  49-15نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 

  

  أول زيارة رعاية ما بعد الوالدة لألمهاتمكان إجراء 

المجموع 
 اإلجمالي

 الجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الوالدة لألمهات

المجموع 
 اإلجمالي

عدد النساء اللواتي أنجبن 
مولودًا حيّاً في السنتين 

األخيرتين ممن حصلن على 

رعاية ما بعد الوالدة خالل 
 قطاع عام المنزل أسبوع واحد من الوالدة

قطاع 
 غير مبين موقع آخر خاص

طبيب 
 حكومي

طبيب 
 خاص

 المجموع
 )االطباء(

ممرضة / 
 قابلة

باحثة 

صحة 
 مجتمعية

مرافقة 

والدة 
 تقليدية

غير 
 ذلك

 10 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) ذي قار

 3 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) ميسان

 17 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) بصرة 

                االقليم

 27 100.0 (0.0) (0.0) (0.0) (23.2) (76.8) (48.7) (28.1) (100.0) (7.1) (2.3) (57.5) (26.6) (6.5) العراق كوردستان

 285 100.0  1.0 1.5 10.9 86.6 37.0 49.7 100.0 6.7 0.0 35.7 52.0 5.6 وسط وجنوب العراق

                التعليم

 30 100.0 (0.0) (0.0) (0.0) (12.3) (87.7) (39.1) (48.5) (100.0) (1.7) (0.0) (43.3) (49.1) (5.9) ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 134 100.0 0.0 1.3 1.5 13.8 83.3 29.2 54.1 100.0 10.8 0.0 26.9 57.7 4.6 االبتدائيه

 61 100.0 (0.0) (1.8) (1.9) (9.4) (86.9) (52.2) (34.7) (100.0) (8.5) (0.0) (51.2) (36.9) (3.4) المتوسطه

 87 100.0 0.0 0.0 1.3 10.5 88.2 41.1 47.1 100.0 1.1 0.7 42.5 46.9 8.8 االعداديه +

                العمر وقت الوالدة

 37 100.0 (0.0) (2.8) (5.6) (14.8) (76.8) (31.8) (45.0) (100.0) (7.9) (0.0) (31.5) (43.8) (16.8) سنة 20أقل من 

 195 100.0 0.0 0.9 1.2 12.3 85.6 38.2 47.4 100.0 7.0 0.3 37.1 51.3 4.3 سنة 20-34

 80 100.0 0.0 0.0 0.0 9.5 90.5 40.3 50.1 100.0 5.7 0.0 41.6 48.8 3.8 سنة 35-49

                مكان وضع المولود 

 32 100.0 (0.0) (6.2) (0.0) (34.6) (59.2) (9.7) (49.6) (100.0) (31.9) (0.0) (13.3) (49.6) (5.3) المنزل

 279 100.0 0.0 0.3 1.6 9.3 88.8 41.3 47.5 100.0 3.9 0.2 40.5 49.7 5.7 مرفق صحي

 230 100.0 0.0 0.4 1.9 10.0 87.7 33.7 54.0 100.0 4.7 0.3 32.8 56.6 5.6 عام

 49 100.0 0.0 0.0 0.0 6.1 93.9 77.2 16.7 100.0 0.0 0.0 76.8 17.1 6.1 خاص

 1 100.0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) غير ذلك/ال أعرف/إجابة ناقصة

                نوع الوالدة

 155 100.0 0.0 1.8 2.1 13.7 82.4 18.5 63.9 100.0 10.0 0.0 19.7 65.7 4.5 والدة طبيعية

 157 100.0 0.0 0.0 0.7 10.2 89.1 57.2 31.9 100.0 3.6 0.4 55.3 34.0 6.7 عملية قيصرية

صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 
 سنة( 18-49

               

تعاني من صعوبة في القدرات 

 الوظيفية
(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 100.0 6 
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 : زيارات رعاية ما بعد الوالدة لألمهات خالل األسبوع األول من الوالدة TM.8.8الجدول 

 2018، العراقالمكان والجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الوالدة، سنة اللواتي أنجبن مولودًا حيّاً في السنتين األخيرتين ممن حصلن على زيارة رعاية ما بعد الوالدة خالل أسبوع واحد من الوالدة، حسب  49-15نسبة توزيع النساء في الفئة العمرية 

  

  أول زيارة رعاية ما بعد الوالدة لألمهاتمكان إجراء 

المجموع 
 اإلجمالي

 الجهة التي أجرت أول زيارة رعاية ما بعد الوالدة لألمهات

المجموع 
 اإلجمالي

عدد النساء اللواتي أنجبن 
مولودًا حيّاً في السنتين 

األخيرتين ممن حصلن على 

رعاية ما بعد الوالدة خالل 
 قطاع عام المنزل أسبوع واحد من الوالدة

قطاع 
 غير مبين موقع آخر خاص

طبيب 
 حكومي

طبيب 
 خاص

 المجموع
 )االطباء(

ممرضة / 
 قابلة

باحثة 

صحة 
 مجتمعية

مرافقة 

والدة 
 تقليدية

غير 
 ذلك

ال تعاني من أية صعوبة في 
 القدرات الوظيفية

5.7 49.9 38.2 0.2 6.0 100.0 47.8 38.6 86.4 11.2 1.4 0.9 0.0 100.0 302 

                ُخمس مؤشر الثروة

 33 100.0 (0.0) (1.1) (0.0) (12.1) (86.8) (38.7) (48.2) (100.0) (4.8) (0.0) (40.9) (49.5) (4.8) األشد فقراً 

 57 100.0 0.0 1.8 0.0 17.9 80.2 28.9 51.4 100.0 14.8 0.0 27.7 55.9 1.6 فقير

 66 100.0 0.0 0.0 0.0 10.4 89.6 38.0 51.6 100.0 4.7 0.0 35.5 54.7 5.1 متوسط

 76 100.0 0.0 1.9 2.7 6.3 89.1 29.8 59.4 100.0 5.1 0.8 30.3 61.1 2.7 ثري

 81 100.0 0.0 0.0 2.8 14.1 83.0 51.9 31.1 100.0 5.1 0.0 51.9 30.9 12.1 األكثر ثراءً 

 حالة غير مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى) ( 

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 



 

 120 صفحة | الصحة اإلنجابية وصحة األمومة – النمو

 : الفحوصات الصحية لألمهات والمواليد الجدد ما بعد الوالدة TM.8.9الجدول 

ل سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين األخيرتين حسب الفحوصات الصحية لما بعد الوالدة التي أجريت لألم والمولود الجديد، خال 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

 2018، العراقيومين من آخر والدة لهن، 

  

عدد النساء اللواتي  الوالدة لـ:نسبة الفحوصات الصحية ما بعد الوالدة خالل يومين من 

أنجبن مولوداً حيّاً 
خالل السنتين 

 2األمهات 1المواليد الجدد الماضيتين

األمهات والمواليد 

 الجدد

 ال األم

 وال المولود الجديد 

        
  6,218  13.8 73.9 82.6 77.5 المجموع اإلجمالي )العراق(

  

     

 جنس المولود الجديد
     

  3,180  12.5 75.5 84.3 78.7 ذكر

  3,038  15.2 72.3 80.9 76.2 أنثى

 المنطقة

     

  4,287  12.6 74.9 83.6 78.6 منطقة حضرية

  1,931  16.4 71.8 80.4 75.0 منطقة ريفية

 المحافظة
     

  221  15.5 67.1 76.7 75.0 دهوك

  610  16.9 65.9 76.8 72.1 نينوى

  260  18.5 64.4 72.6 73.2 سليمانية

  145  13.3 73.3 82.6 77.3 كركوك

  508  3.9 88.8 93.4 91.5 اربيل

  431  7.8 77.3 86.1 83.4 ديالى

  163  14.6 75.4 82.9 77.8 انبار

  1,071  3.6 87.0 95.8 87.6 بغداد

  739  2.1 90.2 97.6 90.5 مركز   

  332  7.0 79.8 91.8 81.0 اطراف   

  296  16.6 69.2 81.6 71.0 بابل

  202  5.1 84.3 92.9 86.3 كربالء 

  228  18.1 74.7 79.6 76.9 واسط

  144  12.1 75.8 85.1 78.6 صالح الدين

  263  5.8 85.3 91.0 88.5 نجف

  192  44.0 38.0 47.3 46.6 قادسية

  267  6.0 89.8 92.9 90.9 مثنى

  356  23.6 67.4 72.6 71.1 ذي قار

  313  15.7 72.9 83.4 73.8 ميسان

  549  30.9 50.1 64.7 54.5 بصرة 

 االقليم

     

  990  10.3 77.5 84.2 83.0 العراق كوردستان

  5,229  14.5 73.2 82.3 76.4 وسط وجنوب العراق

 التعليم
     

  1,091  20.1 68.1 75.3 72.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

  2,666  14.0 74.7 82.7 78.0 االبتدائيه

  1,196  12.3 73.5 85.2 76.0 المتوسطه

  1,265  9.3 77.7 86.4 81.9 االعداديه +

 عمر األم عند الوالدة

     

  819  14.9 74.1 82.1 77.1 سنة 20أقل من 

  4,432  13.8 73.7 82.7 77.2 سنة 20-34

  967  12.8 74.8 82.9 79.2 سنة 35-49

 مكان وضع المولود 

     

  829  20.4 59.1 76.0 62.7 المنزل

  5,384  12.7 76.2 83.7 79.8 مرفق صحي

  4,628  14.2 74.3 82.1 78.0 عام

  756  3.8 88.1 93.7 90.7 خاص



 

 121 صفحة | الصحة اإلنجابية وصحة األمومة – والنم

 : الفحوصات الصحية لألمهات والمواليد الجدد ما بعد الوالدة TM.8.9الجدول 

ل سنة اللواتي أنجبن مولوداً حيّاً في السنتين األخيرتين حسب الفحوصات الصحية لما بعد الوالدة التي أجريت لألم والمولود الجديد، خال 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

 2018، العراقيومين من آخر والدة لهن، 

  

عدد النساء اللواتي  الوالدة لـ:نسبة الفحوصات الصحية ما بعد الوالدة خالل يومين من 

أنجبن مولوداً حيّاً 
خالل السنتين 

 2األمهات 1المواليد الجدد الماضيتين

األمهات والمواليد 

 الجدد

 ال األم

 وال المولود الجديد 

  5  (*) (*) (*) (*) غير ذلك/ال أعرف/إجابة ناقصة

 نوع الوالدة
     

  4,156  17.8 67.8 77.7 72.3 والدة طبيعية

  2,063  5.7 86.2 92.7 87.9 عملية قيصرية

  سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 
    

  183  15.1 65.6 76.2 74.3 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

  5,880  13.6 74.2 82.9 77.7 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 ُخمس مؤشر الثروة
     

  1,306  20.0 68.5 77.2 71.3 األشد فقراً 

  1,370  13.2 68.9 81.4 74.4 فقير

  1,309  14.9 75.1 82.9 77.4 متوسط

  1,125  10.8 78.2 86.3 81.1 ثري

  1,108  9.1 80.7 86.7 84.9 األكثر ثراءً 

 الفحص الصحي ما بعد الوالدة للمولود الجديد - TM.13مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 الفحص الصحي ما بعد الوالدة لألم - TM.20مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 

 

 

لغات واألمهات 6.9  وفيات البا

  الجدول يستند 
  االستبيان الفردي للمرأة.ويتم   TM.9.1 68معدالت وفيات البالغير  ف 

  نموذج وفيات األمهات ف 
  يتم جمعها ف 

إل المعلومات الن 

  مضت عىل وفاة أشقاء وشقيقات المستجيبة لبلورة البسط )عدد حاالت الوفاة(.  استخدام 
ويتم احتساب العدد   العمر عند الوفاة والسنوات الن 

  يعيشها جميع األخوة واألخوات المتوفير  وممن هم عىل قيد الحياة )أي سنوات التعّرض( خالل السنوات ال  اإلجم
  سبقت   7ال  للسنوات الن 

الن 

  الجدول. 
 نسمة.  1,000ومعدالت الوفاة ه  لكل  المسح لتشكيل المقامات لكل فاصل عمري مبير  ف 

  الجدول معدالت الوفاة المحددة بالع TM.9.2يعرض الجدول 
إل احتماليات الوفاة   الحقا ً ه  معدالت يتم تحويلها TM.9.1مر المعروضة ف 

اض أن مجموعة   سنة بالضبط، بشكل منفصل لكل من الذكور واإلناث.  50و  15بير  عمر  ة المصطنعة بافب  ويتم احتساب احتماليات الفب 

  الجدول  
  كل عمر مذكور ف 

ضة ستكون معرضة لمعدالت الوفاة ف    TM.9.1.69مفب 

  الفئة العمرية ضمن المسح  2018اشتمل مسح العراق 
ات عىل سلسلة من األسئلة الموجهة للنساء ف  سنة تم   49-15العنقودي متعدد المؤشر

ة لوفيات األمهات. تصميمها    إل استخالص تقديرات مباشر
  تفص 

ورية الن    توفبر المعلومات الض 
تقدر وفيات األمهات   بغرض واضح يتمثل ف 

  كّن شقيقاتها  
  ذكر معلومات دقيقة قدر اإلمكان حول عدد شقيقات المستجيبة الن 

ة وتقتص  باستخدام طريقة معرفة عمر الشقيقات المباشر

 

 

  

  يتم التعببر عنها لكل ( من خالل طريقة األخوة MMRتم حساب نسبة وفيات األمهات )68
ة ، والن  ة مولود ج  وتعظ  متوسط  100,000المباشر تقدير لفب 

  التعد 7حوال  
ة. سيتم تقدير معدل وفيات األمهات ف  ه بحذر نظًرا لقيود النهج وفواصل الثقة الكببر اد القادم سنوات قبل المسح. من المتوقع أن يتم تفسبر

  النتائج
 لمزيد من التثليث ف 

 تحويل معدالت الوفاة المحددة بالعمر إل احتماالت محددة بالعمر من خالل استخدام معادلة جدول الإل  69
ً
 = nqxحياة: ))جراء العمليات الحسابية، يتم أوال

(n * nmx) / (1 + (n - nax) * nmx  حيثnqx  ه  احتماالت الوفاة بير  العمرينx  وx+n  بالضبط، وnm بالعمر للفئة  ه  معدالت الوفاة المحددة

  عاشها من توفوا خالل الفاصل بير  العمر  naxه  طول الفاصل العمر، و  n، و x+nإل  xالعمرية 
ض أن تكون x+nو  xه  متوسط عدد السنوات الن  . ويفب 

nax .52 سنوات لجميع   
 سنة من خالل المعادلة التالية:  50و  15ويتم بعد ذلك حساب االحتمالية الكلية للوفاة بير  عمر  سنوات من العمر.  5من هم ف 

((35q15 = 1 - ((1 - 5q15) * (1 - 5q20) * ..... * (1 - 5q45 يتكون من  
اص   شخص.  1000، ويتم التعببر عن النتيجة لفوج افب 
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ة الحمل أو اإلنجاب.  طوال حياتها، وعدد    منهن أثناء الحمل، أو الوالدة، أو خالل شهرين من انتهاء فب 
 70المتوفيات منهن، وعدد من توف 

وبعد طرح عدد من االستيضاحات لضمان الحصول   وقد تم الطلب من كل مستجيبة ذكر جميع األطفال الذين ولدوا ألمها الحقيقية، باستثنائها. 

. عىل قائمة كاملة، تم إدر 
ً
 بمن ُولد أوال

ً
، بدءا  

ويتم إدراج   اج جميع األطفال الذين ولدوا ألمها، بما فيهم المستجيبة نفسها، حسب ترتيبهم الزمن 

 جميع األشقاء والشقيقات حسب ترتيب والدتهم مع مراعاة تحسير  اكتمال اإلبالغ عن تلك الوالدات. 

وبقائهم عىل قيد الحياة، وأعمار األشقاء والشقيقات الذين ما زالوا عىل قيد   ومن ثم تم الحصول عىل المعلومات حول جنس كل شقيق وشقيقة

، وعمر األشقاء والشقيقات المتوفير  عند وقت الوفاة.    مضت منذ وفاة األشقاء والشقيقات المتوفير 
وفيما يتعلق بكل   الحياة، والسنوات الن 

  عمر 
، تم توجيه أسئلة إضافية 12شقيقة توفيت ف  إل المستجيبة لتحديد ما إذا كانت حالة الوفاة مرتبطة باألمومة أم ال، أي ما إذا   سنة أو أكبر

 عندما توفيت أم ال، أو ما إذا توفت الشقيقة أثناء اإلنجاب، أو ما إذا توفيت الشقيقة خالل شهرين من انتهاء فب  
ً
ة الحمل أو  كانت الشقيقة حامال

خالل شهرين من انتهاء الحمل أو اإلنجاب، يتم الحصول عىل عدد األيام بالضبط، حيث تصّنف   وإذا كانت الشقيقة قد توفيت  اإلنجاب أم ال. 

ة  ة النفاس.  42حالة الوفاة خالل فب    فب 
 عىل أنها وفاة ف 

ً
 71يوما

   تج وإضافة إل ذلك، تم االستفسار من المستجيبات ما إذا كانت حالة الوفاة ناتجة عن أعمال عنف أو حادثة، وذلك من أجل 
نب الخطأ ف 

 التصنيف بير  هذه الوفيات والوفيات المرتبطة باألمومة. 

  سبقت المسح.  TM.9.3يعرض الجدول 
ة السبع سنوات الن  ة لوفيات األمهات لفب  ة الزمنية للتقليل من   تقديرات مباشر وقد تم اختيار هذه الفب 

ة كل خمس    يتم ذكرها منذ الوفاة لفب 
ويتم حساب معدالت الوفاة المحددة بعمر معير  بتقسيم عدد   سنوات. التكدس المحتمل للسنوات الن 

  التقديرات )الحد األعىل لألهلية هو  الوفيات المرتبطة بالحمل عىل عدد سنوات التعّرض. 
  49للتخلص من تأثبر التحبر  الناتج عن اإلغفال ف 

  سن 
 لعمري للمستجيبات للمسح. من خالل التوزي    ع ا  49-15سنة(، يتم توحيد المعدل اإلجمال  للنساء ف 

ّ بتقسيم معدل وفيات األمهات الموحد   100,000إل نسبة وفيات األمهات والتعببر عنها لكل  72,73ويتم تحويل معدل وفيات األمهات  مولود ج 

 أكبر فائدة  حسب العمر عىل معدل الخصوبة العام الموحد حسب العمر. 
ً
عتبر نسبة وفيات األمهات مقياسا

ُ
 ما ت

ً
لوفاة األمهات ألنها تقيس  وغالبا

 الخطر التوليدي المرتبط بكل والدة حّية. 

  
ة ثقة مهمة، كما ه  معروضة ف    سبقت المسح وله فب 

ة السبع سنوات الن    من الجدير بالمالحظة أن قيمة مؤشر نسبة وفيات األمهات يمثل فب 

  SE.1، الجدول 3الملحق 

 

 

غ، أن.، جيه. سوليفان.  70 ة لوفيات األمهات من طريقة معرفة مدى بقاء  روتير  ببر ة وغبر المباشر مجريات المؤتمر  الشقيقات عىل قيد الحياة. التقديرات المباشر

تون:  :3المجلد  ، واشنطن العاصمة. 1991آب/أغسطس،  7-5العالم  للمسوح الديمغرافية والصحية،  ناشينال  كالفبر معهد تنمية الموارد/مؤسسة ماكرو إنب 

 . 1696-1669. ص.ص. 1991إنك، 

ة ال   71  اختيار فب 
ً
 كمقياس لهذا حسب تعريف المؤشر هدف التنمية المستدامة.  42يرجر مالحظة أنه تم مؤخرا

ً
  السابق، كان يتم نسبة وفاة األمهات كأي  يوما

ف 

  السابق أصبح حالة وفاة أثناء الحمل أو خالل شهرين من الوالدة أو من انتهاء الحمل. 
يعرف اآلن باسم “نسبة وفيات  وهذا المقياس الذي كان ُيستخدم ف 

ة.   حاالت الوفاة الناتجة عن أعمال العنف أو  األمهات المرتبة بالحمل” ويمكن حسابها للحصول عىل مقارنة مباشر
ً
  أيضا

هذا المقياس الجديد، الذي يستثن 

  إل تقديرات أكبر دقة مع أنه ليس من المتوقع أن يكون لهذا أي أثر عىل النسب ب
ة. الحوادث، يفص  ات الثقة الكببر وبشكل عام، من األرجح أال يتم  سبب فب 

 ذكر حاالت وفاة األمهات. 
ة معينة لكل  72   فب 

  الفئة العمرية  100,000يعّرف معدل وفيات األمهات بأنه عدد وفيات األمهات ف 
ة الزمنية.  49-15امرأة ف   سنة خالل نفس الفب 

  يتم التعببر عنها لكل ( من MMRتم حساب نسبة وفيات األمهات ) 73
ة ، والن  ة مولود ج  وتعظ  متوسط  100000خالل طريقة األخوة المباشر تقدير لفب 

  التعد 7حوال  
ة. سيتم تقدير معدل وفيات األمهات ف  ه بحذر نظًرا لقيود النهج وفواصل الثقة الكببر اد القادم سنوات قبل المسح. من المتوقع أن يتم تفسبر

  النتائج. لمزيد من التثلي
 ث ف 
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ن TM.9.1الجدول   : معدالت وفيات البالغي 

 2018، العراقسنوات،  5التقديرات المباشرة لمعدالت وفيات اإلناث والذكور للسنوات السبع التي سبقت المسح، حسب فئات العمر بفارق 

  

 ذكر   أنثى

 أمعدالت الوفاة سنوات التعّرض عدد الوفيات   أمعدالت الوفاة سنوات التعّرض عدد الوفيات

               

 2.39 485,398 1,158  1.25 471,294 574 سنة 49-15العمرية إجمالي الفئة 

         

        ب العمر

15-19 41 75,074 0.55  106 78,479 1.35 

20-24 52 85,301 0.61  228 87,775 2.60 

25-29 79 87,266 0.90  204 87,525 2.33 

30-34 95 83,542 1.14  190 83,372 2.27 

35-39 110 68,154 1.61  181 70,050 2.59 

40-44 135 45,682 2.95  125 48,818 2.56 

45-49 63 26,274 2.39  124 29,379 4.22 

 نسمة 1,000لكل  أ

 معدل العمر المعدّل )معدل االنتشار حسب العمر( ب

 

ن TM.9.2الجدول   : احتماليات وفاة البالغي 

سنة للنساء والرجال  50سنة و  15احتمالية الوفاة خالل الفترة العمرية بين 

 2018، العراقالتي سبقت المسح،  7للسنوات الـ 

  
 نساء

 35q15  أ 
 رجال 
 35q15  أ 

      

 86 49 العراق

 نسمة 1,000 سنة لكل 50سنة بالضبط و  15احتمالية الوفاة بين عمر  أ
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 : وفيات األمهات TM.9.3الجدول 

 2018، العراقسنوات،  5التي سبقت المسح، حسب فئات العمر بفارق  7التقديرات المباشرة لمعدالت وفيات األمهات للسنوات الـ 

 بمعدالت وفيات األمهات التعّرض )السنوات( أوفيات األمهات نسبة وفيات اإلناث األمهات  

          

 0.13 471,294 64 11.2 سنة 49-15إجمالي الفئة العمرية 

     العمر

15-19 17.3 7 75,074 0.09 

20-24 23.9 12 85,301 0.15 

25-29 17.1 13 87,266 0.15 

30-34 13.7 13 83,542 0.16 

35-39 4.5 5 68,154 0.07 

40-44 8.5 11 45,682 0.25 

45-49 3.1 2 26,274 0.07 

      

   128  داإلجماليمعدل الخصوبة 

   10473  ،هـ1نسبة وفيات األمهات

   0.004  وخطر وفاة األمهات على مدار الحياة

 3.1.1نسبة وفيات األمهات؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - TM.21مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 يوماً من انتهاء 42تُعّرف وفاة األم على أنها وفاة امرأة ما أثناء حملها أو خالل  أ
 الحمل، ألي سبب كان باستنثاء الحوادث أو العنف

 امرأة من حيث سنوات التعّرض 1,000لكل  ب

 معدل العمر المعدّل ج

 التي سبقت المسح 7سنة للسنوات الـ  49-15امرأة في الفئة العمرية  1,000لكل  د

ة 100,000تُحسب على أنها معدل وفيات األمهات مقسوم على معدل الخصوبة الكلي، لكل  هـ  والدة حيّ

 تمثل معدل الخصوبة الكلي للسنوات السبع التي سبقت المسح TFRهي نسبة وفيات األمهات، بينما  MMRحيث  TFR(MMR-1)-1تُحسب على أنها  و

 

وس نقص  6.11 المكتسبةفي  ية  لبشر لمناعة ا  ا

ية المكتسبة هو امتالك معرفة دقيقة حول كيفية انتقال   وس نقص المناعة البشر  من معدل انتشار فبر
ّ
من بير  المتطلبات األكبر أهمية للحد

اتيجيات منع انتقال  وس واسب  امتالك المعلومات الصحيحة ه  الخطوة األول نحو نشر التوعية ورفد اليافعير  واليافعات والشباب    75ه. الفبر

  تمكنهم حماية أنفسهم من اإلصابة به. 
وس نقص المناعة ال باألدوات الن  ية المكتسبة ويمكن أن  هناك انتشار للمفاهيم الخاطئة حول فبر بشر

وقد دعت الدورة االستثنائية للجمعية    74,75ه. إل إرباك اليافعير  واليافعات والشباب وإعاقة جهود الوقاية من ة تؤدي هذه المفاهيم الخاطئ

وس نقص  ية المكتسبةالعمومية لألمم المتحدة الحكومات إل رفع مستوى معرفة ومهارات الشباب لحماية أنفسهم من فبر   75,74. المناعة البشر

  الفئة العمرية  و 
ية المكتسبة الذي يتم استيفاؤه للنساء والرجال ف  وس نقص المناعة البشر   سنة هذا الجزء من الدعوة.   49-15قد تناول نموذج فبر

ية   وس نقص المناعة البشر وس اإليدز: نسبة الشباب الذين يمتلكون معرفة شاملة وصحيحة حول الوقاية من فبر المؤشر العالم  لرصد فبر

عّرف بأنها 
ُ
  ت
يك واحد غبر مصاب  1المكتسبة وطرق انتقاله، والن  ة شر ة الجنسية ومعاشر   أثناء المعاشر

( معرفة أن االستخدام المستمر للواف 

و   بالفبر
ّ
 آخر من شأنه أن يحد

ً
ية المكتسبة؛ و س وال يعاشر شخصا وس نقص المناعة البشر ( معرفة أن الشخص الذي  2من فرصة اإلصابة بفبر

ية المكتسبة؛ و  وس نقص المناعة البشر  بفبر
ً
 3يبدو أنه يتمتع بصحة جيدة قد يكون مصابا

ً
( رفض المفهومير  المحليير  الخاطئير  األكبر انتشارا

 

 

كيبة الوقائية شيعة التتبع   74 ية/اإليدز، وآخرون. الب  وس نقص المناعة البشر ك لفبر وس نقص  -برنامج األمم المتحدة المشب  نحو التقليل من إصابات فبر
ية المكتسبة ألقل من  ك لفبر 2020إصابة بحلول عام  500,000المناعة البشر ية/اإليدز، . جنيف: برنامج األمم المتحدة المشب  . 2015وس نقص المناعة البشر

ion_prevention.pdftracking_combinat-http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151019_JC2766_Fast  
ية/اإليدز.  75 وس نقص المناعة البشر ك لفبر وس اإليدز  برنامج األمم المتحدة المشب  ات لرصد تطبيق اإلعالن السياس  لألمم  - 2018الرصد العالم  لفبر مؤشر

وس اإليدز.  2016المتحدة لعام  ية/اإليدز،  جنيف: إلنهاء فبر وس نقص المناعة البشر ك لفبر . 2017برنامج األمم المتحدة المشب 

_en.pdfMonitoring-AIDS-Global-http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2017 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151019_JC2766_Fast-tracking_combination_prevention.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2017-Global-AIDS-Monitoring_en.pdf
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ية المكتسبة. / حول انتقال وس نقص المناعة البشر   مسح العراق   اإلصابة بفبر
ات، تم توجيه أسئلة    2018ف  ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشر

  الجدول  
وس اإليدز حول المكونات الثالثة جميعها وتم عرض النتائج بالتفصيل ف   .  TM.11.1Wلجميع النساء الذي سمعوا عن فبر

ية المكتسبة.   TM.11.1Wكما يعرض الجدوالن   وس نقص المناعة البشر  نسبة النساء الذين يمكنهم تحديد المفاهيم الخاطئة المتعلقة بفبر
ً
 أيضا

ية المكتسبة يمكن أ وس نقص المناعة البشر   العراق، بأن فبر
 واألكبر صلة ف 

ً
ن ينتقل  ويستند هذا المؤشر إل المفهومير  الخاطئير  األكبر انتشارا

وس نقص   .سائل خارقة للطبيعةعن طريق لدغات البعوض وو  وتوفر الجداول كذلك معلومات حول ما إذا كانت النساء والرجال يعرفون أن فبر

ية ال ينتقل عن طريق مشاركة الطعام.    المناعة البشر

 خطوة أول مهمة للنساء
ً
ية المكتسبة من األم إل الطفل هو أيضا وس نقص المناعة البشر وس   كما أن معرفة طريقة انتقال فبر إلجراء فحص فبر

وس.  ية المكتسبة عندما يكّن حوامل لتجنب إصابة الجنير  بالفبر ية   نقص المناعة البشر وس نقص المناعة البشر ويجب أن تعرف النساء أن فبر

 .    رفة النساءمستوى مع TM.11.2Wيعرض الجدول  المكتسبة يمكن أن ينتقل أثناء الحمل وأثناء الوالدة، وخالل جميع مراحل اإلرضاع الطبيع 

  الفئة العمرية 
وس من األم إل الطفل.  49-15ف    سنة فيما يتعلق بانتقال الفبر

  سياق نقص   التميبر  هو انتهاك لحقوق اإلنسان وهو ممارسة تحظرها قوانير  حقوق اإلنسان الدولية ومعظم الدساتبر الوطنية. 
ويعود التميبر  ف 

ية المكتسبة عىل المعاملة غبر  وس نقص  المناعة البشر المنصفة أو غبر العادلة )تضف أو تجاهل( للشخص بناًء عىل حالة إصابة الشخص بفبر

اض أنه مصاب به.   أو عىل افب 
ً
 به فعال

ً
ية المكتسبة سواء كان مصابا ومن شأن التميبر  أن يفاقم من المخاطر ويسلب الناس حقوقهم   المناعة البشر

وس نق ية المكتسبة. ومستحقاتهم، مما يعزز انتشار وباء فبر   75ص المناعة البشر

  لقد تم توجيه األسئلة 
  قد  ضمن المسح  2018 العراق، مسح التالية ف 

ية الن  ات لقياس وصمة العار والمواقف التميبر  العنقودي متعدد المؤشر

ية )أو حاالت اإلغفال(: حول إذا ما كان المستجيب/المستجيبة    التضفات التميبر 
وات طازجة من صاحب محل  1تنشأ ف  ي خض  ي/تشب  ( سيشب 

ية المكتسبة أم ال؛ و  وس نقص المناعة البشر وس نقص   (2أو بائع متجول مصاب بفبر يعتقد/تعتقد أنه يجب أن ُيسمح لألطفال المصابير  بفبر

ية المكتسبة  وس نقص  3االلتحاق بالمدرسة مع األطفال غبر المصابير  به؛ و ب المناعة البشر   إجراء فحص فبر
ددون ف  ( يعتقد/تعتقد أن الناس يب 

ية المكتسبة ألنهم يخافون من رّدة فعل األشخاص اآلخرين تجا وس؛ و  المناعة البشر ( يعتقد/تعتقد  4ههم إذا تبير  من الفحص أنهم مصابون بالفبر

ية المكتسبة، أو الذين ُيعتقد أنهم مصابير  به؛ و  وس نقص المناعة البشر ( يعتقد/تعتقد  5أن الناس يتحدثون بالسوء عن األشخاص المصابير  بفبر

وس نقص المناعة البشر  ام األشخاص اآلخرين؛ و أن األشخاص المصابير  أو ُيعتقد أنهم مصابون بفبر (يتفق/تتفق أو ال  6ية المكتسبة يفقدون احب 

ية المكتسبة”؛ و  وس نقص المناعة البشر   أصيب بفبر
  عائلن 

 ما ف 
ً
(  7يتفق/تتفق مع العبارة القائلة: “كنت سأشعر بالعار لو أن شخصا

ية المكتسبة إذا ما المس/ت  وس نقص المناعة البشر /تخسر من اإلصابة بفبر وس. يخسر يعرض الجدوالن   لعاب شخص ما مصاب بالفبر

TM.11.3W   .ية المكتسبة وس نقص المناعة البشر   مواقف النساء تجاه األشخاص الذين يعانون من فبر

ية المكتسبة فيه ومعرفة استخدام هذه الخدمات.  وس نقص المناعة البشر  ومن العوامل المهمة األخرى معرفة المكان الذي يمكن إجراء فحص فبر

وس أم ال.  إن معرفة   ومن أجل حماية أنفسهم وللحيلولة دون عدوى اآلخرين، من األهمية بمكان بالنسبة لألشخاص معرفة إن كانوا مصابير  بالفبر

  اتخاذ القرار للحصول عىل العال 
 ف 
ً
 مهما

ً
 عامال

ً
األسئلة المتعلقة بمدى معرفة   TM.11.4Wيعرض الجدوالن   75,74ج. حالة الشخص ه  أيضا

ية المكتسبة فيها وإذا ما كان قد سبق للشخص أن خضع للفحص.   وس نقص المناعة البشر   الشخص بالمرفق الصح  الذي يمكن إجراء فحص فبر

ية لدى البالغير  ه  بير  الشباب والشا وس نقص المناعة البشر   كثبر من الدول، أكبر من نصف اإلصابات الجديدة بفبر
  الفئة العمرية ف 

-15بات ف 

و  24  من اإلصابات الجديدة بالفبر
ّ
  سلوك أفراد هذه الفئة العمرية للحد

  75,74س. سنة وبالتال  من المهم عىل نحو خاص أن يكون هناك تغيبر ف 

وس   TM.11.6W ليلخص الجدو  تعرض الجداول التالية معلومات محددة حول هذه الفئة العمرية.  ات الرئيسية لفبر معلومات حول المؤشر

ية للشابات والشباب.   نقص المناعة البشر
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ية المكتسبة، والمعرفة TM.11.1Wالجدول  وس نقص المناعة البشر ية المكتسبة، والمفاهيم الخاطئة حول في  وس نقص المناعة البشر وس نقص المن: المعرفة بطرق انتقال في  ية  الشاملة بفي  اعة البشر
 المكتسبة )للنساء(

اً صحياً يمكن أن يكون خاٍل من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة، ونسبة من يرفضن سنة اللواتي يعرفن الطرق الرئيسية للوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة، ونسبة من يعرفن أن الشخص الذي يبدو سليم 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

 2018، العراقطئة السائدة، ونسبة من لديهن معرفة شاملة بطرق انتقال فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة، المفاهيم الخا

  

نسبة النساء اللواتي 
سمعن عن فيروس نقص 

المناعة البشرية 

 المكتسبة/اإليدز

نسبة من يعرفن أنه يمكن الوقاية من انتقال الفيروس 
نسبة من يعرفن  من خالل:

الشخص أن 
الذي يبدو 

سليماً صحياً 
يمكن أن يكون 

خاٍل من 

 الفيروس

نسبة من يعرفن أن فيروس نقص المناعة 
 البشرية المكتسبة ال يمكن أن ينتقل عن طريق:

نسبة من يرفضن 
المفهومين الخاطئين 

األكثر شيوعاً ويعرفن 
أن الشخص الذي يبدو 
سليماً صحياً يمكن أن 

 يكون خاٍل من الفيروس

من نسبة 
يمتلكن معرفة 

 ،أ1شاملة

عدد النساء في 
الفئة العمرية 

 سنة 15-49

أن يكون لديها 

شريك جنسي 
مخلص واحد 
غير مصاب 

 بالفيروس

استخدام الواقي 
الذكري في كل 

 كالهما مرة

عضّات 

 الناموس

طرق 

 الشعوذة

تشارك الطعام 
مع شخص 

مصاب 
بفيروس نقص 
المناعة البشرية 

 تسبةالمك

              
 30,660 4.9 8.7 25.6 41.8 24.8 23.5 22.8 24.7 41.7 53.8 المجموع اإلجمالي )العراق(

             

            المنطقة

 21,436 5.3 9.4 29.3 47.0 27.8 25.8 25.8 28.1 46.5 60.2 منطقة حضرية

 9,224 3.9 7.1 17.2 29.8 17.8 18.1 15.7 16.8 30.5 38.9 منطقة ريفية

            المحافظة

 1,163 7.7 12.6 32.9 49.7 28.1 32.4 26.4 29.2 48.7 55.9 دهوك

 2,851 4.1 6.9 26.7 36.7 31.5 14.7 18.0 19.0 42.4 50.0 نينوى

 1,833 6.4 16.1 44.1 77.2 38.2 39.1 22.4 29.4 50.1 89.2 سليمانية

 1,234 4.5 13.4 37.7 49.8 43.3 22.0 19.9 21.7 42.2 52.9 كركوك

 2,783 3.9 11.7 23.4 56.3 25.7 35.5 19.1 20.9 61.8 70.8 اربيل

 1,698 4.5 7.1 26.2 38.6 19.4 24.7 21.8 24.6 39.0 48.4 ديالى

 1,299 2.5 3.7 19.7 27.7 14.7 14.8 17.4 18.5 31.2 38.4 انبار

 5,047 3.7 6.5 29.4 49.2 29.8 18.1 30.0 31.1 45.6 59.0 بغداد

 3,691 4.5 7.6 34.0 56.5 34.5 21.1 34.1 35.3 50.9 64.2 مركز   

 1,356 1.7 3.6 16.9 29.3 17.1 9.9 18.9 19.7 31.1 44.9 اطراف   

 1,389 7.9 10.9 20.0 31.0 23.5 22.7 26.8 27.4 38.7 44.4 بابل

 864 7.1 8.9 17.5 27.7 19.2 19.0 21.6 22.0 29.0 35.3 كربالء 

 1,015 3.3 7.4 20.4 29.6 18.9 18.4 11.4 16.8 18.9 39.9 واسط

 954 7.1 8.8 20.7 31.0 22.4 19.8 22.1 23.4 32.4 36.9 صالح الدين

 1,145 5.6 8.0 22.3 36.4 19.8 23.2 29.0 29.8 43.3 51.9 نجف

 899 2.5 4.3 14.9 24.1 14.5 11.4 11.2 12.4 30.9 41.2 قادسية

 967 2.2 3.6 14.2 32.3 13.6 17.3 25.1 25.5 33.8 40.5 مثنى

 1,968 6.4 8.1 23.1 36.0 17.6 29.8 28.7 29.4 39.8 44.1 ذي قار

 1,188 1.6 3.3 13.8 24.2 7.8 21.9 15.2 18.2 28.1 37.1 ميسان
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ية المكتسبة، والمعرفة TM.11.1Wالجدول  وس نقص المناعة البشر ية المكتسبة، والمفاهيم الخاطئة حول في  وس نقص المناعة البشر وس نقص المن: المعرفة بطرق انتقال في  ية  الشاملة بفي  اعة البشر
 المكتسبة )للنساء(

اً صحياً يمكن أن يكون خاٍل من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة، ونسبة من يرفضن سنة اللواتي يعرفن الطرق الرئيسية للوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة، ونسبة من يعرفن أن الشخص الذي يبدو سليم 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

 2018، العراقطئة السائدة، ونسبة من لديهن معرفة شاملة بطرق انتقال فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة، المفاهيم الخا

  

نسبة النساء اللواتي 
سمعن عن فيروس نقص 

المناعة البشرية 

 المكتسبة/اإليدز

نسبة من يعرفن أنه يمكن الوقاية من انتقال الفيروس 
نسبة من يعرفن  من خالل:

الشخص أن 
الذي يبدو 

سليماً صحياً 
يمكن أن يكون 

خاٍل من 

 الفيروس

نسبة من يعرفن أن فيروس نقص المناعة 
 البشرية المكتسبة ال يمكن أن ينتقل عن طريق:

نسبة من يرفضن 
المفهومين الخاطئين 

األكثر شيوعاً ويعرفن 
أن الشخص الذي يبدو 
سليماً صحياً يمكن أن 

 يكون خاٍل من الفيروس

من نسبة 
يمتلكن معرفة 

 ،أ1شاملة

عدد النساء في 
الفئة العمرية 

 سنة 15-49

أن يكون لديها 

شريك جنسي 
مخلص واحد 
غير مصاب 

 بالفيروس

استخدام الواقي 
الذكري في كل 

 كالهما مرة

عضّات 

 الناموس

طرق 

 الشعوذة

تشارك الطعام 
مع شخص 

مصاب 
بفيروس نقص 
المناعة البشرية 

 تسبةالمك

 2,363 8.4 12.5 26.5 38.2 24.2 28.4 23.5 26.0 41.4 64.5 بصرة 

            االقليم

 5,778 5.4 13.3 31.9 61.6 30.1 36.0 21.6 25.3 55.5 73.6 العراق كوردستان

 24,882 4.8 7.7 24.2 37.3 23.5 20.6 23.0 24.6 38.5 49.2 وسط وجنوب العراق

            العمر

15-241 52.7 40.4 22.6 21.0 25.7 26.5 42.3 26.1 10.7 5.6 11,925 

15-19 47.6 35.0 18.2 17.2 22.8 24.2 38.2 23.9 10.1 5.1 6,450 

15-17 43.5 30.6 14.1 13.1 20.0 20.5 33.9 20.2 7.7 2.6 3,884 

18-19 54.0 41.6 24.4 23.3 27.0 29.7 44.7 29.4 13.6 8.8 2,567 

20-24 58.6 46.9 27.7 25.5 29.1 29.2 47.2 28.7 11.5 6.3 5,475 

25-29 55.6 44.2 26.7 24.7 23.5 25.5 42.5 26.0 8.2 4.8 4,615 

30-39 53.5 40.9 25.2 23.0 21.7 22.5 39.9 25.0 7.1 4.2 8,111 

40-49 55.1 43.3 26.7 24.5 21.6 23.8 43.0 25.3 7.3 4.5 6,009 

            التعليم

 4,172 0.3 0.8 5.1 12.2 5.0 6.6 7.3 7.9 13.6 20.4 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 11,467 1.5 2.9 13.9 26.1 14.3 12.1 13.1 14.7 26.6 37.6 االبتدائيه

 5,982 3.5 6.8 26.4 45.9 24.7 22.0 23.7 26.1 44.5 60.7 المتوسطه

 9,039 12.2 21.1 49.6 72.8 47.3 46.8 41.6 44.2 71.9 85.3 االعداديه +

            الحالة االجتماعية

 20,890 4.0 6.5 23.4 39.0 21.9 20.5 23.1 25.3 40.1 52.3 سبق لها الزواج

 9,770 6.8 13.5 30.4 48.0 30.8 30.0 22.1 23.4 45.1 56.9 لم يسبق لها الزواج

 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 سنة(
           

 1,301 3.1 4.9 17.2 32.8 16.1 19.7 16.1 18.8 33.0 44.6 القدرات الوظيفيةتعاني من صعوبة في 

ال تعاني من أية صعوبة في القدرات 
 الوظيفية

55.9 43.8 26.6 24.6 24.2 25.9 43.5 26.9 9.1 5.4 25,475 

            ُخمس مؤشر الثروة
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ية المكتسبة، والمعرفة TM.11.1Wالجدول  وس نقص المناعة البشر ية المكتسبة، والمفاهيم الخاطئة حول في  وس نقص المناعة البشر وس نقص المن: المعرفة بطرق انتقال في  ية  الشاملة بفي  اعة البشر
 المكتسبة )للنساء(

اً صحياً يمكن أن يكون خاٍل من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة، ونسبة من يرفضن سنة اللواتي يعرفن الطرق الرئيسية للوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة، ونسبة من يعرفن أن الشخص الذي يبدو سليم 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

 2018، العراقطئة السائدة، ونسبة من لديهن معرفة شاملة بطرق انتقال فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة، المفاهيم الخا

  

نسبة النساء اللواتي 
سمعن عن فيروس نقص 

المناعة البشرية 

 المكتسبة/اإليدز

نسبة من يعرفن أنه يمكن الوقاية من انتقال الفيروس 
نسبة من يعرفن  من خالل:

الشخص أن 
الذي يبدو 

سليماً صحياً 
يمكن أن يكون 

خاٍل من 

 الفيروس

نسبة من يعرفن أن فيروس نقص المناعة 
 البشرية المكتسبة ال يمكن أن ينتقل عن طريق:

نسبة من يرفضن 
المفهومين الخاطئين 

األكثر شيوعاً ويعرفن 
أن الشخص الذي يبدو 
سليماً صحياً يمكن أن 

 يكون خاٍل من الفيروس

من نسبة 
يمتلكن معرفة 

 ،أ1شاملة

عدد النساء في 
الفئة العمرية 

 سنة 15-49

أن يكون لديها 

شريك جنسي 
مخلص واحد 
غير مصاب 

 بالفيروس

استخدام الواقي 
الذكري في كل 

 كالهما مرة

عضّات 

 الناموس

طرق 

 الشعوذة

تشارك الطعام 
مع شخص 

مصاب 
بفيروس نقص 
المناعة البشرية 

 تسبةالمك

 5,579 2.2 3.2 9.9 16.1 9.1 10.7 10.5 11.5 18.3 26.4 األشد فقراً 

 5,866 3.8 5.9 18.6 30.9 16.6 20.0 18.9 20.7 32.4 44.0 فقير

 6,130 4.1 6.5 23.4 40.0 22.1 21.4 23.4 25.1 39.5 51.3 متوسط

 6,346 6.4 11.7 33.5 53.4 34.9 27.6 29.7 31.4 53.3 65.9 ثري

 6,739 7.4 14.9 39.5 63.3 37.8 35.3 29.1 32.4 60.2 75.8 األكثر ثراءً 

 مدى معرفة الشباب بطرق الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة/اإليدز - TM.29مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات 1

المناعة البشرية المكتسبة )أن يكون لديه شريكة واحدة مخلصة غير مصابة بالفيروس، واستخدام الواقي الذكري في كل مرة(، ومن المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من فيروس نفص المناعة البشرية المكتسبة تشمل الرجال الذين يعرفون طريقتين للوقاية من فيروس نقص أ 

 بشرية المكتسبةنقص المناعة ال يعرفون أن الشخص الذي يبدو سليماً صحياً يمكن أن يكون خاٍل من الفيروس، ومن يرفضون االعتقادين الخاطئين الشائعين حول انتقال فيروس
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ية المكتسبة من األم إل الطفل )للنساء(TM.11.2Wالجدول  وس نقص المناعة البشر  : المعرفة بإمكانية انتقال في 

 2018، العراقسنة اللواتي يعرفن طرق انتقال فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة من األم إلى الطفل،  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 سنة اللواتي: 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

عدد النساء 
في الفئة 
العمرية 

15-49 
 سنة

   مرض نقص المناعة البشرية المكتسبة من األم إلى طفلها:يعرفن أنه يمكن أن ينتقل 

يعرفن أنه يمكن أن ينتقل مرض نقص المناعة البشرية المكتسبة من األم إلى 

 طفلها:
ال يعرف,ن الطرق 

الثالثة التي ينتقل 
بواسطتها فيروس 

نقص المناعة البشرية 

المكتسبة/اإليدز من 
 أثناء الوالدة أثناء الحمل األم إلى الطفل

عن طريق 
 الرضاعة

بواسطة طريقة 

واحدة على األقل 
 من الطرق الثالثة

بواسطة 

الطرق 
   1الثالثة

بواسطة طريقة واحدة على األقل وأنه 
يمكن الحدّ من خطر اإلصابة به من 

خالل تناول األم ألدوية خاصة أثناء 
 الحمل

عن طريق الرضاعة وأنه يمكن الحدّ 

من خالل من خطر اإلصابة به 
 تناول األم ألدوية خاصة أثناء الحمل

             

 26.1 37.4 30.6 32.3 34.0 المجموع اإلجمالي )العراق(
 

10.6 9.1 16.4 30,660 

  
         

  

 المنطقة
         

  

 28.9 42.0 34.0 36.4 38.3 منطقة حضرية
 

12.0 10.3 18.2 21,436 

 19.5 26.5 22.9 22.9 24.0 منطقة ريفية
 

7.2 6.5 12.4 9,224 

 المحافظة
         

  

 33.0 42.9 37.5 37.6 39.6 دهوك
 

15.8 15.0 13.0 1,163 

 18.7 33.1 21.3 29.5 30.9 نينوى
 

9.5 6.9 16.9 2,851 

 24.2 56.8 44.1 39.3 41.7 سليمانية
 

13.5 9.7 32.3 1,833 

 29.2 39.3 32.5 36.3 35.4 كركوك
 

6.5 6.1 13.7 1,234 

 37.1 51.0 46.5 41.7 43.3 اربيل
 

7.4 7.1 19.8 2,783 

 21.8 34.3 25.8 28.6 32.0 ديالى
 

13.2 10.9 14.1 1,698 

 18.1 27.3 21.2 24.0 24.5 انبار
 

7.1 5.8 11.0 1,299 

 31.6 42.0 32.9 39.9 41.1 بغداد
 

11.7 10.2 17.0 5,047 

 35.8 48.1 36.8 46.1 47.3 مركز   
 

13.8 11.9 16.1 3,691 

 20.3 25.4 22.2 23.1 24.1 اطراف   
 

6.0 5.6 19.5 1,356 

 18.8 21.7 20.2 20.6 20.9 بابل
 

9.3 9.0 22.6 1,389 

 17.7 23.8 18.4 23.1 22.7 كربالء 
 

8.7 7.9 11.5 864 

 20.5 24.2 22.8 22.0 23.1 واسط
 

7.4 7.1 15.7 1,015 

 24.3 32.1 27.4 28.6 29.9 صالح الدين
 

15.7 13.8 4.7 954 

 24.3 37.8 28.2 32.9 35.4 نجف
 

12.5 9.4 14.1 1,145 

 14.0 19.3 14.8 18.4 18.8 قادسية
 

6.0 5.5 21.9 899 

 25.6 29.9 28.1 28.3 27.5 مثنى
 

11.6 11.2 10.6 967 

 32.6 39.0 34.8 34.4 37.9 ذي قار
 

8.5 7.5 5.1 1,968 

 19.9 29.0 24.6 23.9 25.5 ميسان
 

17.7 16.4 8.1 1,188 

 28.2 40.3 35.5 30.9 36.4 بصرة 
 

9.8 8.4 24.3 2,363 

 االقليم
         

  

 32.2 51.2 43.9 40.1 42.1 العراق كوردستان
 

11.0 9.5 22.4 5,778 
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ية المكتسبة من األم إل الطفل )للنساء(TM.11.2Wالجدول  وس نقص المناعة البشر  : المعرفة بإمكانية انتقال في 

 2018، العراقسنة اللواتي يعرفن طرق انتقال فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة من األم إلى الطفل،  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 سنة اللواتي: 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

عدد النساء 
في الفئة 
العمرية 

15-49 
 سنة

   مرض نقص المناعة البشرية المكتسبة من األم إلى طفلها:يعرفن أنه يمكن أن ينتقل 

يعرفن أنه يمكن أن ينتقل مرض نقص المناعة البشرية المكتسبة من األم إلى 

 طفلها:
ال يعرف,ن الطرق 

الثالثة التي ينتقل 
بواسطتها فيروس 

نقص المناعة البشرية 

المكتسبة/اإليدز من 
 أثناء الوالدة أثناء الحمل األم إلى الطفل

عن طريق 
 الرضاعة

بواسطة طريقة 

واحدة على األقل 
 من الطرق الثالثة

بواسطة 

الطرق 
   1الثالثة

بواسطة طريقة واحدة على األقل وأنه 
يمكن الحدّ من خطر اإلصابة به من 

خالل تناول األم ألدوية خاصة أثناء 
 الحمل

عن طريق الرضاعة وأنه يمكن الحدّ 

من خالل من خطر اإلصابة به 
 تناول األم ألدوية خاصة أثناء الحمل

 24.7 34.2 27.6 30.5 32.2 وسط وجنوب العراق
 

10.5 9.0 15.0 24,882 

 الفئة العمرية
         

  

15-24 34.8 33.6 32.0 38.3 27.3 
 

11.5 10.1 14.4 11,925 

15-19 31.0 29.4 28.6 34.0 24.2 
 

9.8 8.9 13.6 6,450 

15-17 27.9 25.9 26.2 31.1 21.6 
 

8.4 7.5 12.4 3,884 

18-19 35.6 34.6 32.3 38.4 28.1 
 

11.9 11.1 15.5 2,567 

20-24 39.3 38.6 35.9 43.3 31.1 
 

13.6 11.6 15.2 5,475 

25-29 35.1 32.7 31.1 38.4 26.3 
 

10.1 8.9 17.3 4,615 

30-39 31.9 29.7 28.6 35.4 23.8 
 

9.6 8.1 18.1 8,111 

40-49 34.7 33.0 30.4 37.5 26.6 
 

10.3 8.7 17.6 6,009 

 التعليم
         

  

 9.2 12.1 11.0 10.4 10.9 االبتدائي أو ال تعليمما قبل 
 

3.0 2.8 8.3 4,172 

 15.0 22.3 18.4 18.6 20.0 االبتدائيه
 

6.0 5.2 15.3 11,467 

 27.6 39.6 33.0 33.5 35.7 المتوسطه
 

11.1 9.5 21.1 5,982 

 47.0 66.7 53.7 59.0 61.4 االعداديه +
 

19.5 16.8 18.5 9,039 

 االجتماعيةالحالة 
         

  

 23.7 35.1 28.2 29.8 31.8 سبق لها الزواج
 

9.5 8.1 17.3 20,890 

 31.2 42.3 35.8 37.6 38.8 لم يسبق لها الزواج
 

12.8 11.3 14.7 9,770 

   سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 
       

  

 20.8 30.0 25.3 24.4 27.2 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
 

9.3 8.3 14.6 1,301 

 27.1 38.7 31.6 33.7 35.3 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
 

11.0 9.4 17.1 25,475 

 ُخمس مؤشر الثروة
         

  

 11.2 16.1 13.8 13.3 14.6 األشد فقراً 
 

5.1 4.7 10.3 5,579 

 21.5 29.5 24.5 25.4 27.9 فقير
 

9.0 8.0 14.5 5,866 

 26.2 35.3 29.9 31.2 32.5 متوسط
 

10.2 9.0 16.0 6,130 

 34.5 47.8 38.7 42.8 44.4 ثري
 

14.3 12.2 18.2 6,346 

 34.6 53.9 43.1 45.3 47.1 األكثر ثراءً 
 

13.3 11.1 21.9 6,739 

 المعرفة بإمكانية انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة من األم إلى الطفل - TM.30مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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ية المكتسبة/اإليدز )للنساء(TM.11.3Wالجدول  وس نقص المناعة البشر ن بفي   : المواقف تجاه األشخاص المصابي 

 2018، العراقسنة اللواتي سمعن عن فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة/اإليدز واللواتي لديهن مواقف تمييزية تجاه األشخاص المصابين بالفيروس،  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 ي:نسبة النساء اللوات   نسبة النساء اللواتي يعتقدن أن الناس:   نسبة النساء اللواتي:

عدد النساء في 
الفئة العمرية 

سنة  15-49

اللواتي سمعن 
عن فيروس 

نقص المناعة 
البشرية 

 المكتسبة/اإليدز

لن يشترين 
خضروات طازجة 

من صاحب بقالة أو 
بائع متجول ثبت أنه 

مصاب بفيروس 
نقص المناعة 

 البشرية المكتسبة

يعتقدن أنه يجب عدم 
السماح لألطفال الذين 

مرض يعانون من 
نقص المناعة البشرية 

المكتسبة االلتحاق 
بالمدرسة مع األطفال 
 غير المصابين المرض

المواقف 

التمييزية تجاه 
األشخاص 

المصابين 
بفيروس نقص 
المناعة البشرية 

   ,ب،أ1المكتسبة

يترددون بإجراء فحص 
مرض نقص المناعة 

البشرية المكتسبة خوفاً 
من طريقة تعامل 

أثبتت اآلخرين معهم إذا 
نتيجة الفحص إصابتهم 

 بالمرض

يتحدث الناس بسلبية 
عن األشخاص 

المصابين بمرض 

نقص المناعة 
البشرية المكتسبة، 

عن األشخاص الذين 
يُعتقد أنهم مصابون 

 بالمرض

يفقد األشخاص 
المصابين بمرض 

نقص المناعة 
المكتسبة، أو من 

يُعتقد أنهم مصابون 
به، احترام اآلخرين 

   لهم

سيشعرن 
بالعار لو أن 

شخصاً ما في 
عائلتي أصيب 

بمرض نقص 
المناعة 
 المكتسبة

الخوف من 

اإلصابة بمرض 
نقص المناعة 
المكتسبة إذا ما 

المست لعاب 
شخص ما مصاب 

بمرض نقص 
المناعة البشرية 

 المكتسبة

             

 16,497 73.9 52.1  76.6 79.0 67.5  84.5 76.2 79.3 المجموع اإلجمالي )العراق(

             

            المنطقة

 12,908 74.9 51.9  76.8 79.4 67.8  84.8 76.7 79.4 منطقة حضرية

 3,589 70.1 52.9  75.7 77.5 66.6  83.2 74.6 78.9 منطقة ريفية

            المحافظة

 650 76.1 55.1  85.6 83.4 77.3  80.5 67.9 73.8 دهوك

 1,425 85.2 61.4  74.8 74.9 68.7  86.4 80.2 79.9 نينوى

 1,634 84.8 38.7  68.8 78.8 64.7  80.1 69.1 76.4 سليمانية

 653 87.4 45.7  79.4 79.9 65.9  91.8 85.5 84.1 كركوك

 1,970 74.4 66.2  90.6 90.0 69.2  87.5 80.5 84.5 اربيل

 822 57.3 31.0  70.8 76.5 78.0  83.7 74.2 79.8 ديالى

 498 84.8 60.7  72.8 77.1 64.9  91.2 79.8 86.2 انبار

 2,977 74.8 61.8  80.5 82.4 63.4  90.2 85.8 85.8 بغداد

 2,368 75.9 64.2  84.1 84.7 67.1  90.8 87.3 87.1 مركز   

 609 70.4 52.4  66.8 73.1 49.3  87.9 80.2 81.0 اطراف   

 617 65.5 62.2  68.4 70.8 61.1  73.1 63.5 66.9 بابل

 305 55.3 45.0  77.9 79.6 74.5  72.9 62.5 65.5 كربالء 

 405 60.8 31.1  54.7 56.5 55.9  78.4 70.2 75.2 واسط

 352 70.9 31.3  74.0 79.3 76.1  89.8 76.5 84.9 صالح الدين

 594 64.6 43.0  79.0 80.6 75.0  78.8 71.1 71.9 نجف

 371 75.5 27.1  59.4 63.7 61.2  86.3 76.4 81.7 قادسية

 391 65.8 77.6  88.0 82.4 70.5  79.4 73.4 76.4 مثنى

 867 88.6 58.2  82.7 82.3 61.0  89.5 80.0 79.9 ذي قار

 441 75.4 45.6  66.1 71.3 72.7  85.9 74.2 77.4 ميسان
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ية المكتسبة/اإليدز )للنساء(TM.11.3Wالجدول  وس نقص المناعة البشر ن بفي   : المواقف تجاه األشخاص المصابي 

 2018، العراقسنة اللواتي سمعن عن فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة/اإليدز واللواتي لديهن مواقف تمييزية تجاه األشخاص المصابين بالفيروس،  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 ي:نسبة النساء اللوات   نسبة النساء اللواتي يعتقدن أن الناس:   نسبة النساء اللواتي:

عدد النساء في 
الفئة العمرية 

سنة  15-49

اللواتي سمعن 
عن فيروس 

نقص المناعة 
البشرية 

 المكتسبة/اإليدز

لن يشترين 
خضروات طازجة 

من صاحب بقالة أو 
بائع متجول ثبت أنه 

مصاب بفيروس 
نقص المناعة 

 البشرية المكتسبة

يعتقدن أنه يجب عدم 
السماح لألطفال الذين 

مرض يعانون من 
نقص المناعة البشرية 

المكتسبة االلتحاق 
بالمدرسة مع األطفال 
 غير المصابين المرض

المواقف 

التمييزية تجاه 
األشخاص 

المصابين 
بفيروس نقص 
المناعة البشرية 

   ,ب،أ1المكتسبة

يترددون بإجراء فحص 
مرض نقص المناعة 

البشرية المكتسبة خوفاً 
من طريقة تعامل 

أثبتت اآلخرين معهم إذا 
نتيجة الفحص إصابتهم 

 بالمرض

يتحدث الناس بسلبية 
عن األشخاص 

المصابين بمرض 

نقص المناعة 
البشرية المكتسبة، 

عن األشخاص الذين 
يُعتقد أنهم مصابون 

 بالمرض

يفقد األشخاص 
المصابين بمرض 

نقص المناعة 
المكتسبة، أو من 

يُعتقد أنهم مصابون 
به، احترام اآلخرين 

   لهم

سيشعرن 
بالعار لو أن 

شخصاً ما في 
عائلتي أصيب 

بمرض نقص 
المناعة 
 المكتسبة

الخوف من 

اإلصابة بمرض 
نقص المناعة 
المكتسبة إذا ما 

المست لعاب 
شخص ما مصاب 

بمرض نقص 
المناعة البشرية 

 المكتسبة

 1,525 55.2 40.2  69.2 73.5 69.4  76.1 65.9 71.3 بصرة 

            االقليم

 4,254 78.7 53.9  81.5 84.7 68.7  83.6 74.2 79.7 العراق كوردستان

 12,243 72.2 51.5  74.9 77.0 67.1  84.8 76.9 79.2 وسط وجنوب العراق

            العمر

15-24 76.4 71.8 80.8  66.7 77.7 75.4  47.9 72.3 6,280 

15-19 77.1 71.6 80.7  65.3 77.7 76.0  46.1 73.5 3,073 

15-17 76.6 70.7 80.1  63.6 77.8 74.2  44.9 73.9 1,688 

18-19 77.7 72.7 81.5  67.3 77.5 78.1  47.6 72.9 1,385 

20-24 75.7 71.9 81.0  68.0 77.8 75.0  49.6 71.2 3,207 

25-29 77.8 76.4 84.0  67.5 79.9 76.9  47.1 73.0 2,567 

30-39 81.0 77.9 86.7  68.5 79.3 76.1  55.9 74.9 4,338 

40-49 83.9 82.3 88.9  67.9 80.3 79.0  59.1 76.2 3,313 

            التعليم

 850 75.4 68.2  80.5 78.8 63.2  86.3 79.1 82.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 4,310 74.4 56.2  72.9 75.0 64.1  87.5 79.8 82.3 االبتدائيه

 3,630 69.8 52.5  74.9 77.6 65.8  86.0 78.5 81.8 المتوسطه

 7,707 75.3 47.9  79.0 81.9 70.7  81.9 72.8 76.2 االعداديه +

            الحالة االجتماعية

 10,935 73.0 54.5  76.4 78.6 67.3  86.5 78.9 80.9 سبق لها الزواج

 5,563 75.5 47.4  76.9 79.8 68.0  80.5 71.0 76.2 لم يسبق لها الزواج

            سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 581 76.5 57.5  77.7 81.5 71.5  88.2 78.6 82.6 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 14,229 73.7 52.8  76.8 79.0 67.8  84.8 76.8 79.5 القدرات الوظيفيةال تعاني من أية صعوبة في 

            ُخمس مؤشر الثروة

 1,475 65.1 46.3  66.9 70.5 62.3  81.0 71.4 76.1 األشد فقراً 
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ية المكتسبة/اإليدز )للنساء(TM.11.3Wالجدول  وس نقص المناعة البشر ن بفي   : المواقف تجاه األشخاص المصابي 

 2018، العراقسنة اللواتي سمعن عن فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة/اإليدز واللواتي لديهن مواقف تمييزية تجاه األشخاص المصابين بالفيروس،  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 ي:نسبة النساء اللوات   نسبة النساء اللواتي يعتقدن أن الناس:   نسبة النساء اللواتي:

عدد النساء في 
الفئة العمرية 

سنة  15-49

اللواتي سمعن 
عن فيروس 

نقص المناعة 
البشرية 

 المكتسبة/اإليدز

لن يشترين 
خضروات طازجة 

من صاحب بقالة أو 
بائع متجول ثبت أنه 

مصاب بفيروس 
نقص المناعة 

 البشرية المكتسبة

يعتقدن أنه يجب عدم 
السماح لألطفال الذين 

مرض يعانون من 
نقص المناعة البشرية 

المكتسبة االلتحاق 
بالمدرسة مع األطفال 
 غير المصابين المرض

المواقف 

التمييزية تجاه 
األشخاص 

المصابين 
بفيروس نقص 
المناعة البشرية 

   ,ب،أ1المكتسبة

يترددون بإجراء فحص 
مرض نقص المناعة 

البشرية المكتسبة خوفاً 
من طريقة تعامل 

أثبتت اآلخرين معهم إذا 
نتيجة الفحص إصابتهم 

 بالمرض

يتحدث الناس بسلبية 
عن األشخاص 

المصابين بمرض 

نقص المناعة 
البشرية المكتسبة، 

عن األشخاص الذين 
يُعتقد أنهم مصابون 

 بالمرض

يفقد األشخاص 
المصابين بمرض 

نقص المناعة 
المكتسبة، أو من 

يُعتقد أنهم مصابون 
به، احترام اآلخرين 

   لهم

سيشعرن 
بالعار لو أن 

شخصاً ما في 
عائلتي أصيب 

بمرض نقص 
المناعة 
 المكتسبة

الخوف من 

اإلصابة بمرض 
نقص المناعة 
المكتسبة إذا ما 

المست لعاب 
شخص ما مصاب 

بمرض نقص 
المناعة البشرية 

 المكتسبة

 2,583 65.0 49.1  73.2 75.4 67.3  81.4 72.5 75.2 فقير

 3,146 73.1 55.6  77.5 77.4 67.1  86.5 79.2 81.8 متوسط

 4,185 77.3 52.8  77.5 80.6 68.1  83.8 76.1 79.3 ثري

 5,109 78.5 52.7  79.7 82.9 68.9  86.4 77.8 80.9 األكثر ثراءً 

 المواقف التمييزية تجاه األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة - TM.31مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
الذين يعانون من مرض نقص المناعة البشرية المكتسبة االلتحاق شرية المكتسبة ويعتقدن أنه يجب عدم السماح لألطفال هذا المؤشر هو مؤشر مركب للنساء اللواتي لن يشترين خضروات طازجة من صاحب بقالة أو بائع متجول ثبت أنه مصاب بفيروس نقص المناعة الب أ

 بالمدرسة مع األطفال غير المصابين بالمرض
 على أنهم ال يخشون من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ، تم تسجيل أولئك الذين ذكروا أنهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية في إجابتهم على هذا السؤال على "ال" ، وبالتالي تم معاملتهم الممستجيبكجزء من حماية  ب



 

 134 صفحة | الصحة اإلنجابية وصحة األمومة – النمو

ية المكتسبة )للنساء(: المعرفة بمكان إجراء فحص الكشف عن TM.11.4Wالجدول  وس نقص المناعة البشر  في 

سنة اللواتي يعرفن مكان إجراء فحص الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة/اإليدز، ونسبة اللواتي سبق لهن أن خضعن  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

فحص أجري لهن، ونسبة اللواتي خضعن للفحص خالل األشهر االثني عشر األخيرة، ونسبة اللواتي  للفحص، ونسبة اللواتي سبق لهن أن خضعن للفحص ويعرفن نتيجة آخر
ة البشرية المكتسبة وقمن خضعن للفحص خالل األشهر االثني عشر األخيرة ويعرفن النتيجة، ونسبة من سمعن عن حقيبة أدوات الفحص الذاتي للكشف عن فيروس نقص المناع

 2018، العراقا، بفحص أنفسهن باستخدامه

  

 نسبة النساء اللواتي:

عدد النساء 
في الفئة 

العمرية 
15-49 

 سنة

يعرفن مكاناً 
يمكن إجراء 

 1الفحص فيه
سبق لهن أن 
 خضعن للفحص

خضعن للفحص 
ويعرفن نتيجة آخر 
 فحص أجري لهن

خضعن للفحص 

خالل األشهر 
االثني عشر 

 األخيرة

خضعن لفحص فيروس 
البشرية نقص المناعة 

المكتسبة/اإليدز في األشهر 
االثني عشر األخيرة 

 ويعرفن النتيجة

         

 30,660 2.0 2.3 6.0 6.9 16.3 المجموع اإلجمالي )العراق(

        

       المنطقة

 21,436 2.1 2.3 6.6 7.7 18.2 منطقة حضرية

 9,224 1.7 2.3 4.5 5.3 12.0 منطقة ريفية

       المحافظة

 1,163 3.5 3.7 17.4 18.4 37.6 دهوك

 2,851 0.5 0.7 5.6 6.4 8.5 نينوى

 1,833 7.6 8.7 27.4 29.8 51.2 سليمانية

 1,234 6.3 6.4 9.7 9.8 25.3 كركوك

 2,783 9.6 11.3 24.3 26.7 42.2 اربيل

 1,698 0.4 0.6 0.7 0.9 14.8 ديالى

 1,299 0.8 0.8 1.9 2.0 4.4 انبار

 5,047 0.6 0.8 1.4 3.7 10.5 بغداد

 3,691 0.7 1.0 1.8 4.7 11.3 مركز   

 1,356 0.1 0.1 0.4 1.1 8.1 اطراف   

 1,389 0.1 0.1 1.0 1.1 5.6 بابل

 864 0.1 0.3 0.4 0.7 4.7 كربالء 

 1,015 0.6 1.0 0.8 1.9 9.1 واسط

 954 0.9 1.0 1.9 2.0 7.0 صالح الدين

 1,145 0.1 0.3 0.3 0.8 6.3 نجف

 899 0.1 0.1 0.3 0.3 6.2 قادسية

 967 0.1 0.2 0.2 0.2 18.6 مثنى

 1,968 0.1 0.1 0.3 0.3 9.8 ذي قار

 1,188 0.0 0.1 0.2 0.4 4.4 ميسان

 2,363 0.2 0.2 0.4 0.4 9.7 بصرة 

       االقليم

 5,778 7.8 8.9 23.9 26.0 44.1 العراق كوردستان

 24,882 0.7 0.8 1.8 2.5 9.9 وسط وجنوب العراق

       العمر

24-15 16.5 5.7 4.8 2.5 2.0 11,925 

19-15 13.7 3.3 2.3 1.5 0.7 6,450 

15-17 11.1 1.4 1.2 0.8 0.7 3,884 

18-19 17.5 6.1 4.1 2.5 0.7 2,567 

24-20 19.8 8.5 7.7 3.7 3.6 5,475 

25-29 18.4 9.4 8.2 2.7 2.3 4,615 

30-39 15.5 8.1 6.9 2.2 2.0 8,111 

40-49 15.4 6.0 5.4 1.8 1.7 6,009 

       التعليم

 4,172 0.7 0.9 2.6 3.1 7.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 11,467 1.7 1.8 4.3 4.9 9.5 االبتدائيه

 5,982 1.2 1.3 5.8 6.6 14.5 المتوسطه

 9,039 3.5 4.3 9.8 11.5 30.2 االعداديه +

       الحالة االجتماعية

 20,890 2.0 2.2 7.1 8.2 15.6 سبق لها الزواج

 9,770 2.0 2.5 3.6 4.3 17.9 لم يسبق لها الزواج
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ية المكتسبة )للنساء(: المعرفة بمكان إجراء فحص الكشف عن TM.11.4Wالجدول  وس نقص المناعة البشر  في 

سنة اللواتي يعرفن مكان إجراء فحص الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة/اإليدز، ونسبة اللواتي سبق لهن أن خضعن  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

فحص أجري لهن، ونسبة اللواتي خضعن للفحص خالل األشهر االثني عشر األخيرة، ونسبة اللواتي  للفحص، ونسبة اللواتي سبق لهن أن خضعن للفحص ويعرفن نتيجة آخر
ة البشرية المكتسبة وقمن خضعن للفحص خالل األشهر االثني عشر األخيرة ويعرفن النتيجة، ونسبة من سمعن عن حقيبة أدوات الفحص الذاتي للكشف عن فيروس نقص المناع

 2018، العراقا، بفحص أنفسهن باستخدامه

  

 نسبة النساء اللواتي:

عدد النساء 
في الفئة 

العمرية 
15-49 

 سنة

يعرفن مكاناً 
يمكن إجراء 

 1الفحص فيه
سبق لهن أن 
 خضعن للفحص

خضعن للفحص 
ويعرفن نتيجة آخر 
 فحص أجري لهن

خضعن للفحص 

خالل األشهر 
االثني عشر 

 األخيرة

خضعن لفحص فيروس 
البشرية نقص المناعة 

المكتسبة/اإليدز في األشهر 
االثني عشر األخيرة 

 ويعرفن النتيجة

-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 
 سنة( 49

    
 

 

تعاني من صعوبة في القدرات 
 الوظيفية

12.6 5.4 3.9 2.1 1.7 1,301 

صعوبة في القدرات ال تعاني من أية 

 الوظيفية
17.3 7.9 6.8 2.6 2.2 25,475 

       ُخمس مؤشر الثروة

 5,579 0.2 0.2 0.5 0.7 4.1 األشد فقراً 

 5,866 0.2 0.3 1.6 2.1 9.0 فقير

 6,130 0.5 0.6 2.4 3.3 10.5 متوسط

 6,346 1.6 1.9 5.1 6.3 18.2 ثري

 6,739 6.8 7.7 18.4 20.3 36.2 األكثر ثراءً 

 األشخاص الذين خضغوا لفحص الكشف عن فيروس نقص المناعة المكتسبة/اإليدز  - TM.32مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات 1
 األشخاص الذين خضغوا لفحص الكشف عن فيروس نقص المناعة المكتسبة/اإليدز ويعرفون نتائج الفحص - TM.33مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2

والذين خضغوا لفحص الكشف عن فيروس نقص المناعة المكتسبة/اإليدز ويعرفون  (49-15النساء في الفئة العمرية ) - TM.34مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3

 نتائج الفحص
الكشف عن فيروس نقص ال يتم تضمين إاذا ما كّن قد سمعن عن أو استخدمن حقييبة أدوات الفحص في أي من مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات المتعلق بفحص أ 

 المناعة البشرية المكتسبة/اإليدز
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ية المكتسبة/اإليدز )للنساء الشابات(TM.11.6Wالجدول  وس نقص المناعة البشر ات الرئيسية لفي   : المؤشر

 2018، العراقسنة حسب المؤشرات الرئيسية لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة،  24-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 سنة اللواتي: 24-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

عدد النساء 
في الفئة 

-15العمرية 
 سنة 24

نسبة النساء 

اللواتي اتخذن 
مواقف 

تمييزية ضد 

األشخاص 
المصابين 

بفيروس نقص 
المناعة 
البشرية 

 المكتسبة/
 أاإليدز

عدد النساء في 
الفئة العمرية 

سنة  15-24
اللواتي سمعن 

عن فيروس 
نقص المناعة 

البشرية 

 المكتسبة/
 اإليدز

لديهن 

معرفة 
 1شاملة

يعرفن الوسائط 

الثالثة التي 
ينتقل عبرها 

فيروس نقص 
المناعة البشرية 
المكتسبة/اإليدز 

من األم إلى 
 الطفل

يعرفن مكاناً 

يمكن فيه 
إجراء فحص 

فيروس نقص 
المناعة 
البشرية 

 المكتسبة/
 اإليدز

خضعن 
للفحص 

ويعرفن نتيجة 

آخر فحص 
 أجري لهن

خضعن لفحص 

فيروس نقص 
المناعة البشرية 

 المكتسبة/
اإليدز في 

األشهر االثني 

عشر األخيرة 
 ويعرفن النتيجة

           

 6,280 80.8 11,925 2.0 4.8 16.5 27.3 5.6 المجموع اإلجمالي )العراق(

          

         المنطقة

 4,696 81.7 8,099 1.2 3.6 16.4 30.0 5.6 منطقة حضرية

 1,584 78.2 3,826 3.7 7.4 16.6 21.7 5.6 منطقة ريفية

         المحافظة

 270 75.3 441 2.0 9.7 35.2 38.4 9.5 دهوك

 440 84.7 1,100 0.9 2.6 5.1 14.0 3.9 نينوى

 566 67.1 621 4.9 19.5 52.3 26.4 9.2 سليمانية

 218 91.8 374 2.5 4.4 27.4 30.6 4.2 كركوك

 879 79.3 1,115 13.9 28.5 53.4 45.7 8.1 اربيل

 330 75.9 681 1.0 1.4 16.2 23.9 5.1 ديالى

 198 91.7 527 0.9 1.4 4.9 17.8 3.5 انبار

 1,004 90.4 1,856 0.2 0.6 8.8 29.1 2.0 بغداد

 753 92.2 1,324 0.2 0.6 9.4 31.3 2.2 مركز   

 252 85.1 532 0.3 0.6 7.2 23.5 1.7 اطراف   

 232 72.9 526 0.0 0.7 3.6 21.3 9.4 بابل

 138 67.3 343 0.1 0.4 6.3 22.0 8.5 كربالء 

 160 83.2 410 0.3 0.3 9.2 20.1 3.6 واسط

 139 88.8 377 1.1 1.4 8.0 24.9 7.6 صالح الدين

 221 77.4 454 0.0 0.0 5.3 24.9 5.7 نجف

 143 86.9 376 0.0 0.0 5.8 12.9 2.1 قادسية

 194 86.4 439 0.1 0.1 18.2 30.3 3.3 مثنى

 400 86.9 838 0.2 0.3 12.0 39.3 8.7 ذي قار

 179 78.9 472 0.0 0.1 2.2 19.3 0.5 ميسان

 569 72.8 975 0.6 0.7 9.3 28.0 8.8 بصرة 

         االقليم

 1,715 74.6 2,177 8.9 22.1 49.4 38.7 8.7 العراق كوردستان

 4,565 83.2 9,748 0.5 1.0 9.2 24.8 4.9 وسط وجنوب العراق

         العمر

15-19 5.1 24.2 13.7 2.3 0.7 6,450 80.7 3,073 

15-17 2.6 21.6 11.1 1.2 0.7 3,884 80.1 1,688 

18-19 8.8 28.1 17.5 4.1 0.7 2,567 81.5 1,385 

20-24 6.3 31.1 19.8 7.7 3.6 5,475 81.0 3,207 

20-22 6.2 31.9 20.3 7.6 3.9 3,285 80.2 1,928 

23-24 6.4 29.7 19.1 8.0 3.2 2,190 82.1 1,279 

         التعليم

 87 82.3 1,006 0.1 0.3 2.6 4.7 0.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 946 84.3 3,509 2.9 4.1 7.4 10.9 0.8 االبتدائيه

 1,371 83.8 2,712 0.9 4.0 12.4 23.7 2.7 المتوسطه

 3,875 78.9 4,698 2.5 6.8 28.6 46.5 12.1 االعداديه +

         الحالة االجتماعية

 1,976 84.0 4,265 1.5 6.6 14.2 20.1 3.7 الزواجسبق لها 

 4,304 79.4 7,660 2.3 3.8 17.8 31.3 6.7 لم يسبق له الزواج

صعوبات القدرات الوظيفية 
 سنة( 49-18)العمر 
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ية المكتسبة/اإليدز )للنساء الشابات(TM.11.6Wالجدول  وس نقص المناعة البشر ات الرئيسية لفي   : المؤشر

 2018، العراقسنة حسب المؤشرات الرئيسية لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة،  24-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 سنة اللواتي: 24-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

عدد النساء 
في الفئة 

-15العمرية 
 سنة 24

نسبة النساء 

اللواتي اتخذن 
مواقف 

تمييزية ضد 

األشخاص 
المصابين 

بفيروس نقص 
المناعة 
البشرية 

 المكتسبة/
 أاإليدز

عدد النساء في 
الفئة العمرية 

سنة  15-24
اللواتي سمعن 

عن فيروس 
نقص المناعة 

البشرية 

 المكتسبة/
 اإليدز

لديهن 

معرفة 
 1شاملة

يعرفن الوسائط 

الثالثة التي 
ينتقل عبرها 

فيروس نقص 
المناعة البشرية 
المكتسبة/اإليدز 

من األم إلى 
 الطفل

يعرفن مكاناً 

يمكن فيه 
إجراء فحص 

فيروس نقص 
المناعة 
البشرية 

 المكتسبة/
 اإليدز

خضعن 
للفحص 

ويعرفن نتيجة 

آخر فحص 
 أجري لهن

خضعن لفحص 

فيروس نقص 
المناعة البشرية 

 المكتسبة/
اإليدز في 

األشهر االثني 

عشر األخيرة 
 ويعرفن النتيجة

تعاني من صعوبة في 
 القدرات الوظيفية

4.0 20.9 15.1 2.8 1.2 141 89.8 67 

ال تعاني من أية صعوبة في 

 القدرات الوظيفية
7.1 30.3 19.2 6.6 2.7 7,900 81.0 4,524 

         ُخمس مؤشر الثروة

 537 76.1 2,121 0.2 0.6 4.1 11.4 2.8 األشد فقراً 

 1,002 80.6 2,320 0.2 2.3 8.8 21.8 4.4 فقير

 1,271 85.3 2,566 0.5 2.5 11.4 26.0 4.1 متوسط

 1,531 76.5 2,425 1.0 4.2 19.8 36.9 7.2 ثري

 1,939 82.8 2,492 7.8 13.8 36.2 38.1 9.2 األكثر ثراءً 

 مدى معرفة الشباب بطرق الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة/اإليدز - TM.29مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 لمعرفة المكونين االثنين. TM.11.3Wيرجى الرجوع إلى الجدول أ 
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 صحة الطفل وتغذيته ونمائه –النمو  7

 لتطعيما 7.1

ر أنه يحول دون حدوث 
ّ
 من والقضاء عىل األمراض المعدية المهددة للحياة، وُيقد

ّ
  الحد

حالة   يون مل 3إل  2التطعيم هو أداة أثبتت جدارتها ف 

 .
ً
اتيجيات تجعله سهل الوصول والحصول عليه    76وفاة سنويا هو واحد من أكبر االستثمارات الصحية فعالية من حيث التكلفة، وينطوي عىل اسب 

 .
ً
  الوصول إليهم واألكبر استضعافا

 حن  ألكبر الفئات السكانية األكبر صعوبة ف 

يا والسعال   77وتوص  التطعيمات الروتينية الموص بها من منظمة الصحة العالمية لألطفال  بأن يتم تطعيم جميع األطفال ضد السّل والدفتبر

وس العجىل     )ب( واإلنفلونزا المستديمة النوع )ب( والمكورة الرئوية والفبر
 والحصبة  الديك  والكزاز وشلل األطفال والحصبة والتهاب الكبد الوبائ 

 78. االلمانية

، ُيستخدم مؤشر هدف التنمية المستد .   1.ب. 3امة  وعىل المستوى العالم   
 لرصد التقدم الُمحرز عىل صعيد تطعيم األطفال عىل المستوى الوطن 

يا والسعال الديك  والكزاز، وتطعيم المكورة الرئوية   TC.1.1ويعرض الجدول    ضد الدفتبر
  شملها التطعيم الثالئر

نسبة الفئات السكانية الن 

ن( وتطعيم الحصبة.   )المقب 

   ويوص بأن يتم استيفاء جميع الج
  السلسلة الرئيسية قبل بلوغ الطفل/ة عمر سنة، مع أن ذلك يعتمد عىل وباء المرض ف 

رعات المحددة ف 

اء )الحصبة األلمانية( عند بلوغهم سّن     12الدولة، ويمكن أن يوص بإعطاء األطفال الجرعات األول من تطعيم الحصبة والحصبة الُحمبر
ً
شهرا

  عدد وتوقيت معظم الجرعات األخرى الموص بها حسب األوبئة المحلية وقد تشمل جرعات تعزيزية   كما أن هناك تفاوت طفيف  أو بعد ذلك. 
ف 

ة الطفولة.    مراحل الحقة من فب 
 ف 

  (تبعه العراقيجدول التطعيم الذي 
يوفر جميع التطعيمات المذكورة أعاله مع إعطاء جرعات عند الوالدة من تطعيمات   )برنامج التطعيم الوطن 

  )ب( )خالل السّل، 
التكافؤ الذي يشمل   السداس  ساعة من الوالدة(، وثالث جرعات من التطعيم  24وشلل األطفال، والتهاب الكبد الوبائ 

  )ب(  
يا , السعال الديك  , الكزاز, شلل االطفال والتهاب الكبد الوبائ  )ب(، وثالث جرعات من تطعيم    واإلنفلونزا المستديمة النوعتطعيمات الدفتبر

، وجرع وس العجىل  ن(، وجرعتير  أو ثالثة من تطعيم الفبر /ثالث جرعات من تطعيم المكورة الرؤية )المقب  من تطعيم   ةشلل األطفال، وجرعتير 

  عمر 
   شهر وجرعة منشطة )خماس  مع شلل االطفا 15الحصبة، وإضافة إل ذلك جرعة واحدة من تطعيم الحصبة المختلطة ف 

ل الفموي( ف 

  جميع التطعيمات خالل السنة األول من الحياة باستثناء جرعات تطعيم الحصبة المختلطة  .شهر 18عمر 
شهر والجرعة   15ويجب تلق 

  عمر 
  2018ومع أخذ جدول التطعيم هذا بعير  االعتبار، فإن تقديرات كامل تغطية التطعيمات المأخوذة من مسح العراق،   .شهر 18المنشطة ف 

  الفئة العمرية 
ات تستند إل األطفال ف  .  35-24 ,  23-12ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشر

ً
 شهرا

    وُطلب من جميع األمهات عرض بطاقات التطعيم.  لقد تم جمع المعلومات المتعلقة بتغطية التطعيمات لجميع األطفال دون سّن الثالثة. 
وف 

  لم تتوفر فيها بطاقة التطعيم، 
قامت الباحثات بنسخ معلومات التطعيم من البطاقات إل استبيان المسح العنقودي متعدد  الحاالت الن 

ات.  ر ما إذا كان/ت الطفل/ة   المؤشر
ّ
  لم تتوفر فيها بطاقة تطعيم للطفل/ة، تابعت الباحثة استيفاء المسح بالطلب من األم تذك

  الحاالت الن 
وف 

  التطعيمات المنطبقة عليه/ها. قد حصل/ت عىل كل تطعيم من التطعيمات، وعدد الج
  حصل/ت عليها ف 

وتستند التقديرات النهائية   رعات الن 

  حصل/ت عليها الطفل/ة. 
 لتغطية التطعيم عىل المعلومات المأخوذة من بطاقة التطعيم ومن إفادة األم فيما يتعلق بالتطعيمات الن 

  الفئة العمرية تقديرات تغطية التطعيمات بير   TC.1.2يعرض الجدول 
 و  23-12 األطفال ف 

ً
 حسب مزايا الخلفية  35-24شهرا

ً
 . العامةشهرا

  أي وقت حن  تاري    خ إجراء المسح، وه  تستند إل المعلومات المأخوذة من بطاقات  
وتشمل األرقام األطفال الذين يحصلون عىل تطعيمات ف 

 التطعيم ، ومن إفادات األم/مانحة الراعية. 

 

 

   2016حزيران/يونيو   27منظمة الصحة العالمية  ”2015“أبرز حقائق التطعيم 76
. 2018آب/أغسطس،  23تم الوصول إليها ف 

.http://www.who.int/immunization/highlights/2015/en/ 
   .2018آب/أغسطس   22منظمة الصحة العالمية  جداول ملخصة.” -”توصيات منظمة الصحة العالمية للتطعيمات الروتينية  77

 23تم الوصول إليها ف 

 /http://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/en.. 2018آب/أغسطس 
ي )78 وس الورم الحليم  البشر   الفئة العمرية من HPVإضافة إل ذلك، يوص باستيفاء تطعيم فبر

، لكن تغطية هذا التطعيم لم يتم 77سنة 14إل  9( للفتيات ف 

ات، حيث إن المنهجية ما زالت تحت التطوير.    المسح العنقودي متعدد المؤشر
 إدراجها بعد ف 

http://www.who.int/immunization/highlights/2015/en/
http://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/en/
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ي السنوات األول من الحياةTC.1.1الجدول 
 : التطعيمات فن

حصلوا على تطعيمات ضد أمراض األطفال التي يمكن الوقاية منها في أي وقت قبل إجراء المسح )تغطية شهرًا الذين  35-24شهراً و  23-12العمريتين  ئتيننسبة األطفال في الف
 2018 العراق،، المواليد الجدد( وفي السنة األولى من عمرهم

  

 شهرًا: 35-24األطفال في الفئة العمرية    شهرًا: 23-12األطفال في الفئة العمرية 

الذين تم تطعيمهم في أي وقت قبل 

 المسح حسب:

تم 
تطعيمهم 

في عمر 
 شهراً  12

 

الذين تم تطعيمهم في أي وقت قبل 

 المسح حسب:
الذين حصلوا على 

تطعيمات ببلوغهم 
شهرًا  12عمر 

)الحصبة المختلطة 

والجرعة المنشطة في 
 شهراً( 24عمر 

سجالت 
 تقرير األم أ التطعيم

 بأي منهما 
)تغطية 

المواليد 
   الجدد(

سجالت 
 تقرير األم التطعيم أ

 بأي منهما 
)تغطية 

المواليد 
 الجدد(

           
     

      التطعيم
     

 BCG 77.4 17.2 94.7 94.3  65.1 28.8 93.9 93.3 1تطعيم التدرن، السل

 62.5 62.9 1.1 61.7  74.4 74.4 1.9 72.5 عند الوالدة  HepBتطعيم التهاب الكبد الوبائي ب 

          تطعيم شلل األطفال

 83.8 84.3 22.9 61.5  87.5 87.8 13.7 74.0 عند الوالدة

 OPV1 74.5 16.4 90.9 89.5  61.7 27.8 89.5 87.2الجرعة األولى من تطعيم شلل األطفال 

 OPV2 70.3 14.2 84.5 82.8  57.6 24.5 82.1 77.8الجرعة الثانية من تطعيم شلل األطفال 

 OPV3 64.9 8.7 73.6 69.1  54.7 16.2 70.9 65.0الجرعة الثالثة من تطعيم شلل األطفال 

 التطعيم السداسي النكافؤ 

)الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز والمستديمة 
وشلل االطفال  2المنزلية والتهاب الكبد الفايروسي

 الزرقي(

         

1 73.3 12.6 85.9 84.6  59.1 24.5 83.6 81.3 

2 69.0 10.6 79.6 78.0  55.7 20.3 75.9 71.6 

33,4,5 62.5 6.3 68.8 64.3  50.2 13.3 63.5 57.7 

          جرعة لقاح المكورة الرئوية )المقترن(

1 32.1 6.0 38.1 37.3  13.9 10.0 23.9 22.6 

2 28.5 5.5 34.0 33.1  13.0 7.4 20.4 18.5 

36 25.8 2.9 28.6 27.0  11.6 3.8 15.4 13.6 

          Rotavirusتطعيم الفيروس العجلي 

1 58.1 8.2 66.2 65.7  50.4 16.6 67.0 65.7 

27 54.0 6.6 60.6 59.8  45.3 13.0 58.4 56.5 

 63.3 71.9 20.9 51.0  65.6 71.0 10.6 60.4 10تطعيم الحصبة المنفردة 

 8MMR 37.5 5.8 43.3 na  48.0 18.5 66.4 63.1الحصبة المختلطة 

الجرعة المنشطة االولى )شلل االطفال جرعة اولى 
 ,الخماسي اللخلوي جرعة منشطة اولى(

15.8 3.1 18.9 na  37.7 15.2 52.9 48.6 

 30.8 41.6 5.8 35.8  38.5 46.9 2.4 44.4 جحصلوا على جميع التطعيمات الموصى بها وطنيا

 40.4 52.4 8.5 43.9  49.4 58.1 3.5 54.6 ، د11حصلوا على جميع التطعيمات الموصى بها عالميا

 3.7 3.6 3.6 0.1  3.0 3.0 2.8 0.1 لم يحصلوا على تطعيمات

           

 3,089 3,089 3,089 3,089  3,167 3,167 3,167 3,167 عدد األطفال
 تغطية تطيعم السلّ - TC.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 تغطية تطيعم شلل األطفال - TC.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
 b.1.3و  3.8.1 (؛ مؤشر هدف التنمية المستدامةDTPتغطية التطعيم الثالثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز ) - TC.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3

 تغطية تطيعم التهاب الكبد الوبائي ب - TC.4مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4
 (Hibب ) –لونزا المستدمية نوع التّغطية بتطعيم اإلنف - TC.5مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  5

 b.1.3تغطية تطعيم المكورة الرئوية )المقترن(؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - TC.6مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  6
 Rotavirusتغطية تطيعم الفيروس العجلي  - TC.7مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات   7

 Rubellaتغطية تطيعم االحصبة الُحميراء )الحصبة األلمانية(  - TC.8مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات   8
 b.1.3تغطية تطعيم االحصبة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - TC.10مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  10

 تغطية كامل التطعيمات - TC.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  11

 بطاقة التطعيم أو وثائق أخرى يتم كتابة التطعيمات فيهاأ 

-12على األطفال في الفئة العمرية  TC.11و  TC.8و  TC.7و TC.6و  TC.5و  TC.4و  TC.3و  TC.2و  TC.1المؤشرات تعود مؤشرات المسح العنقودي متعدد  ب

؛ بينما تعود مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات  23  35-24األطفال في الفئة العمرية على  TC.10و  TC.9شهراً

داسي، الجرعة االولى والثانية من التطعيم تشمل تطعيم السل، والجرعة االولى والثانية والثالثة من تطعيم شلل األطفال الفموي, الجرعة االولى والثانية والثالثة من التطعيم الس ج
 العجلي وتطعيم الحصبة المنفردة حسب جدول التطعيمات في العراق.

جدول والثانية والثالثة من تطعيم شلل األطفال الفموي, الجرعة االولى والثانية والثالثة من التطعيم السداسي وتطعيم الحصبة المنفردة حسب تطعيم السل، والجرعة االولى  د
 التطعيمات الموصى بها دوليا.

na غير مطبق 
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 (2/ 1: التطعيمات حسب مزايا الخلفية االجتماعية )TC.1.2الجدول 

 2018شهراً الذين حصلوا حالياً على تطعيمات ضد أمراض األطفال التي يمكن الوقاية منها )تغطية المواليد الجدد(، العراق،  23-12األطفال في الفئة العمرية نسبة 

  

 شهرًا الذين حصلوا على: 23-12نسبة األطفال في الفئة العمرية 
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 (OPVتطعيم شلل األطفال )

التطعيم السداسي النكافؤ ) 
الدفتيريا والسعال الديكي 

والكزاز والمستديمة المنزلية 
 2والتهاب الكبد الفايروسي
 وشلل االطفال الزرقي(

تطعيم المكورة الرئوية 
 PCV)المقترن( 

تطعيم الفيروس 
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المجموع 

اإلجمالي 
 )العراق(

94.7 74.4 87.8 90.9 84.5 73.6 85.9 79.6 68.8 38.1 34.0 28.6 66.2 60.6 71.0 

 جنس المولود الجديد
             

  

 70.7 60.3 66.6 28.7 35.1 38.5 67.5 79.2 86.8 73.3 84.4 91.6 87.6 74.2 95.0 ذكر

 71.4 61.0 65.8 28.5 32.7 37.7 70.2 80.0 84.9 74.0 84.6 90.2 88.0 74.7 94.3 أنثى

 المنطقة
              

  

منطقة 
 حضرية

95.7 75.5 89.2 91.7 86.4 76.8 87.4 82.3 72.9 39.0 36.1 32.2 68.0 63.3 74.3 

 63.9 54.7 62.2 20.8 29.4 36.3 59.8 73.7 82.5 66.6 80.4 89.2 84.6 72.2 92.5 منطقة ريفية

 المحافظة
              

  

 88.3 78.1 84.0 22.8 24.0 28.0 83.4 92.1 95.2 83.3 92.3 95.4 93.7 89.6 96.2 دهوك

 67.0 19.0 22.9 1.5 6.0 6.0 46.7 63.8 77.6 62.2 77.5 90.7 85.4 54.4 91.4 نينوى

 81.9 89.4 91.1 46.1 42.9 43.8 88.6 91.5 92.4 87.5 90.5 92.3 99.1 87.6 99.1 سليمانية

 76.9 72.9 85.2 50.8 67.2 74.1 57.1 82.4 89.8 62.1 84.3 95.4 85.3 59.0 97.7 كركوك

 80.6 65.4 70.6 11.8 13.8 28.7 81.8 87.5 89.9 81.8 85.1 88.9 96.6 81.8 97.4 اربيل

 75.3 72.1 78.1 13.3 16.7 19.2 74.3 82.6 87.2 79.8 86.2 91.3 95.9 90.7 98.1 ديالى

 60.9 46.1 54.9 24.4 33.7 36.6 40.3 48.9 64.5 70.6 82.0 88.6 84.9 73.2 93.1 انبار

 69.3 67.3 69.5 43.3 47.6 51.1 79.0 86.4 89.8 78.2 90.4 94.2 81.4 76.8 94.0 بغداد

 70.9 67.8 69.6 42.1 44.0 48.0 81.4 87.8 91.4 79.4 90.3 94.0 81.8 78.7 94.7 مركز   

 65.6 66.2 69.4 46.1 55.8 58.3 73.6 83.2 86.3 75.5 90.5 94.8 80.4 72.2 92.4 اطراف   

 66.3 69.3 74.9 44.8 56.5 58.9 69.4 80.1 85.3 70.6 85.1 90.5 85.2 66.6 95.1 بابل

 75.9 69.2 76.2 23.5 28.5 31.4 84.6 88.0 92.4 81.9 88.4 92.3 93.9 80.3 96.3 كربالء 

 73.5 59.3 67.6 65.3 83.1 85.9 70.2 88.5 92.4 71.1 90.3 94.3 93.6 74.4 97.0 واسط

 53.7 51.8 67.1 38.8 49.9 58.0 44.8 66.2 75.4 60.6 76.7 87.4 79.0 60.6 90.8 صالح الدين

 57.9 50.4 59.0 18.4 21.7 30.4 47.8 71.0 75.5 60.8 79.9 86.3 85.1 64.6 91.6 نجف

 64.4 53.2 58.3 38.6 54.3 59.0 49.4 67.1 76.9 60.5 75.9 90.1 82.3 62.4 92.4 قادسية

 56.6 58.1 61.7 5.4 9.7 10.7 51.7 62.5 68.6 57.7 69.2 75.2 91.6 66.4 95.5 مثنى

 48.5 49.5 56.5 12.4 18.3 21.0 46.2 67.2 77.5 53.7 67.8 81.9 79.0 66.0 83.5 ذي قار

 76.5 58.8 68.6 70.8 69.2 74.9 77.9 77.5 93.6 87.2 85.3 91.6 93.2 80.1 97.3 ميسان

 84.4 74.0 79.4 25.6 32.1 34.9 85.3 91.8 94.8 82.4 92.2 96.1 83.7 83.7 97.3 بصرة 

 االقليم
              

  

 كوردستان
 العراق

97.5 85.1 96.6 91.3 88.1 83.6 91.8 89.6 83.9 32.4 23.6 23.1 79.0 74.5 82.7 

وسط 
 وجنوب العراق

94.1 72.4 86.1 90.8 83.8 71.7 84.8 77.7 65.9 39.2 36.0 29.7 63.8 58.0 68.8 

 المستوى التعليمي لألم
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 (2/ 1: التطعيمات حسب مزايا الخلفية االجتماعية )TC.1.2الجدول 

 2018شهراً الذين حصلوا حالياً على تطعيمات ضد أمراض األطفال التي يمكن الوقاية منها )تغطية المواليد الجدد(، العراق،  23-12األطفال في الفئة العمرية نسبة 

  

 شهرًا الذين حصلوا على: 23-12نسبة األطفال في الفئة العمرية 
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 (OPVتطعيم شلل األطفال )

التطعيم السداسي النكافؤ ) 
الدفتيريا والسعال الديكي 

والكزاز والمستديمة المنزلية 
 2والتهاب الكبد الفايروسي
 وشلل االطفال الزرقي(

تطعيم المكورة الرئوية 
 PCV)المقترن( 

تطعيم الفيروس 
العجلي 

Rotavirus 
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ما قبل 

االبتدائي أو ال 
 تعليم

88.8 65.0 79.8 80.9 69.2 55.4 73.9 65.2 50.8 34.1 28.3 24.3 57.4 48.2 54.1 

 67.6 59.3 64.9 27.8 34.0 36.5 67.0 77.5 86.2 71.9 84.4 91.6 87.0 74.3 94.9 االبتدائيه

 80.6 63.6 68.0 28.2 32.1 39.9 77.6 87.8 90.9 83.4 91.7 95.1 92.2 81.1 96.4 المتوسطه

 83.3 70.8 74.8 34.5 40.4 43.1 79.3 88.1 90.5 82.9 90.4 93.7 91.9 76.1 97.4 االعداديه +

 مؤشر الثروة
              

  

 58.2 51.2 59.4 23.5 28.8 35.0 55.6 70.2 80.7 61.2 75.6 86.4 81.4 67.3 90.2 األشد فقراً 

 71.4 58.1 64.8 26.7 33.5 35.5 66.2 76.8 85.3 74.4 84.2 91.0 86.1 74.4 95.8 فقير

 69.2 60.7 64.6 31.5 37.0 39.8 68.9 78.3 83.8 71.3 82.7 89.1 88.6 72.7 94.8 متوسط

 71.1 62.9 68.1 29.5 35.3 37.1 70.9 82.1 86.6 74.9 86.6 92.0 90.2 73.9 95.1 ثري

 87.5 72.5 76.0 33.1 35.8 44.5 85.8 93.2 94.3 88.6 95.2 97.0 94.1 85.5 97.7 األكثر ثراءً 

 تغطية تطيعم السلّ - TC.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 تغطية تطيعم شلل األطفال - TC.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 b.1.3و  3.8.1 (؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  DTPتغطية التطعيم الثالثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز ) - TC.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3

 (Hepatitis Bتغطية تطيعم التهاب الكبد الوبائي ب ) - TC.4ت مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرا  4

 (Hibالتّغطية بتطعيم اإلنفلونزا المستدمية نوع ب ) - TC.5مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  5

 b.1.3تغطية تطعيم المكورة الرئوية )المقترن(؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - TC.6مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  6

 Rotavirusتغطية تطيعم الفيروس العجلي  - TC.7مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  7

 ellaRubتغطية تطيعم االحصبة الُحميراء )الحصبة األلمانية(  - TC.8مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  8

 b.1.3تغطية تطعيم االحصبة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - TC.10مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  10

 تغطية كامل التطعيمات - .11TCمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  11

األطفال المعطّل، والجرعة الثالثة من التطعيم الثالثي ضد الدفتيريا و السعال الديكي  والكزاز، والجرعة الثالثة تشمل: تطعيم السل، والجرعة الثالثة من تطعيم شلل األطفال/تطعيم شلل أ 
ة األولى من تطعيم ب، وتطعيم الحصبة الُحميراء )الحصبة األلمانية(، والجرع –ب، والجرعة الثالثة من تطعيم اإلنفلونزا المستدمية نوع  -من التطعيم المضاد اللتهاب الكبد الوبائي

 ( كما هو في جدول التطعيمات المتبع في الدولةMCVIالحصبة )

 بطاقة التطعيم أو وثائق أخرى يتم كتابة التطعيمات فيهاب 

 اقة(تشمل األطفال الذين تم مشاهدة بطاقات التطعيم أو الوثائق األخرى الخاصة بهم وتم تسجيل فيها جرعة تطعيم واحدة على األقل )توفر البط ج

سي وتطعيم الحصبة المنفردة حسب جدول التطعيمات د تطعيم السل، والجرعة االولى والثانية والثالثة من تطعيم شلل األطفال الفموي, الجرعة االولى والثانية والثالثة من التطعيم السدا

 الموصى بها دوليا.
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 (2/ 2) : التطعيمات حسب مزايا الخلفية االجتماعيةTC.1.2الجدول 

 2018العراق،  المواليد الجدد(،شهراً الذين حصلوا حالياً على تطعيمات ضد أمراض األطفال التي يمكن الوقاية منها )تغطية  23-12نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

 نسبة الذين:  

إجمالي 

عدد 
األطفال 

في الفئة 
العمرية 

12-23 

 شهراً 

-24نسبة األطفال في الفئة العمرية 

 شهرًا الذين حصلوا على: 35
 نسبة الذين:  

عدد 
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العمرية 
24-35 
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المجموع 
اإلجمالي 
 )العراق(

46.9 58.1 3.0 88.3 78.8 3,167 71.9 66.4 52.9  82.0 66.0 3,089 

               

            جنس المولود الجديد

 1,630 68.1 83.1  53.3 64.8 71.3 1,626 79.4 88.9 2.6 57.1 46.1 ذكر

 1,459 63.7 80.9  52.5 68.3 72.6 1,541 78.2 87.7 3.4 59.1 47.6 نثىأ

              المنطقة

نطقة م
 حضرية

50.8 62.3 2.5 89.1 79.4 2,174 75.5 69.8 56.3  83.4 67.7 2,090 

 1,000 62.4 79.2  45.8 59.3 64.5 992 77.5 86.6 4.1 48.8 38.2 منطقة ريفية

              لمحافظةا 

 129 89.7 97.8  75.3 80.4 87.7 119 92.2 97.6 1.6 78.3 70.7 هوكد

 281 40.6 63.7  38.2 54.0 71.0 336 66.2 74.7 3.6 38.7 14.4 ىنينو

 156 88.8 97.2  60.8 73.3 80.5 129 87.6 95.9 0.9 80.0 78.7 انيةسليم

 53 41.6 66.6  50.1 72.0 73.6 66 67.4 83.3 2.3 47.6 47.6 ككركو

 234 76.9 86.4  72.6 80.6 82.7 260 81.8 91.3 2.6 74.3 56.5 اربيل

 196 89.9 96.5  51.7 70.0 74.3 250 92.1 94.5 1.0 65.7 57.5 ىديال

 99 53.6 64.3  39.5 55.2 61.1 78 74.8 85.1 2.2 26.3 17.4 رانبا

 503 67.9 82.1  56.4 72.8 73.0 537 80.6 90.6 3.0 65.3 55.2 دبغدا

 348 69.2 84.1  57.9 75.6 75.5 374 81.7 92.3 3.2 67.1 56.1 ركزم   

 156 65.0 77.6  53.1 66.4 67.3 162 77.8 86.7 2.7 61.1 53.0 رافاط  

 153 64.3 87.0  45.1 69.0 69.1 160 74.5 90.3 1.5 56.9 51.6 بابل

 92 69.3 87.6  54.8 68.5 62.3 107 83.5 92.7 3.2 68.7 55.0 كربالء 

 99 57.4 86.5  58.4 76.5 72.1 120 80.5 92.6 1.2 63.2 46.8 واسط

 72 55.9 64.2  29.5 41.0 53.0 69 63.0 74.2 7.1 37.2 34.1 الدين صالح

 130 65.2 82.6  44.5 60.7 64.9 146 70.7 82.9 5.7 37.4 27.1 نجف

 94 51.0 69.0  41.7 52.7 56.2 88 65.7 82.4 4.0 36.8 30.4 يةقادس 

 161 59.3 74.3  37.1 46.8 58.5 113 67.8 77.3 3.1 44.6 39.5 مثنى

 28.5 19.5 ارذي ق
10.

7 
89.9 75.6 159 48.8 44.0 45.3  90.4 61.0 206 

 176 57.8 67.0  57.9 74.8 91.9 150 81.4 84.7 1.5 58.5 48.1 ميسان

 255 71.7 91.4  64.4 77.5 82.8 280 87.2 95.4 0.9 77.0 65.1 بصرة 

              ليماالق

 وردستانك
 العراق

65.5 76.7 1.9 93.9 85.7 508 83.3 78.4 69.7  92.5 83.7 520 

سط و
 وجنوب العراق

43.3 54.5 3.2 87.2 77.5 2,658 69.6 64.0 49.5  79.9 62.4 2,569 

            المستوى التعليمي لألم

ما قبل 
االبتدائي أو ال 

 تعليم
32.7 40.4 6.8 80.9 70.9 535 59.5 56.2 43.3  78.8 64.2 632 

 1,353 64.4 80.4  48.6 62.2 69.7 1,368 79.0 87.7 2.4 54.1 44.4 البتدائيها

 483 63.2 80.1  58.1 71.0 76.7 622 83.7 92.5 2.3 68.8 52.0 لمتوسطها
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 (2/ 2) : التطعيمات حسب مزايا الخلفية االجتماعيةTC.1.2الجدول 

 2018العراق،  المواليد الجدد(،شهراً الذين حصلوا حالياً على تطعيمات ضد أمراض األطفال التي يمكن الوقاية منها )تغطية  23-12نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

 نسبة الذين:  

إجمالي 

عدد 
األطفال 

في الفئة 
العمرية 

12-23 

 شهراً 

-24نسبة األطفال في الفئة العمرية 

 شهرًا الذين حصلوا على: 35
 نسبة الذين:  

عدد 
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 621 73.5 90.4  68.2 82.4 85.6 642 80.3 91.7 1.7 70.9 59.0 العداديه +ا

             مؤشر الثروة

 746 61.0 77.9  41.3 56.6 62.4 662 74.1 84.9 5.5 41.1 32.2 األشد فقراً 

 627 59.8 78.1  53.3 63.2 68.4 741 77.7 89.2 2.2 56.0 44.9 قيرف

 615 64.0 82.8  46.9 62.0 67.2 630 76.6 85.4 3.4 56.7 45.6 توسطم

 545 71.6 84.3  56.4 72.2 78.1 571 77.9 87.2 1.9 60.8 51.5 ريث

 557 76.5 89.0  71.3 82.6 87.7 563 89.1 95.5 1.6 79.5 63.4 األكثر ثراءً 

 تغطية تطيعم السلّ - TC.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 تغطية تطيعم شلل األطفال - TC.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 b.1.3و  3.8.1 (؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  DTPتغطية التطعيم الثالثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز ) - TC.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3

 (Hepatitis Bتغطية تطيعم التهاب الكبد الوبائي ب ) - TC.4مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4

 (Hibطية بتطعيم اإلنفلونزا المستدمية نوع ب )التّغ - TC.5مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  5

 b.1.3تغطية تطعيم المكورة الرئوية )المقترن(؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - TC.6مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  6

 Rotavirusتغطية تطيعم الفيروس العجلي  - TC.7مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  7

 Rubellaتغطية تطيعم االحصبة الُحميراء )الحصبة األلمانية(  - TC.8مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  8

 b.1.3تغطية تطعيم االحصبة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - TC.10مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  10

 تغطية كامل التطعيمات - .11TCمسح العنقودي متعدد المؤشرات مؤشر ال 11

يريا و السعال الديكي  والكزاز، والجرعة تشمل: تطعيم السل، والجرعة الثالثة من تطعيم شلل األطفال/تطعيم شلل األطفال المعطّل، والجرعة الثالثة من التطعيم الثالثي ضد الدفتأ 
ب، وتطعيم الحصبة الُحميراء )الحصبة األلمانية(، والجرعة األولى  –ب، والجرعة الثالثة من تطعيم اإلنفلونزا المستدمية نوع  -اللتهاب الكبد الوبائيالثالثة من التطعيم المضاد 

 ( كما هو في جدول التطعيمات المتبع في الدولةMCVIمن تطعيم الحصبة )

 فيهابطاقة التطعيم أو وثائق أخرى يتم كتابة التطعيمات ب 

 اقة(تشمل األطفال الذين تم مشاهدة بطاقات التطعيم أو الوثائق األخرى الخاصة بهم وتم تسجيل فيها جرعة تطعيم واحدة على األقل )توفر البط ج

م السداسي وتطعيم الحصبة المنفردة حسب جدول د تطعيم السل، والجرعة االولى والثانية والثالثة من تطعيم شلل األطفال الفموي, الجرعة االولى والثانية والثالثة من التطعي
 التطعيمات الموصى بها دوليا.
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المرض 7.2  نوبات 

اتيجيات الرئيسية إلحراز التقدم عىل صعيد تحقيق هدف التنمية المستدامة  اتيجية التالية: 3.2من بير  االسب  ، إنهاء  2030بحلول عام  ، االسب 

  يمكن تفاديها، بحيث تسع جميع البلدان إل بلوغ هدف خفض وفيات المواليد عىل  
حاالت وفيات المواليد واألطفال دون سّن الخامسة الن 

، وخفض وفيات األطفال دون سن الخامسة عىل األقل إل  1000حالة وفاة لكل  12األقل إل  ّ ،   1000حالة وفاة لكل  25مولود ج  ّ مولود ج 

  ما زالت تشكل المسببات المميتة الرئيسية بير  األطفال دو 
ي ألمراض مثل اإلسهال وااللتهاب الرئوي والمالريا الن 

ّ
ن سّن  وذلك من خالل التصد

فّش الغاية   79الخامسة. 
ُ
  أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بإنهاء انتشار أوبئة المالريا بحلول عام  3.3وت

اض األخرى،  إل جانب األمر  2030ف 

اتيجية الفنية العالمية للمالريا  وخطة المنارصة والعمل واالستثمار ضمن مبادرة مكافحة المالريا واسئصالها   2030-2016عىل أنها وضع االسب 

  تهدف إل خفض معدالت الوفاة الناتجة عن المالريا بنسبة  2030-2016للقضاء عىل المالريا وغايات 
 . 2015% مقارنة مع عام 90الن 

نسبة األطفال دون سّن الخامسة الذين قيل أنهم عانوا من نوبة إسهال، أو ظهرت عليهم أعراض التهاب الجهاز التنفس    TC.2.1يعرض الجدول 

ويجب  يجب أال تؤخذ هذه النتائج عىل أنها قياسات لنسبة االنتشار الحقيقية،  الحاّد، أو عانوا من الحم خالل األسبوعير  اللذان سبقا المسح. 

 . ة أسبوعير  ما ه  نسبة انتشار تلك األمراض لفب 
ّ
 كذلك عدم استخدامها عىل أنها كذلك، وإن

  هذا المسح، إل إفادة األم )أو مانحة الرعاية( بأنه قد ظهر عىل الطفل/ة أعراض كهذه خالل ال
ة  استند تعريف أية حالة إسهال أو حم، ف  فب 

لقد تم اعتبار أنه قد ظهر عىل الطفل/ة أعراض التهاب الجهاز التنفس  الحاّد إذا   ت أخرى غبر رأي األم. المحددة؛ ولم يتم الحصول عىل أية إثباتا

ة المحددة، من مرض مصحوب بالسعال والتنفس بشكل شي    ع أو بصعوبة،   /ت، خالل الفب  ما قالت األم أو مانحة الرعاية أن الطفل/ة قد عائ 

  األنف. وفهم تلك األعراض عىل أنها بسبب وجود 
  األنف أو سيالن ف 

  الصدر وانسداد ف 
  الصدر، أو وجود مشكلة ف 

مع أن هذا النهج   مشكلة ف 

  سياق تنفيذ أي مسح أشي متعدد المواضيع، إال أنه يجب أن 
 ف 
ً
 معقوال

ً
  الذاكرة عند تفسبر   يبق  يعتبر نهجا

تعريف الحالة المبسطة هذه ف 

ّ  فيما تذكره األم أو مانحة الرعاية أو تتذكره. النتائج، وكذلك األخذ بعير  االعتبار اح  إضافة إل ذلك، أمراض اإلسهال والحم   تمال وجود تحبر

  أوقات مختلفة. 
 بشعة انتشارها من منطقة ألخرى ف 

ً
ويمكن   والتهاب الجهاز التنفس  الحاّد ه  ليست أمراض موسمية فحسب، بل تتمبر  أيضا

ها. أن يؤثر توقيت المسح وموقع تواجد الف   الحذر عند تفسبر
ولهذه األسباب، وعىل الرغم من   رق بشكل كببر عىل النتائج، وبالتال  يجب توج 

، فإنه يجب عدم استخدام هذه البيانات لتقييم المزايا الوبائية لهذه األمراض، بل يجب  ة األسبوعير  الحصول  اإلبالغ عن نسبة االنتشار خالل فب 

ات المرتب كة للمؤشر  طة باستخدام الخدمات الصحية والعالج. عىل قواسم مشب 

ي تم ذكرها TC.2.1الجدول 
 : نوبات المرض الن 

، و/أو من الحمى في  59-0نسبة األطفال في الفئة العمرية  شهراً الذين قالت األم/مانحة الرعاية أنهم عانوا من نوبة إسهال، و/أو من أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحادّ

 2018العراق، األسبوعين األخيرين، 

  

 نسبة األطفال الذين خالل األسبوعين الماضيين كان لديهم:

طفال في الفئة عدد األ
 شهراً  59-0العمرية 

 نوبة إسهال
أعراض االلتهاب 

 الرئوي الحادّ 
 نوبة حمى

       
 16,623 18.2 3.4 12.8 المجموع اإلجمالي )العراق(

      

     جنس المولود الجديد

 8,602 19.0 3.7 12.3 ذكر

 8,021 17.4 3.0 13.3 أنثى

     المنطقة

 11,305 18.6 3.1 13.0 منطقة حضرية

 5,318 17.4 3.9 12.2 منطقة ريفية

     المحافظة

 580 26.8 4.4 12.0 دهوك

 1,639 13.4 1.1 9.0 نينوى

 737 13.5 1.2 7.4 سليمانية

 406 13.6 3.4 25.5 كركوك

 

 

  عام المسببات الرئيسية لوفاة األط 79
%(، وحاالت الوفاة 16%(، وااللتهاب الرئوي )18شملت مضاعفات الوالدة المبكرة ) 2016فال دون سّن الخامسة ف 

  تقرير وفيات األطفال  اليونيسف وآخرون.   %(. 5%(، والمالريا )7%(، وإنتان الرّضع )8%(، واإلسهال )12أثناء الوالدة )
 .2017المستويات واالتجاهات ف 

 https://www.unicef.org/publications/index_101071.html.. 2017اليونيسف،  نيويورك: 

https://www.unicef.org/publications/index_101071.html
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ي تم ذكرها TC.2.1الجدول 
 : نوبات المرض الن 

، و/أو من الحمى في  59-0نسبة األطفال في الفئة العمرية  شهراً الذين قالت األم/مانحة الرعاية أنهم عانوا من نوبة إسهال، و/أو من أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحادّ

 2018العراق، األسبوعين األخيرين، 

  

 نسبة األطفال الذين خالل األسبوعين الماضيين كان لديهم:

طفال في الفئة عدد األ
 شهراً  59-0العمرية 

 نوبة إسهال
أعراض االلتهاب 

 الرئوي الحادّ 
 نوبة حمى

       
 1,445 20.0 4.7 10.1 اربيل

 1,035 31.1 5.1 18.5 ديالى

 518 12.6 4.0 8.9 انبار

 2,728 18.6 3.2 13.5 بغداد

 1,940 19.6 4.1 12.9 مركز   

 788 16.2 1.0 15.0 اطراف   

 769 10.3 1.0 6.5 بابل

 505 4.8 2.4 5.2 كربالء 

 566 14.0 0.6 11.7 واسط

 393 18.1 3.0 13.8 صالح الدين

 695 21.0 4.5 16.7 نجف

 487 16.3 5.8 11.7 قادسية

 663 11.0 2.9 10.8 مثنى

 1,170 14.5 1.6 10.8 ذي قار

 813 28.4 4.7 18.5 ميسان

 1,474 24.5 6.4 18.9 بصرة 

     االقليم

 2,762 19.7 3.7 9.8 العراق كوردستان

 13,861 17.9 3.3 13.4 وسط وجنوب العراق

     العمر )باألشهر(

0-11 19.2 4.7 19.7 3,177 

12-23 20.1 4.0 22.0 3,167 

24-35 10.7 4.0 20.2 3,089 

36-47 7.8 2.2 15.5 3,731 

48-59 7.5 2.2 14.4 3,459 

     المستوى التعليمي لألم

 3,205 19.4 5.3 14.1 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 7,285 18.4 3.1 13.2 االبتدائيه

 2,923 18.8 3.1 14.8 المتوسطه

 3,209 16.0 2.4 8.6 االعداديه +

     مؤشر الثروة

 3,730 18.8 4.2 15.3 األشد فقراً 

 3,677 20.3 3.2 13.9 فقير

 3,321 16.7 3.6 12.1 متوسط

 3,007 17.7 2.4 12.0 ثري

 2,888 17.0 3.2 9.7 األكثر ثراءً 
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 اإلسهال 7.3

 من المسببات الرئيسية للوفاة بير   
ً
  جميع أنحاء العالم. ُيعتبر اإلسهال واحدا

عزى معظم حاالت الوفاة المرتبطة     80األطفال دون سّن الخامسة ف 
ُ
وت

ة من المياه والشوارد عىل شكل براز سائل.  سواء    -ومن شأن إدارة اإلسهال  باإلسهال بير  األطفال إل الجفاف بسبب فقدان الجسم لكميات كببر

ل  موص به )ORSمن خالل محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي )
أن يحول دون حدوث كثبر من حاالت   - ( RHF( أو من خالل أي سائل مب  

 من خطر التعرض لنوبات مستقبلية     81الوفاة هذه. 
ّ
ة المرض وكذلك الحد

ّ
  خفض مدة وحد

وإضافة إل ذلك، لقد أثبتت مكمالت الزنك فعاليتها ف 

 خالل الشهرين أو الثالثة أشهر الالحقة. 

عزى ما نسبته 
ُ
  مستوى خدمات النظافة  60ت

ب غبر اآلمنة وتدئ    جميع أنحاء العالم إل مياه الشر
 من الوفيات الناتجة عن اإلسهال ف 

ً
% تقريبا

 .  من خطر اإلسهال بنسبة  العامة والضف الصح 
ّ
  خطر  40ومن شأن غسل األيدي بالصابون وحده أن يحد

% وأن تؤدي إل انخفاض كببر ف 

. التعرض اللتهابات الجهاز  لية نظيفة ومستوى جيد من النظافة العامة هو أمر مهم للحيلولة دون انتشار أمراض   التنفس  وإن وجود بيئات مب  

  ذلك براز األطفال، هو أمر حيوي ل
ية، بما ف  ب اآلمنة والتخلص المالئم من المخلفات البشر منع انتشار  االلتهاب الرئوي واإلسهال، وتوفر مياه الشر

. مرض اإلسهال بير  ا  80ألطفال والبالغير 

لت األمهات أو مانحات الرعاية عّما إذا كان طفلهن أو طفلتهن دون سّن الخامسة قد عائ  
ُ
ات، سئ ت  / خالل تنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشر

/ت من اإلسهال، تم توجيه سلسة   من نوبة إسهال خالل األسبوعير  اللذان سبقا المسح.    قالت فيها األم أن طفلها/طفلتها عائ 
  الحاالت الن 

وف 

ب  ها وأكلها خالل نوبة اإلسهال، وإذا ما كانت كمية ما    أعطتها للطفل/ة لشر
  ذلك األشياء الن 

أعطته   من األسئلة إليها حول عالج المرض، بما ف 

 له/لها أكبر أو أقل مما كان ُيعظ له/لها عادة. 

  الفئة العمرية    TC.3.1يعرض الجدول  
 الذين عانوا من اإلسهال خالل األسبوعير  اللذان سبقا المسح ممن تم الحصول    59-0نسبة األطفال ف 

ً
شهرا

  عىل مشورة أو عالج لهم ومن أين. 

  الفئة العمرية  TC.3.2ويعرض الجدول 
ب واإلطعام خالل نوبة اإلسهال بير  األطفال ف  .  59-0أنماط ممارسات الشر

ً
  شهرا

  الفئة العمرية  TC.3.3يعرض الجدول 
 ممن يحصلون عىل محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي، ومختلف أنواع   59-0نسبة األطفال ف 

ً
شهرا

لية الصنع الموص بها، والزنك خالل ورة أن   نوبة اإلسهال.  السوائل مب   وبما أنه قد يتم إعطاء األطفال أكبر من نوع من السوائل، فإنه ليس بالض 

  %. 100يكون مجموع النسب المئوية 

  الفئة العمرية  TC.3.4يعرض الجدول 
ين وحصلوا عىل عالج محلول   59-0نسبة األطفال ف    األسبوعير  األخبر

 ممن عانوا من اإلسهال ف 
ً
شهرا

  فاف الفموي مع التغذية المتواصلة، ونسبة األطفال ممن عانوا من اإلسهال وحصلوا عىل عالجات أخرى. أمالح الج

  الفئة العمرية  TC.3.5يعرض الجدول 
    59-0معلومات حول مصدر محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي والزنك الذي ُيعظ لألطفال ف 

ً
شهرا

 ممن حصلوا عىل هذه العالجات.  

 

 

 

ة:  اليونيسف.  80 https://data.unicef.org/wp-. 2016اليونيسف،  نيويورك:  بب االلتهاب الرئوي واإلسهال. إنهاء وفيات األطفال بس حن  وفاة واحدة كثبر

.version.pdf-web-ort2016rep-Diarrhoea-Pneumonia-content/uploads/2016/11/UNICEF 
  عام 81
 بتوصيات عالج اإلسهال للدول متدنية الدخل، والذي يشجع عىل استخدام 2014ف 

ً
كا  مشب 

ً
ت كل من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بيانا ، نشر

 اإلدارة اإلكلينيكة لإلسهال الحاّد.  الصحة العالمية، واليونيسفمنظمة  محاليل أمالح معالجة الجفاف متدنية األسمولية والزنك، إضافة إل التغذية المتواصلة: 

ك، نيويورك:   fhttps://www.unicef.org/publications/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pd.. 2004اليونيسف،  بيان مشب 

https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/11/UNICEF-Pneumonia-Diarrhoea-report2016-web-version.pdf
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/11/UNICEF-Pneumonia-Diarrhoea-report2016-web-version.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
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 : السعي للحصول عىل الرعاية أثناء نوبة اإلسهالTC.3.1الجدول 

شهراً الذين كانوا يعانون من نوبة اإلسهال في األسبوعين األخيرين الذين تم السعي للحصول على نصائح أو عالج لهم، حسب مصدر  59-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

 2018 ،العراقالنصائح أو العالج، 

  

 األطفال الذين يعانون من اإلسهال ممن:نسبة 

عدد األطفال في 

-0الفئة العمرية 
شهرًا الذين  59

عانوا من اإلسهال 

خالل األسبوعين 
 الماضيين

 تم السعي للحصول على النصائح أو العالج من:
لم يتم 

السعي 
للحصول 

على 

نصائح أو 
 عالج

 المرافق الصحية أو مزودي الخدمة

مصدر 
 آخر

مرفق 
صحي أو 
جهة تزويد 

خدمات 
 خاصة عامة ،ب1صحية

مزود 
خدمة 

الصحة 
 أالمجتمعية 

          

 2,125 41.0 48.2 1.4 0.1 34.2 26.1 المجموع اإلجمالي )العراق(

         

        الجنس

 1,057 37.6 50.7 1.1 0.2 35.3 28.2 ذكر

 1,068 44.3 45.7 1.6 0.0 33.2 24.0 أنثى

        المنطقة

 1,475 37.3 50.9 1.0 0.1 36.2 28.5 منطقة حضرية 

 651 49.4 42.1 2.2 0.1 29.7 20.8 منطقة ريفية

        المحافظة

 69 40.5 55.3 3.6 0.8 34.7 25.7 دهوك

 147 42.4 53.4 4.9 1.2 47.4 9.5 نينوى

 55 (35.4) (64.6) (0.0) (0.0) (38.1) (38.0) سليمانية

 104 18.4 80.4 2.0 0.0 8.6 75.3 كركوك

 147 46.5 52.7 0.0 0.0 32.6 24.5 اربيل

 191 43.7 50.0 0.0 0.0 25.7 31.7 ديالى

 46 39.6 44.5 2.8 0.0 32.0 26.4 انبار

 369 26.2 61.3 1.9 0.0 41.3 32.3 بغداد

 251 27.7 63.1 0.6 0.0 38.0 35.3 مركز   

 118 22.8 57.5 4.7 0.0 48.3 25.8 اطراف   

 50 43.3 49.0 0.0 0.0 37.9 22.7 بابل

 26 (38.5) (46.2) (2.2) (0.0) (46.8) (16.5) كربالء 

 66 58.6 30.3 0.7 0.0 27.3 15.9 واسط

 54 37.7 44.5 2.8 0.6 37.2 22.8 صالح الدين

 116 42.2 49.0 0.8 0.0 34.5 29.3 نجف

 57 46.1 42.9 0.6 0.0 32.5 23.0 قادسية

 72 68.2 24.2 0.0 0.0 20.2 14.6 مثنى

 127 45.1 26.7 0.0 0.0 39.6 15.8 ذي قار

 150 51.5 34.6 0.4 0.3 19.4 28.9 ميسان

 279 45.1 37.1 1.5 0.0 42.2 13.4 بصرة 

        االقليم

 271 42.7 55.8 0.9 0.2 34.3 27.5 العراق كوردستان

 1,854 40.7 47.1 1.4 0.1 34.2 25.9 وسط وجنوب العراق

        العمر )باألشهر(

0-11 25.7 30.1 0.1 1.2 48.0 45.0 609 

12-23 20.5 36.8 0.1 1.1 46.9 42.9 636 

24-35 27.5 40.8 0.5 2.3 48.5 36.4 330 

36-47 33.0 30.0 0.0 1.0 51.0 39.0 291 

48-59 31.6 33.8 0.1 1.6 48.3 35.0 260 

        المستوى التعليمي لألم

 452 40.3 51.9 0.5 0.1 30.9 32.7 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 964 40.5 47.1 1.7 0.3 35.7 24.7 االبتدائيه

 432 45.0 45.6 0.9 0.0 27.8 27.3 المتوسطه

 277 37.4 49.7 2.3 0.0 44.4 18.3 االعداديه +
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 : السعي للحصول عىل الرعاية أثناء نوبة اإلسهالTC.3.1الجدول 

شهراً الذين كانوا يعانون من نوبة اإلسهال في األسبوعين األخيرين الذين تم السعي للحصول على نصائح أو عالج لهم، حسب مصدر  59-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

 2018 ،العراقالنصائح أو العالج، 

  

 األطفال الذين يعانون من اإلسهال ممن:نسبة 

عدد األطفال في 

-0الفئة العمرية 
شهرًا الذين  59

عانوا من اإلسهال 

خالل األسبوعين 
 الماضيين

 تم السعي للحصول على النصائح أو العالج من:
لم يتم 

السعي 
للحصول 

على 

نصائح أو 
 عالج

 المرافق الصحية أو مزودي الخدمة

مصدر 
 آخر

مرفق 
صحي أو 
جهة تزويد 

خدمات 
 خاصة عامة ،ب1صحية

مزود 
خدمة 

الصحة 
 أالمجتمعية 

        صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 114 29.8 59.8 1.0 0.0 33.8 39.4 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 1,980 41.6 47.4 1.4 0.2 34.0 25.5 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 31 (40.2) (54.8) (0.0) (0.0) (48.1) (19.5) ال يتوفر معلومات

        مؤشر الثروة

 572 47.1 43.2 1.7 0.4 31.7 22.9 األشد فقراً 

 512 38.2 47.1 0.3 0.1 35.3 27.8 فقير

 401 47.6 41.1 2.1 0.1 34.9 18.0 متوسط

 360 34.1 53.5 1.3 0.0 36.6 30.0 ثري

 280 33.0 63.6 1.8 0.0 33.3 36.1 األكثر ثراءً 

 السعي للحصول على الرعاية لمرض اإلسهال - TC.12مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

و الصحة المجتمعية غير الحكوميين جهات تزويد خدمات الصحة المجتمعية تشمل المرافق الصحية العامة )باحثو الصحة المجتمعية والعيادات المتنقلة(، والمرافق الخاصة )باحث أ

 والعيادات المتنقلة(

 ن ال يعرفون ما إذا كانت مرافق عامة أم خاصة. ويتسثنى من ذلك الصيدليات الخاصةتشمل جميع المرافق الصحية وجهات تزويد الخدمات الصحية العامة والخاصة، وكذلك م ب
 حالة غير مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى) ( 
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 : ممارسات اإلطعام أثناء نوبة اإلسهال TC.3.2الجدول 

 2018 ،العراقشهراً الذين كانوا يعانون من اإلسهال في األسبوعين األخيرين حسب كمية السوائل والطعام التي أعطيت للطفل خالل نوبة اإلسهال،  59-0توزيع نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

 ممارسات شرب السوائل أثناء نوبة اإلسهال

  

 اإلسهالممارسات تناول األكل أثناء نوبة 

عدد األطفال في الفئة 

شهراً  59-0العمرية 
الذين عانوا من اإلسهال 

خالل األسبوعين 
 الماضيين

 أعطي الطفل ليشرب:

المجموع 
 اإلجمالي

 أعطي الطفل ليأكل:

المجموع 
 اإلجمالي

كمية أقل 
 بكثير

كمية أقل 

بعض 
 الشيء

نفس الكمية 
 ً  ال شيء كمية أكبر تقريبا

إجابة 

ناقصة/ال 
 أعرف

كمية أقل 
 بكثير

كمية أقل 

بعض 
 الشيء

نفس الكمية 
 ً  ال شيء كمية أكبر تقريبا

إجابة 

ناقصة/ال 
 أعرف

                   

 2,125 100.0 0.1 5.9 7.5 40.2 36.1 10.3  100.0 0.2 3.0 23.2 42.4 23.9 7.3 المجموع اإلجمالي )العراق(

                  

                 الجنس

 1,057 100.0 0.0 6.7 7.2 39.4 35.6 11.1  100.0 0.1 3.4 21.5 43.0 23.7 8.2 ذكر

 1,068 100.0 0.3 5.1 7.7 41.0 36.6 9.4  100.0 0.4 2.6 24.9 41.7 24.1 6.3 أنثى

                 المنطقة

 1,475 100.0 0.1 5.0 8.7 40.3 35.2 10.6  100.0 0.3 3.0 22.0 43.4 24.0 7.4 منطقة حضرية 

 651 100.0 0.2 7.9 4.7 39.8 38.1 9.5  100.0 0.2 2.9 26.0 40.0 23.8 7.1 منطقة ريفية

                 المحافظة

 69 100.0 0.0 10.0 18.9 27.4 29.1 14.6  100.0 0.0 2.1 41.1 27.0 17.4 12.4 دهوك

 147 100.0 1.6 4.1 8.3 46.7 29.5 9.8  100.0 1.4 11.4 20.8 45.8 17.1 3.5 نينوى

 55 100.0 (0.0) (3.0) (34.7) (25.4) (23.6) (13.3)  (100.0) (0.0) (3.0) (53.8) (31.0) (8.2) (4.0) سليمانية

 104 100.0 0.0 0.5 5.6 47.9 35.7 10.4  100.0 0.0 1.3 11.6 49.2 25.6 12.2 كركوك

 147 100.0 0.0 3.8 11.2 25.1 47.4 12.5  100.0 0.0 3.9 64.0 21.1 8.1 2.9 اربيل

 191 100.0 0.0 11.6 12.4 47.5 23.3 5.2  100.0 0.0 7.4 31.3 44.1 11.7 5.4 ديالى

 46 100.0 0.0 7.7 3.0 28.6 42.5 18.2  100.0 0.0 0.0 5.7 38.5 32.2 23.6 انبار

 369 100.0 0.2 9.3 0.2 19.9 62.0 8.4  100.0 0.8 0.1 6.4 33.7 50.2 8.8 بغداد

 251 100.0 0.0 10.4 0.0 18.3 60.8 10.5  100.0 1.1 0.0 3.9 24.4 58.1 12.5 مركز   

 118 100.0 0.6 7.2 0.7 23.3 64.3 4.0  100.0 0.0 0.3 11.7 53.6 33.5 0.9 اطراف   

 50 100.0 0.0 4.1 6.2 37.9 49.4 2.3  100.0 0.0 4.0 26.0 32.3 33.5 4.3 بابل

 26 100.0 (0.0) (4.8) (5.1) (43.7) (35.3) (11.1)  (100.0) (0.0) (5.0) (35.4) (43.5) (12.9) (3.2) كربالء 

 66 100.0 0.0 8.5 20.9 43.7 7.1 19.8  100.0 0.0 1.4 32.9 51.8 8.1 5.7 واسط

 54 100.0 0.0 13.3 0.7 44.2 31.7 10.1  100.0 0.0 2.6 10.6 59.4 17.3 10.2 صالح الدين

 116 100.0 0.0 2.1 5.8 56.3 23.9 11.9  100.0 0.0 0.4 13.2 50.2 28.1 8.1 نجف

 57 100.0 0.0 4.2 0.5 40.5 33.1 21.6  100.0 0.0 7.0 7.8 37.8 29.7 17.7 قادسية

 72 100.0 0.0 2.5 5.6 75.7 14.4 1.8  100.0 0.3 0.8 7.4 73.9 14.9 2.6 مثنى
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 : ممارسات اإلطعام أثناء نوبة اإلسهال TC.3.2الجدول 

 2018 ،العراقشهراً الذين كانوا يعانون من اإلسهال في األسبوعين األخيرين حسب كمية السوائل والطعام التي أعطيت للطفل خالل نوبة اإلسهال،  59-0توزيع نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

 ممارسات شرب السوائل أثناء نوبة اإلسهال

  

 اإلسهالممارسات تناول األكل أثناء نوبة 

عدد األطفال في الفئة 

شهراً  59-0العمرية 
الذين عانوا من اإلسهال 

خالل األسبوعين 
 الماضيين

 أعطي الطفل ليشرب:

المجموع 
 اإلجمالي

 أعطي الطفل ليأكل:

المجموع 
 اإلجمالي

كمية أقل 
 بكثير

كمية أقل 

بعض 
 الشيء

نفس الكمية 
 ً  ال شيء كمية أكبر تقريبا

إجابة 

ناقصة/ال 
 أعرف

كمية أقل 
 بكثير

كمية أقل 

بعض 
 الشيء

نفس الكمية 
 ً  ال شيء كمية أكبر تقريبا

إجابة 

ناقصة/ال 
 أعرف

 127 100.0 0.0 4.5 2.3 26.4 56.3 10.6  100.0 0.0 7.7 6.9 20.5 54.7 10.2 ذي قار

 150 100.0 0.0 1.5 4.7 52.4 37.3 4.0  100.0 0.0 0.0 26.9 57.1 14.4 1.7 ميسان

 279 100.0 0.0 4.9 9.4 53.7 18.2 13.8  100.0 0.0 0.4 31.8 53.8 7.1 7.0 بصرة 

                 االقليم

 271 100.0 0.0 5.2 18.0 25.7 37.9 13.2  100.0 0.0 3.2 56.1 24.6 10.5 5.5 العراق كوردستان

 1,854 100.0 0.2 6.0 5.9 42.3 35.8 9.8  100.0 0.3 2.9 18.4 45.0 25.9 7.5 وسط وجنوب العراق

                 العمر )باألشهر(

0-11 6.2 22.5 50.4 17.0 3.9 0.0 100.0  6.7 26.8 46.1 5.4 14.9 0.1 100.0 609 

12-23 5.9 24.9 34.2 32.0 2.9 0.1 100.0  10.8 42.1 33.0 11.1 2.8 0.2 100.0 636 

24-35 10.3 19.2 45.8 21.3 2.5 0.8 100.0  13.9 34.4 42.2 7.5 2.0 0.0 100.0 330 

36-47 8.1 24.7 37.2 27.3 2.7 0.0 100.0  13.5 40.5 37.5 5.7 2.7 0.0 100.0 291 

48-59 8.5 30.0 44.8 14.1 2.0 0.5 100.0  9.0 40.2 44.1 5.2 1.1 0.4 100.0 260 

                 المستوى التعليمي لألم

 452 100.0 0.0 5.9 5.6 40.3 36.2 12.0  100.0 0.7 2.0 18.0 47.1 23.5 8.7 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 964 100.0 0.2 6.6 7.5 38.5 37.5 9.7  100.0 0.1 4.8 21.4 38.8 27.2 7.7 االبتدائيه

 432 100.0 0.0 3.3 6.4 47.7 32.8 9.9  100.0 0.0 0.5 28.0 50.8 15.2 5.5 المتوسطه

 277 100.0 0.4 7.3 11.9 34.0 36.2 10.1  100.0 0.3 2.0 30.6 33.8 26.9 6.5 االعداديه +

                 صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 114 100.0 0.0 2.4 13.0 27.8 46.5 10.4  100.0 0.0 1.3 37.0 35.1 21.3 5.3 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 1,980 100.0 0.1 5.9 7.2 40.9 35.6 10.3  100.0 0.3 3.1 22.4 42.9 23.9 7.4 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 31 100.0 (2.3) (16.6) (6.1) (36.3) (28.8) (9.9)  (100.0) (0.0) (1.7) (23.8) (35.1) (33.1) (6.2) ال يتوفر معلومات

                 مؤشر الثروة

 572 100.0 0.0 5.6 5.1 46.0 32.3 11.0  100.0 0.5 2.6 18.6 48.1 22.5 7.6 األشد فقراً 

 512 100.0 0.1 5.1 6.9 38.3 39.8 9.7  100.0 0.0 1.5 24.4 39.2 28.6 6.3 فقير

 401 100.0 0.3 8.4 10.4 44.4 25.6 11.0  100.0 0.3 6.8 19.6 42.2 20.9 10.2 متوسط

 360 100.0 0.0 6.7 7.8 37.4 42.4 5.8  100.0 0.0 2.9 18.8 44.5 28.4 5.3 ثري

 280 100.0 0.4 3.3 8.6 29.2 43.9 14.6  100.0 0.3 1.0 41.3 33.7 16.8 6.8 األكثر ثراءً 

 حالة غير مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى) ( 



 

 151 صفحة | صحة الطفل وتغذيته ونمائه – النمو

لي الذي توصي به الحكومة، والزنكTC.3.3الجدول 
ن  : محاليل عالج الجفاف الفموية، والسائل المين

شهراً ممن كانوا يعانون من اإلسهال في األسبوعين األخيرين، وتم معالجتهم باستخدام محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي، وسائل منزلي  59-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

 2018، العراقتوصي به الحكومة، والزنك، 

  

   على:نسبة األطفال الذين يعانون من اإلسهال ممن حصلوا 

عدد األطفال في الفئة 
شهراً  59-0العمرية 

الذين عانوا من 
اإلسهال خالل 

 األسبوعين الماضيين

 (ORSمحلول أمالح معالجة الجفاف الفموي )

أقراص 

 الزنك

شراب 

 الزنك

محلول 
ارواء 

فموي 
(ORS )

 2او زنك

سائل من 

 كيس

سائل من عبوة 
خاصة 

 )الديكسترواليت(

. محلول 
معالجة 

الجفاف 
المحضر في 

 المنزل

.اي  محلول 
 1ارواء فموي

(ORS) 

      
     

 2,125 5.2 5.4 3.9 25.4 3.4 4.8 23.9 المجموع اإلجمالي )العراق(

          

         الجنس

 1,057 6.4 6.5 4.8 27.1 5.0 5.8 25.3 ذكر

 1,068 3.9 4.4 3.0 23.8 1.9 3.8 22.5 أنثى

         المنطقة

 1,475 6.3 7.0 5.1 28.6 4.1 5.5 26.7 منطقة حضرية 

 651 2.6 1.9 1.2 18.3 1.8 3.3 17.7 منطقة ريفية

         المحافظة

 69 8.3 3.9 5.9 44.2 1.4 10.4 42.2 دهوك

 147 4.7 3.0 2.8 15.0 0.0 9.3 9.0 نينوى

 55 (3.0) (4.7) (0.0) (21.3) (0.0) (7.9) (16.0) سليمانية

 104 39.2 42.4 40.5 75.8 54.9 20.6 75.8 كركوك

 147 2.4 3.3 0.0 19.7 2.6 4.8 18.0 اربيل

 191 0.3 0.3 0.0 9.0 0.4 0.7 8.7 ديالى

 46 5.5 3.8 1.7 26.3 7.3 2.6 26.3 انبار

 369 2.0 1.8 0.2 39.6 0.1 1.0 39.6 بغداد

 251 2.6 2.6 0.0 40.6 0.0 1.2 40.6 مركز   

 118 0.8 0.0 0.8 37.5 0.2 0.6 37.5 اطراف   

 50 11.6 2.9 11.6 30.7 0.0 6.3 30.7 بابل

 26 (0.0) (0.0) (1.8) (17.0) (0.0) (8.7) (15.3) كربالء 

 66 10.2 4.0 10.3 24.8 1.0 15.6 12.0 واسط

 54 6.2 8.2 2.7 20.8 0.0 12.7 20.8 صالح الدين

 116 8.9 4.1 7.3 28.9 0.0 1.7 28.5 نجف

 57 12.5 9.2 6.5 30.5 2.2 10.3 29.2 قادسية

 72 0.0 0.4 0.0 17.2 1.1 1.5 16.5 مثنى

 127 3.2 21.9 1.8 8.8 0.9 4.6 5.8 ذي قار

 150 1.4 0.9 0.5 14.8 0.9 2.8 13.7 ميسان

 279 0.5 0.0 0.5 17.5 0.4 0.4 17.5 بصرة 

         االقليم

 271 4.0 3.7 1.5 26.3 1.8 6.9 23.8 العراق كوردستان

 1,854 5.3 5.7 4.3 25.3 3.6 4.5 23.9 وسط وجنوب العراق

         العمر )باألشهر(

0-11 25.0 6.3 4.1 25.6 4.0 4.7 4.4 609 

12-23 23.4 5.0 1.0 25.5 3.8 2.0 5.1 636 

24-35 23.2 3.8 3.0 24.3 1.8 3.3 3.5 330 

36-47 23.2 5.9 1.9 27.0 2.2 5.8 6.0 291 

48-59 24.1 1.1 9.9 24.6 8.4 18.0 8.3 260 

         المستوى التعليمي لألم

 452 4.0 2.0 2.2 24.5 1.3 3.7 23.2 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 964 1.8 4.5 1.3 23.9 2.0 2.6 23.2 االبتدائيه

 432 13.8 11.7 12.2 25.9 10.1 10.3 23.1 المتوسطه

 277 5.3 4.2 2.8 31.6 1.4 5.9 28.7 االعداديه +



 

 152 صفحة | صحة الطفل وتغذيته ونمائه – النمو

لي الذي توصي به الحكومة، والزنكTC.3.3الجدول 
ن  : محاليل عالج الجفاف الفموية، والسائل المين

شهراً ممن كانوا يعانون من اإلسهال في األسبوعين األخيرين، وتم معالجتهم باستخدام محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي، وسائل منزلي  59-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

 2018، العراقتوصي به الحكومة، والزنك، 

  

   على:نسبة األطفال الذين يعانون من اإلسهال ممن حصلوا 

عدد األطفال في الفئة 
شهراً  59-0العمرية 

الذين عانوا من 
اإلسهال خالل 

 األسبوعين الماضيين

 (ORSمحلول أمالح معالجة الجفاف الفموي )

أقراص 

 الزنك

شراب 

 الزنك

محلول 
ارواء 

فموي 
(ORS )

 2او زنك

سائل من 

 كيس

سائل من عبوة 
خاصة 

 )الديكسترواليت(

. محلول 
معالجة 

الجفاف 
المحضر في 

 المنزل

.اي  محلول 
 1ارواء فموي

(ORS) 

         صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 114 1.1 1.0 2.5 13.9 1.0 3.4 13.7 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 1,980 5.5 5.7 4.0 26.0 3.6 5.0 24.4 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 31 (1.8) (3.5) (0.0) (28.8) (1.7) (0.0) (28.8) ال يتوفر معلومات

         مؤشر الثروة

 572 2.8 1.4 2.1 20.8 1.7 2.4 20.1 األشد فقراً 

 512 2.2 5.9 1.4 20.2 1.1 2.3 19.4 فقير

 401 4.7 4.0 3.2 24.0 1.1 7.4 20.6 متوسط

 360 4.8 4.5 2.6 27.6 2.7 3.0 26.2 ثري

 280 16.4 15.9 14.7 43.7 15.3 13.4 41.5 األكثر ثراءً 

 (ORSعالج اإلسهال باستخدام محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي ) - TC.13aمؤشر المسح  العنقودي متعدد المؤشرات  1
 ( والزنكORSعالج اإلسهال باستخدام محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي ) - TC.13bمؤشر المسح  العنقودي متعدد المؤشرات  2

 
 حالة غير مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى) ( 
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ي تغذيتهم وتقديم العالجات األخرى لهم TC.3.4الجدول 
 : عالج اإلسهال عن طريق محاليل أمالح الجفاف مع االستمرار فن

 2018 ،العراقفي تغذيتهم ونسبة من تم إعطاؤهم عالجات أخرى،  شهراً الذين كانوا يعانون من اإلسهال ف األسبوعين األخيرين والذين تم إعطاؤهم عالج محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي مع االستمرار 59-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  
 اإلسهال ممن تم إعطاؤهم:األطفال الذين كانوا يعانون من 

لم يُعط أي 
عالج أو 

 أدوية

عدد األطفال 

في الفئة 
-0العمرية 

شهرًا  59

الذين عانوا 
من اإلسهال 

خالل 
األسبوعين 
 الزنك الماضيين

محلول 
أمالح 
معالجة 

الجفاف 
الفموي أو 

زيادة 
كميات 
 السوائل

عالج 

الجفاف 
الفموي مع 

زيادة 
كميات 
 السوائل

عالج 
الجفاف 
الفموي 

)سائل 
الجفاف 

الفموي او 

السائل 
المنزلي او 

زيادة 
السوائل او 

 الزنك (

عالج 
الجفاف 

الفموي مع 
استمرار 

 1التغذية

 عالجات أخرى

 حقنة  حبوب أو شراب

حقنة عن 
طريق 
 الوريد

عالج 
منزلي 

الصنع، 
دواء 
 غير ذلك أعشاب

لم يتم 
إعطاء 

 عالج آخر

ي
يو

ح
د 

ضا
م

 

اء
مع

أل
 ا
كة

حر
د 

ضا
م

 

ك
ذل
ر 

غي
ف 

رو
مع

ر 
غي

 

 

ي
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ح
د 

ضا
م

 

ت 
دا
ضا

لم
ر ا

غي
ن 

م
ية

يو
ح

ال
ف 

رو
مع

ر 
غي

 

  

                      

 2,125 22.0 39.5 2.2 0.9 1.0 1.1 1.5 7.1  2.2 3.5 30.6 29.8 36.8 45.3 6.4 43.0 7.4 المجموع اإلجمالي )العراق(

                     

                    الجنس

 1,057 21.0 33.5 2.7 1.2 1.0 1.4 1.6 7.7  3.2 3.3 35.8 29.8 34.7 44.0 6.0 43.0 7.6 ذكر

 1,068 22.9 45.4 1.7 0.6 1.0 0.8 1.5 6.5  1.3 3.8 25.5 29.9 39.0 46.5 6.9 43.0 7.1 أنثى

                    المنطقة

 1,475 20.8 38.1 2.1 0.8 0.9 0.9 1.5 7.0  2.3 4.3 29.5 32.8 38.8 47.7 7.3 44.8 9.2 منطقة حضرية 

 651 24.6 42.5 2.6 1.1 1.2 1.5 1.7 7.3  2.2 1.7 33.3 23.2 32.3 39.8 4.6 38.9 3.1 منطقة ريفية

                    المحافظة

 69 22.0 76.2 4.3 0.0 1.4 0.0 1.4 0.5  0.0 3.6 13.3 7.8 53.8 64.7 17.9 64.1 8.9 دهوك

 147 17.4 20.7 1.8 0.0 1.1 0.6 3.3 24.9  5.8 3.2 49.7 18.3 25.2 33.2 1.8 32.1 5.8 نينوى

 55 (8.6) (24.8) (8.0) (11.6) (2.6) (0.0) (0.0) (1.8)  (0.0) (14.4) (2.8) (51.5) (50.0) (63.8) (34.7) (62.0) (4.7) سليمانية

 104 5.1 53.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.6  0.0 2.2 40.7 27.5 78.5 88.8 5.6 83.2 44.3 كركوك

 147 10.5 61.1 1.2 0.4 1.5 0.0 0.0 0.0  0.0 6.8 12.6 28.8 62.6 75.7 6.5 75.7 3.3 اربيل

 191 20.4 23.4 1.7 0.0 1.1 0.3 0.3 3.3  0.4 1.7 44.7 34.0 30.2 36.8 12.4 36.4 0.3 ديالى

 46 21.5 27.5 4.0 0.0 5.8 1.2 1.4 9.7  1.7 2.7 27.2 42.8 23.1 38.1 1.2 32.0 5.5 انبار

 369 14.7 20.9 1.9 0.5 1.3 1.5 4.7 12.2  4.0 2.9 20.5 58.6 34.9 43.1 0.2 43.1 2.0 بغداد

 251 18.2 25.1 2.0 0.0 1.6 2.2 4.4 16.7  0.8 3.8 20.9 58.8 31.2 41.6 0.0 41.6 2.6 مركز   

 118 7.2 12.0 1.8 1.6 0.6 0.0 5.2 2.6  11.0 1.0 19.7 58.1 42.8 46.4 0.7 46.4 0.8 اطراف   

 50 22.5 35.2 3.5 2.4 1.8 0.0 0.0 9.4  0.0 0.0 33.3 47.6 52.0 54.3 6.2 51.4 14.5 بابل

 26 (31.1) (45.2) (6.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (15.8)  (8.3) (6.3) (3.4) (30.3) (31.3) (42.4) (5.1) (42.4) (1.8) كربالء 

 66 23.1 52.8 2.9 0.0 0.0 0.0 1.2 8.9  0.8 3.8 34.4 13.7 35.4 48.0 20.9 44.6 14.4 واسط
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ي تغذيتهم وتقديم العالجات األخرى لهم TC.3.4الجدول 
 : عالج اإلسهال عن طريق محاليل أمالح الجفاف مع االستمرار فن

 2018 ،العراقفي تغذيتهم ونسبة من تم إعطاؤهم عالجات أخرى،  شهراً الذين كانوا يعانون من اإلسهال ف األسبوعين األخيرين والذين تم إعطاؤهم عالج محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي مع االستمرار 59-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  
 اإلسهال ممن تم إعطاؤهم:األطفال الذين كانوا يعانون من 

لم يُعط أي 
عالج أو 

 أدوية

عدد األطفال 

في الفئة 
-0العمرية 

شهرًا  59

الذين عانوا 
من اإلسهال 

خالل 
األسبوعين 
 الزنك الماضيين

محلول 
أمالح 
معالجة 

الجفاف 
الفموي أو 

زيادة 
كميات 
 السوائل

عالج 

الجفاف 
الفموي مع 

زيادة 
كميات 
 السوائل

عالج 
الجفاف 
الفموي 

)سائل 
الجفاف 

الفموي او 

السائل 
المنزلي او 

زيادة 
السوائل او 

 الزنك (

عالج 
الجفاف 

الفموي مع 
استمرار 

 1التغذية

 عالجات أخرى

 حقنة  حبوب أو شراب

حقنة عن 
طريق 
 الوريد

عالج 
منزلي 

الصنع، 
دواء 
 غير ذلك أعشاب

لم يتم 
إعطاء 

 عالج آخر

ي
يو

ح
د 

ضا
م

 

اء
مع

أل
 ا
كة

حر
د 
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م
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غي
ف 

رو
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 54 19.0 27.4 1.3 0.0 2.0 2.9 3.5 5.7  3.7 2.0 34.9 39.4 19.4 29.5 0.7 26.2 10.9 صالح الدين

 116 29.4 58.4 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6  0.4 1.4 32.0 6.5 32.4 41.8 4.2 39.8 11.4 نجف

 57 22.3 31.7 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 2.8  3.7 0.8 53.9 17.5 22.7 39.1 0.0 35.2 15.3 قادسية

 72 37.2 41.6 0.8 6.0 1.4 1.1 0.9 5.1  2.3 0.7 44.8 13.6 22.0 23.5 5.6 23.0 0.4 مثنى

 127 28.4 55.1 1.3 1.8 1.6 0.0 0.5 5.1  1.3 0.6 30.9 15.2 30.2 32.5 1.6 12.9 22.8 ذي قار

 150 36.3 49.5 0.8 0.4 0.5 0.2 0.0 2.2  1.0 0.2 32.9 21.5 32.1 35.3 4.4 35.3 1.4 ميسان

 279 31.5 44.2 4.3 0.0 0.0 4.5 1.4 6.0  3.7 8.5 30.5 21.9 32.2 41.6 9.4 41.2 0.5 بصرة 

                    االقليم

 271 13.1 57.6 3.4 2.6 1.7 0.0 0.4 0.5  0.0 7.5 10.8 28.0 57.8 70.5 15.1 70.0 5.0 العراق كوردستان

 1,854 23.2 36.8 2.1 0.7 0.9 1.2 1.7 8.0  2.6 3.0 33.5 30.1 33.8 41.6 5.2 39.1 7.7 وسط وجنوب العراق

                    العمر )باألشهر(

0-11 5.4 37.8 5.1 38.8 29.2 32.0 33.0 3.4 1.4  5.0 1.8 0.8 1.0 1.2 2.3 39.2 26.1 609 

12-23 5.6 49.9 8.5 50.6 43.0 31.7 33.4 3.1 1.5  9.2 1.2 1.2 1.5 0.2 2.2 35.5 15.5 636 

24-35 4.9 40.2 7.3 41.8 35.7 30.3 29.1 2.6 4.8  8.2 3.3 0.1 0.6 2.0 3.2 36.5 23.1 330 

36-47 7.4 47.6 5.7 48.9 35.5 21.7 26.1 6.5 3.6  4.9 0.9 1.5 0.1 1.2 1.8 46.2 27.9 291 

48-59 19.3 36.9 4.5 47.8 42.5 28.8 25.3 2.7 1.3  7.8 0.3 2.2 1.4 0.0 1.5 46.1 19.9 260 

                    المستوى التعليمي لألم

 452 29.6 45.2 1.4 2.2 0.7 1.3 0.8 8.0  1.3 2.6 32.8 21.4 29.0 38.7 5.6 38.4 4.2 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 964 20.3 34.7 3.1 0.2 1.2 1.2 1.3 8.6  2.9 4.9 31.4 31.1 35.5 44.3 5.6 40.2 5.5 االبتدائيه

 432 20.2 44.8 1.3 0.8 0.8 1.0 1.8 3.7  1.7 1.6 30.2 32.5 42.3 48.9 6.1 48.0 15.0 المتوسطه

 277 17.9 38.4 2.2 1.5 1.0 0.5 3.1 5.6  2.4 3.4 25.2 35.1 45.8 54.0 11.6 52.7 6.9 االعداديه +

                    صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 تعاني من صعوبة في القدرات
 الوظيفية 

3.5 45.6 11.9 47.6 42.0 24.3 26.4 2.9 2.4  3.2 0.4 0.5 1.4 0.0 2.4 46.5 35.6 114 
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ي تغذيتهم وتقديم العالجات األخرى لهم TC.3.4الجدول 
 : عالج اإلسهال عن طريق محاليل أمالح الجفاف مع االستمرار فن

 2018 ،العراقفي تغذيتهم ونسبة من تم إعطاؤهم عالجات أخرى،  شهراً الذين كانوا يعانون من اإلسهال ف األسبوعين األخيرين والذين تم إعطاؤهم عالج محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي مع االستمرار 59-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  
 اإلسهال ممن تم إعطاؤهم:األطفال الذين كانوا يعانون من 

لم يُعط أي 
عالج أو 

 أدوية

عدد األطفال 

في الفئة 
-0العمرية 

شهرًا  59

الذين عانوا 
من اإلسهال 

خالل 
األسبوعين 
 الزنك الماضيين

محلول 
أمالح 
معالجة 

الجفاف 
الفموي أو 

زيادة 
كميات 
 السوائل

عالج 

الجفاف 
الفموي مع 

زيادة 
كميات 
 السوائل

عالج 
الجفاف 
الفموي 

)سائل 
الجفاف 

الفموي او 

السائل 
المنزلي او 

زيادة 
السوائل او 

 الزنك (

عالج 
الجفاف 

الفموي مع 
استمرار 

 1التغذية

 عالجات أخرى

 حقنة  حبوب أو شراب

حقنة عن 
طريق 
 الوريد

عالج 
منزلي 

الصنع، 
دواء 
 غير ذلك أعشاب

لم يتم 
إعطاء 

 عالج آخر

ي
يو

ح
د 

ضا
م

 

اء
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كة
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 ال تعاني من أية صعوبة
 في القدرات الوظيفية 

7.6 42.8 6.1 45.1 36.6 30.0 31.1 3.4 2.2  7.3 1.5 1.0 0.9 0.8 2.1 39.2 21.3 1,980 

 31 (11.7) (30.8) (8.2) (10.2) (9.5) (7.0) (6.8) (5.2)  (3.2) (14.5) (15.1) (37.6) (32.8) (50.6) (6.1) (48.9) (3.5) ال يتوفر معلومات

                    مؤشر الثروة

 572 29.7 43.6 2.0 0.5 1.0 1.7 0.8 7.8  2.6 3.4 34.7 21.0 26.7 35.0 4.9 34.2 3.6 األشد فقراً 

 512 20.6 39.1 3.2 0.2 1.1 1.7 1.1 7.9  2.0 1.8 33.3 26.9 36.5 45.3 4.9 39.8 7.4 فقير

 401 26.3 38.4 2.2 1.4 0.7 0.6 1.8 8.4  1.0 2.9 34.1 31.5 32.7 40.7 10.0 38.3 6.9 متوسط

 360 15.7 27.3 0.5 1.8 0.5 0.4 3.2 6.2  4.3 6.1 22.9 42.8 36.2 42.5 5.9 41.0 6.1 ثري

 280 10.4 48.9 3.3 1.0 2.1 0.0 1.2 3.5  0.9 4.8 22.3 34.1 65.1 76.5 8.1 76.2 17.3 األكثر ثراءً 
 عالج اإلسهال عن طريق المعالجة باستخدام محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي مع االستمرار في تغذيتهم - TC.14مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 حالة غير مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى) ( 
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 : مصدر محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي والزنك TC.3.5الجدول 

 2018 ،العراقن تم إعطاؤهم الزنك، حسب مصدر محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي والزنك، شهراً الذين كانوا يعانون من اإلسهال في األسبوعين األخيرين ممن تم إعطاؤهم محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي، ونسبة األطفال الذي 59-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

األطفال الذين كان مصدر محلول أمالح معالجة الجفاف نسبة   
 الفموي المعطى لهم هو:

عدد األطفال في الفئة 

شهراً الذين  59-0العمرية 
تم إعطاؤهم محلول أمالح 

معالجة الجفاف الفموي 
كعالج لإلسهال خالل 
 األسبوعين الماضيين

 نسبة األطفال الذين كان مصدر الزنك المعطى لهم هو:

طفال في الفئة عدد األ
شهراً  59-0العمرية 

الذين تم إعطاؤهم الزنك 
كعالج لإلسهال خالل 
 األسبوعين الماضيين

 المرافق الصحية أو مزودي الخدمة

مصدر 
 آخر

مرفق صحي 

أو جهة 
تزويد خدمات 

 بصحية

 المرافق الصحية أو مزودي الخدمة

 مصدر آخر

مرفق صحي أو 
جهة تزويد 
 بخدمات صحية
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 156 100.0 0.4 0.0 49.2 50.8 541 99.3 0.9 1.2 43.0 61.3 المجموع اإلجمالي )العراق(

              

             الجنس

 81 100.0 0.0 0.0 31.7 68.3 287 99.7 0.7 0.1 36.8 65.3 ذكر

 76 100.0 0.8 0.0 67.8 32.2 254 98.9 1.1 2.5 49.9 56.7 ىأنث

             نطقةالم

 136 100.0 0.4 0.0 47.7 52.3 422 99.2 1.0 1.6 42.5 62.5 منطقة حضرية 

 20 (100.0) (0.0) (0.0) (58.9) (41.1) 119 100.0 0.5 0.0 44.6 57.0 قة ريفيةمنط

             حافظةالم

 6 (*) (*) (*) (*) (*) 31 (100.0) (2.4) (0.0) (51.6) (55.1) كدهو

 9 (*) (*) (*) (*) (*) 22 (*) (*) (*) (*) (*) نينوى

 3 (*) (*) (*) (*) (*) 12 (*) (*) (*) (*) (*) يةسليمان

 46 (*) (*) (*) (*) (*) 78 98.9 1.1 0.0 2.7 98.1 كركوك

 5 (*) (*) (*) (*) (*) 29 (*) (*) (*) (*) (*) اربيل

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 17 (*) (*) (*) (*) (*) ديالى

 3 (*) (*) (*) (*) (*) 12 (*) (*) (*) (*) (*) انبار

 7 (*) (*) (*) (*) (*) 146 98.3 1.7 0.0 39.9 63.0 بغداد

 7 (*) (*) (*) (*) (*) 102 (98.0) (2.0) (0.0) (34.8) (69.7) زمرك   

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 44 (99.2) (0.8) (0.0) (51.6) (47.5) افاطر   

 7 (*) (*) (*) (*) (*) 15 (*) (*) (*) (*) (*) بابل

 0 (*) (*) (*) (*) (*) 4 (*) (*) (*) (*) (*) كربالء 

 9 (*) (*) (*) (*) (*) 16 (*) (*) (*) (*) (*) واسط

 6 (*) (*) (*) (*) (*) 11 (*) (*) (*) (*) (*) صالح الدين
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 : مصدر محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي والزنك TC.3.5الجدول 

 2018 ،العراقن تم إعطاؤهم الزنك، حسب مصدر محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي والزنك، شهراً الذين كانوا يعانون من اإلسهال في األسبوعين األخيرين ممن تم إعطاؤهم محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي، ونسبة األطفال الذي 59-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

األطفال الذين كان مصدر محلول أمالح معالجة الجفاف نسبة   
 الفموي المعطى لهم هو:

عدد األطفال في الفئة 

شهراً الذين  59-0العمرية 
تم إعطاؤهم محلول أمالح 

معالجة الجفاف الفموي 
كعالج لإلسهال خالل 
 األسبوعين الماضيين

 نسبة األطفال الذين كان مصدر الزنك المعطى لهم هو:

طفال في الفئة عدد األ
شهراً  59-0العمرية 

الذين تم إعطاؤهم الزنك 
كعالج لإلسهال خالل 
 األسبوعين الماضيين

 المرافق الصحية أو مزودي الخدمة

مصدر 
 آخر

مرفق صحي 

أو جهة 
تزويد خدمات 

 بصحية

 المرافق الصحية أو مزودي الخدمة

 مصدر آخر

مرفق صحي أو 
جهة تزويد 
 بخدمات صحية
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 13 (*) (*) (*) (*) (*) 34 (100.0) (0.0) (0.0) (63.4) (58.5) نجف

 9 (*) (*) (*) (*) (*) 17 (98.2) (5.0) (0.0) (41.1) (57.1) قادسية

 0 (*) (*) (*) (*) (*) 12 (100.0) (0.0) (0.0) (62.1) (37.9) مثنى

 29 (*) (*) (*) (*) (*) 11 (*) (*) (*) (*) (*) ذي قار

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 22 (100.0) (0.0) (0.0) (31.8) (68.2) ميسان

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 49 (100.0) (0.0) (0.0) (49.1) (50.9) بصرة 

             االقليم

 14 (*) (*) (*) (*) (*) 71 100.0 1.0 0.0 50.2 52.7 العراق دستانكور

 143 100.0 0.0 0.0 47.2 52.8 469 99.2 0.9 1.4 41.9 62.6 وجنوب العراق وسط

             مر )باألشهر(الع

0-11 56.0 44.6 0.1 2.4 97.9 156 (*) (*) (*) (*) (*) 33 

12-23 50.2 54.2 3.9 0.4 100.0 162 (43.8) (56.2) (0.0) (0.0) (100.0) 36 

24-35 68.9 41.6 0.0 0.5 99.5 80 (*) (*) (*) (*) (*) 16 

36-47 68.9 38.1 0.0 0.0 100.0 78 (*) (*) (*) (*) (*) 22 

48-59 83.2 18.4 0.3 0.0 100.0 64 (*) (*) (*) (*) (*) 50 

             ستوى التعليمي لألمالم

 19 (*) (*) (*) (*) (*) 111 100.0 0.0 0.0 45.0 66.0 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 53 (100.0) (0.0) (0.0) (73.0) (27.0) 230 98.6 1.6 0.2 39.6 62.1 بتدائيهاال

 65 (100.0) (0.9) (0.0) (30.0) (70.0) 112 99.7 0.3 5.7 32.7 72.7 توسطهالم

 19 (*) (*) (*) (*) (*) 87 100.0 0.8 0.0 62.5 38.6 عداديه +اال

             بات القدرات الوظيفية عند األمصعو

 4 (*) (*) (*) (*) (*) 16 (*) (*) (*) (*) (*) تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 151 100.0 0.4 0.0 48.4 51.6 516 99.3 0.9 1.3 42.2 61.8 من أية صعوبة في القدرات الوظيفيةال تعاني 

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 9 (*) (*) (*) (*) (*) معلوماتال يتوفر 
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 : مصدر محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي والزنك TC.3.5الجدول 

 2018 ،العراقن تم إعطاؤهم الزنك، حسب مصدر محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي والزنك، شهراً الذين كانوا يعانون من اإلسهال في األسبوعين األخيرين ممن تم إعطاؤهم محلول أمالح معالجة الجفاف الفموي، ونسبة األطفال الذي 59-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

األطفال الذين كان مصدر محلول أمالح معالجة الجفاف نسبة   
 الفموي المعطى لهم هو:

عدد األطفال في الفئة 

شهراً الذين  59-0العمرية 
تم إعطاؤهم محلول أمالح 

معالجة الجفاف الفموي 
كعالج لإلسهال خالل 
 األسبوعين الماضيين

 نسبة األطفال الذين كان مصدر الزنك المعطى لهم هو:

طفال في الفئة عدد األ
شهراً  59-0العمرية 

الذين تم إعطاؤهم الزنك 
كعالج لإلسهال خالل 
 األسبوعين الماضيين

 المرافق الصحية أو مزودي الخدمة

مصدر 
 آخر

مرفق صحي 

أو جهة 
تزويد خدمات 

 بصحية

 المرافق الصحية أو مزودي الخدمة

 مصدر آخر

مرفق صحي أو 
جهة تزويد 
 بخدمات صحية
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             الثروةمؤشر 

 20 (*) (*) (*) (*) (*) 119 99.3 1.2 0.0 46.7 59.6 األشد فقراً 

 38 (*) (*) (*) (*) (*) 103 99.7 0.3 0.0 43.3 61.4 رفقي

 28 (100.0) (0.0) (0.0) (80.6) (19.4) 96 100.0 0.0 7.0 52.6 57.4 سطمتو

 22 (100.0) (2.6) (0.0) (46.5) (53.5) 99 97.9 2.1 0.0 37.2 62.8 ثري

 48 (*) (*) (*) (*) (*) 123 99.7 0.9 0.0 36.2 64.6 كثر ثراءً األ

 نقلة(الصحية العامة )باحثو الصحة المجتمعية والعيادات المتنقلة(، والمرافق الخاصة )باحثو الصحة المجتمعية غير الحكوميين والعيادات المتيد خدمات الصحة المجتمعية تشمل المرافق جهات تزو أ
 ون ما إذا كانت مرافق عامة أم خاصةتشمل جميع المرافق الصحية وجهات تزويد الخدمات الصحية العامة والخاصة، وكذلك من ال يعرف ب

 حالة غير مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى) ( 
 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 

 

 



 

 159 صفحة | صحة الطفل وتغذيته ونمائه – النمو

للطاقة 7.4 األشة  م   استخدا

لية  نظيفة للطه  والتدفئة واإلضاءة هو عامل رئيس  لتحقيق  هناك إجماع عالم  وأدلة متنامية عىل أن توسيع نطاق الحصول عىل طاقة مب  

ماية  مجموعة من األولويات العالمية مثل تحسير  المستوى الصح  وتعزيز المساواة بير  الجنسير  وتحقيق التنمية االقتصادية المنصفة وتأمير  الح 

طاقة مستدامة وعضية ميسورة التكلفة ومستدامة للجميع  ويسع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة إل ضمان الحصول عىل  البيئية. 

 82، وأن يتم قياسها كنسبة السكان الذين يعتمدون عىل أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة. 2030بحلول عام 

ات، عىل نموذج يحتوي عىل أسئلة لتقييم 2018اشتمل مسح العراق،  التكنولوجيات  ، الذي تم تنفيذه ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشر

، والتدفئة، واإلضاءة.    المداخن أو آليات التهوية   وأنواع الوقود الرئيسية المستخدمة للطه 
كما تم جمع معلومات حول استخدام التكنولوجيات ف 

  تحسير  نوعية الهواء داخل األماكن المغلقة من خالل نقل جزيئات الملوثات إل الخارج. 
  يمكن أن تساعد ف 

  األخرى والن 

، أو طباخ يعمل بال  
  تستخدم بشكل رئيس  موقد كهربائ 

  تستخدم أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة للطه  ه  الن 
طاقة  واألش المعيشية الن 

 ط. قالشمسية، أو غاز النفط الُمسال/غاز الطبخ، أو موقد يعمل بالغاز الحيوي، أو موقد يعمل بالغاز الُمسال الذي يحرق اإليثانول/الكحول ف

  األشة المعيشية ونسبة أفراد األشة   TC.4.1ويعرض الجدول 
 لنوع الموقد المستخدم بشكل رئيس  ف 

ً
توزي    ع نسبة أفراد األشة المعيشية وفقا

 .،   أش تستخدم الوقود النظيف والتكنولوجيات النظيفة للطه 
  المعيشية الذين يعيشون ف 

 لنوع  توزي    ع نسبة أفراد األ  TC.4.2كما يعرض الجدول 
ً
شة المعيشية الذين يستخدمون أنواع وقود وتكنولوجيات تسبب التلوث للطه  وفقا

  أش معيشية تستخدم أنوا 
ع  الوقود المستخدم ألغراض الطه  الذي تستخدمه األشة المعيشية، ونسبة أفراد األشة المعيشية الذين يعيشون ف 

  تسبب التلو 
    TC.4.3ث، بينما يعرض الجدول الوقود والتكنولوجيات ألغراض الطه  الن 

توزي    ع نسبة أفراد األشة المعيشية الذين يعيشون ف 

 .  أش معيشية تستخدم أنواع وقود ألغراض الطه  تسبب التلوث حسب نوع ومزايا موقد الطه  وحسب مكان الطه 

  
  تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة للتدفئة ه  األش الن 

تعتمد بشكل أساس  عىل التدفئة المركزية أو استخدام  واألش المعيشية الن 

، أو غاز النفط الُمسال/غاز الطبخ، أو الكحول/اإل   يثانول. مدفئة هوائية تعمل بالطاقة الشمسية، أو الكهرباء، أو عن طريق أنابيب الغاز الطبيع 

 لنوع الوقود ال TC.4.4ويعرض الجدول 
ً
ذي تستخدمه األشة بشكل رئيس  للتدفئة، ونسبة أفراد األشة  توزي    ع نسبة أفراد األشة المعيشية وفقا

  أش تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة للتدفئة. 
توزي    ع نسبة أفراد األش المعيشية   TC.4.5ويعرض الجدول  المعيشية الذين يعيشون ف 

  األشة ووجود مدخنة لها. 
 حسب نوع المدفأة المستخدمة بشكل رئيس  ف 

  تستخدم بشكل رئيس  الكهرباء، أو مصابيح تعمل  واألش ال
  تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة ألغراض اإلضاءة ه  األش الن 

معيشية الن 

توزي    ع نسبة   TC.4.6ويعرض الجدول  بالطاقة الشمسية، أو مصابيح يمكن إعادة شحنها أو تعمل بالبطاريات، أو مصابيح تعمل بالغاز الحيوي. 

  األشة المعيشية لإلضاءة، ونسبة أفراد األشة المعيشية الذين يعيشون أفراد األش 
 لنوع وقود اإلضاءة المستخدم بشكل رئيس  ف 

ً
ة المعيشية وفقا

  أش تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة لإلضاءة. 
 ف 

  رصد مؤشر التنمية المستدامة 
، "نسبة السكان الذين يعتمدون بشكل أساس   7.1.2 وتساعد األسئلة الموجهة حول الطه  والتدفئة واإلضاءة ف 

نسبة أفراد األش المعيشية الذين يعيشون   TC.4.7ويعرض الجدول   عىل أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة" ألغراض الطه  والتدفئة واإلضاءة. 

  أش تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة للطه  والتدفئة واإلضاءة. 
 ف 

 

 

 

ة:  منظمة الصحة العالمية.  82 لية نظيفة لصحة ورفاه النساء واألطفال وتنميتهم بشكل مستدام.  فرصة نبرّ مطبعة منظمة الصحة العالمية،  جنيف:  طاقة مب  

2016 .

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204717/9789241565233_eng.pdf;jsessionid=63CEC48ED96098D4256007

.A76FEB8907?sequence=1 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204717/9789241565233_eng.pdf;jsessionid=63CEC48ED96098D4256007A76FEB8907?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204717/9789241565233_eng.pdf;jsessionid=63CEC48ED96098D4256007A76FEB8907?sequence=1


 

 

مو
لن
ا

 
– 

ئه
ما

ون
ه 

ذيت
تغ

 و
ل
طف

 ال
حة

ص
 | 

حة
صف

 
16

0
 

 : االعتماد األساسي عىل الوقود النظيف والتكنولوجيات ألغراض الطهي TC.4.1الجدول 

 2018، العراقعيشون في أسر تستخدم الوقود النظيف والتكنولوجيات النظيفة للطهي، توزيع نسبة أفراد األسرة المعيشية وفقاً لنوع الموقد المستخدم بشكل رئيسي في األسرة المعيشية ونسبة أفراد األسرة المعيشية الذين ي

  

 بشكل رئيسي على:نسبة أفراد ا ألسرة المعيشية في األسر التي تعتمد 

ي
مال

ج
إل

ع ا
مو

ج
لم

ا
 

عدد أفراد 

األسرة 
 المعيشية

االعتماد 
األساسي على 
أنواع الوقود 

والتكنولوجي
ات النظيفة 

ألغراض 
 1الطهي

عدد أفراد األسرة 

الذين يعيشون مع 
االسرة المعيشية 

الذين يطهون 
 الطعام

 أنواع وقود أخرى للطهي وتستخدم  أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة للطهي وتستخدم

وقود آخر 
 للطهي

ال يتم طهي 
الطعام في 

األسرة 
 موقد كهربائي المعيشية

طبّاخ يعمل 
 بالطاقة الشمسية

غاز النفط الُمسال 

موقد طبخ يعمل  /
  بالغاز

موقد يعمل 
بالغاز السائل 

ال يُستخدم 
معه 

الكحول/اإليث
 انول

موقد يعمل 
الوقود ب

الصلب 
 المصنّع

موقد يعمل 
بالوقود 

الصلب 
 التقليدي

موقد حجري 

ثالثي / على 
 النار

                 
 128,264 99.0 128,284 100.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.6  98.1 0.4 0.4 المجموع اإلجمالي )العراق(

                

               المنطقة

 88,982 99.3 88,990 100.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5  98.2 0.6 0.5 منطقة حضرية 

 39,282 98.3 39,293 100.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.0 0.8  97.8 0.1 0.3 منطقة ريفية

               المحافظة

 4,513 99.4 4,513 100.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0  98.3 0.7 0.4 دهوك

 12,092 96.1 12,092 100.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 3.8  95.5 0.3 0.2 نينوى

 6,912 99.8 6,915 100.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0  99.0 0.4 0.4 سليمانية

 5,266 99.4 5,266 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6  98.2 0.2 1.0 كركوك

 10,355 99.5 10,355 100.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2  99.2 0.0 0.2 اربيل

 7,221 99.4 7,227 100.0 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.2  99.3 0.0 0.1 ديالى

 5,155 97.8 5,155 100.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 1.9  97.4 0.2 0.2 انبار

 21,569 99.7 21,569 100.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1  98.7 0.5 0.4 بغداد

 15,559 100.0 15,559 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  99.3 0.3 0.4 مركز   

 6,010 98.9 6,010 100.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.3  97.4 1.1 0.5 اطراف   

 6,006 99.3 6,011 100.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6  97.3 0.3 1.5 بابل

 3,732 99.8 3,734 100.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1  99.5 0.1 0.1 كربالء 

 4,411 99.3 4,411 100.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0  98.3 0.3 0.7 واسط

 3,859 99.5 3,861 100.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4  99.0 0.3 0.2 صالح الدين

 4,961 95.3 4,961 100.0 0.0 0.0 3.1 1.6 0.0 0.1  94.7 0.1 0.5 نجف

 3,803 98.1 3,803 100.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.4  96.5 0.5 1.1 قادسية

 4,215 99.5 4,216 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3  98.3 0.1 1.2 مثنى

 8,516 99.3 8,516 100.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.5  96.3 2.9 0.1 ذي قار
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 : االعتماد األساسي عىل الوقود النظيف والتكنولوجيات ألغراض الطهي TC.4.1الجدول 

 2018، العراقعيشون في أسر تستخدم الوقود النظيف والتكنولوجيات النظيفة للطهي، توزيع نسبة أفراد األسرة المعيشية وفقاً لنوع الموقد المستخدم بشكل رئيسي في األسرة المعيشية ونسبة أفراد األسرة المعيشية الذين ي

  

 بشكل رئيسي على:نسبة أفراد ا ألسرة المعيشية في األسر التي تعتمد 

ي
مال

ج
إل

ع ا
مو

ج
لم

ا
 

عدد أفراد 

األسرة 
 المعيشية

االعتماد 
األساسي على 
أنواع الوقود 

والتكنولوجي
ات النظيفة 

ألغراض 
 1الطهي

عدد أفراد األسرة 

الذين يعيشون مع 
االسرة المعيشية 

الذين يطهون 
 الطعام

 أنواع وقود أخرى للطهي وتستخدم  أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة للطهي وتستخدم

وقود آخر 
 للطهي

ال يتم طهي 
الطعام في 

األسرة 
 موقد كهربائي المعيشية

طبّاخ يعمل 
 بالطاقة الشمسية

غاز النفط الُمسال 

موقد طبخ يعمل  /
  بالغاز

موقد يعمل 
بالغاز السائل 

ال يُستخدم 
معه 

الكحول/اإليث
 انول

موقد يعمل 
الوقود ب

الصلب 
 المصنّع

موقد يعمل 
بالوقود 

الصلب 
 التقليدي

موقد حجري 

ثالثي / على 
 النار

 5,374 99.7 5,374 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1  99.1 0.0 0.6 ميسان

 10,304 100.0 10,304 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  99.9 0.0 0.1 بصرة 

               االقليم

 21,781 99.6 21,783 100.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1  99.0 0.3 0.3 العراق كوردستان

 106,483 98.8 106,500 100.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.7  97.9 0.5 0.5 وسط وجنوب العراق

               مستوى تعليم رّب األسرة

 20,237 97.2 20,242 100.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 1.6  96.4 0.1 0.7 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 44,892 98.8 44,903 100.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.8  98.1 0.3 0.4 االبتدائيه

 27,676 99.6 27,676 100.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2  98.1 1.1 0.4 المتوسطه

 35,362 99.7 35,365 100.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1  99.0 0.3 0.4 االعداديه +

 97 100.0 97 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  100.0 0.0 0.0 غير مبين

               مؤشر الثروة

 25,635 95.8 25,652 100.0 0.1 0.1 1.0 0.9 0.0 2.2  95.1 0.2 0.4 األشد فقراً 

 25,662 99.2 25,662 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8  98.9 0.1 0.2 فقير

 25,660 99.9 25,662 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1  98.5 1.0 0.3 متوسط

 25,608 100.0 25,608 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  98.8 0.5 0.7 ثري

 25,699 100.0 25,699 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  99.0 0.4 0.6 األكثر ثراءً 

 االعتماد األساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات النظيفة ألغراض الطهي - TC.15مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 : االعتماد الرئيسي عىل الوقود الصلب للطهي TC.4.2الجدول 

أفراد ونسبة ة المعيشية الذين يستخدمون أنواع الوقود والتكنولوجيات الملوثة للبيئة للطهي وفقاً لنوع وقود الطهي الرئيسي الذي تستخدمه األسرة، نسبة أفراد ا ألسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر معيشية تستخدم أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة للطهي وتوزيع نسبة أفراد األسر

 2018 ،العراقاألسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات مسببة للتلوث للطهي، 

  

 نسبة أفراد ا ألسرة المعيشية في األسر التي تعتمد بشكل رئيسي على:

عدد أفراد 
األسرة 
 المعيشية

أنواع وقود 
وتكنولوجيات 

 1نظيفة
البنزين / 

 الديزل

الكيروسين 
)الكاز( / 
 البارافين

 الوقود الصلب للطهي

وقود 
آخر 
 للطهي

ال يتم 
طهي 

الطعام في 
األسرة 
 المعيشية

المجموع 
 اإلجمالي

أنواع الوقود 
والصلب 

والتكنولوجيا 
المستخدمة 

 للطهي
الفحم /  
 الليجنت

الفحم 
 الخسب النباتي

بقايا المحاصيل 
 العشب/القش/الشجيرات/

روث 
الحيوانات / 

 الفضالت

كتل 
حيوية 

معالجة 
)باالت( 

أو 
رقاقات 
 خشبية

قمامة / 
 بالستيك 

نشارة 
 الخشب

                   

 128,284 0.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.6 0.0 99.0 المجموع اإلجمالي )العراق(

                  

                 المنطقة

 88,990 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 99.2 منطقة حضرية 

 39,293 0.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.1 0.0 0.9 0.0 98.3 منطقة ريفية

                 المحافظة

 4,513 0.3 100.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 99.4 دهوك

 12,092 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 3.7 0.0 96.1 نينوى

 6,915 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 99.8 سليمانية

 5,266 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 99.4 كركوك

 10,355 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 99.5 اربيل

 7,227 0.3 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 99.3 ديالى

 5,155 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 1.9 0.0 97.8 انبار

 21,569 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 99.7 بغداد

 15,559 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 مركز   

 6,010 0.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 98.9 اطراف   

 6,011 0.2 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 99.2 بابل

 3,734 0.1 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 99.7 كربالء 

 4,411 0.6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 99.3 واسط

 3,861 0.0 100.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 99.5 صالح الدين

 4,961 4.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 3.2 0.7 0.0 0.1 0.0 95.3 نجف

 3,803 0.9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.4 0.0 0.9 0.0 98.1 قادسية

 4,216 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 99.5 مثنى
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 : االعتماد الرئيسي عىل الوقود الصلب للطهي TC.4.2الجدول 

أفراد ونسبة ة المعيشية الذين يستخدمون أنواع الوقود والتكنولوجيات الملوثة للبيئة للطهي وفقاً لنوع وقود الطهي الرئيسي الذي تستخدمه األسرة، نسبة أفراد ا ألسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر معيشية تستخدم أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة للطهي وتوزيع نسبة أفراد األسر

 2018 ،العراقاألسرة المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات مسببة للتلوث للطهي، 

  

 نسبة أفراد ا ألسرة المعيشية في األسر التي تعتمد بشكل رئيسي على:

عدد أفراد 
األسرة 
 المعيشية

أنواع وقود 
وتكنولوجيات 

 1نظيفة
البنزين / 

 الديزل

الكيروسين 
)الكاز( / 
 البارافين

 الوقود الصلب للطهي

وقود 
آخر 
 للطهي

ال يتم 
طهي 

الطعام في 
األسرة 
 المعيشية

المجموع 
 اإلجمالي

أنواع الوقود 
والصلب 

والتكنولوجيا 
المستخدمة 

 للطهي
الفحم /  
 الليجنت

الفحم 
 الخسب النباتي

بقايا المحاصيل 
 العشب/القش/الشجيرات/

روث 
الحيوانات / 

 الفضالت

كتل 
حيوية 

معالجة 
)باالت( 

أو 
رقاقات 
 خشبية

قمامة / 
 بالستيك 

نشارة 
 الخشب

 8,516 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 99.3 ذي قار

 5,374 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 99.7 ميسان

 10,304 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 بصرة 

                  االقليم

 21,783 0.1 100.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 99.6 العراق كوردستان

 106,500 0.4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.8 0.0 98.8 وسط وجنوب العراق

                 مستوى تعليم رّب األسرة

 20,242 1.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.7 0.2 0.0 1.6 0.0 97.2 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 44,903 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 98.8 االبتدائيه

 27,676 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 99.6 المتوسطه

 35,365 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 99.7 االعداديه +

                 مؤشر الثروة

 25,652 1.7 100.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 1.0 0.2 0.1 2.3 0.0 95.7 األشد فقراً 

 25,662 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 99.2 فقير

 25,662 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 99.9 متوسط

 25,608 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 ثري

 25,699 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 األكثر ثراءً 

 االعتماد األساسي على الوقود النظيف والتكنولوجيات النظيفة ألغراض الطهي - TC.15مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 : أنواع الوقود والتكنولوجيات المسببة للتلوث حسب نوع وخصائص موقد الطهي ومكان الطهي TC.4.3الجدول 

 2018 ،العراقتوزيع نسبة أفراد األسرة المعيشية في األسر التي تستخدم وقود ُمسبب للتلوث للطهي حسب نوع وخصائص موقد الطهي ومكان الطهي، 

  

نسبة أفراد األسرة 
المعيشية في األسر 

التي تعتمد بشكل 
رئيسي على 

استخدام أنواع وقود 

وتكنولوجيات 
مسببة للتلوث 

 للطهي

أفراد عدد 

 األسرة المعيشية

 نسبة أفراد األسر المعيشية التي تطهو طعامها باستخدام أنواع وقود مسببة للتلوث و

المجموع 

 اإلجمالي

نسبة أفراد األسر 
المعيشية التي تطهو 

طعامها باستخدام 
أنواع وقود 

وتكنولوجيات 

مسببة للتلوث في 
أماكن متدنية 

 التهوية

لتي تستخدم أنواع عدد أفراد األسر المعيشية  ا

 وقود وتكنولوجيات مسببة للتلوث للطهي

 مكان الطهي هو:  يوجد لمقود الطهي

 مروحة مدخنة

 في المنزل الرئيسي 

في مبنى 

 منفصل

 في الخارج

   مكان آخر

ليس في 
غرفة 

 منفصلة

في غرفة 

 منفصلة

في الهواء 

 الطلق

على 

الفرندة أو 
رواق 

 مغطى

                 

 128,284 5.9 100.0 0.2 3.2 23.1 8.2 33.8 31.5  0.0 0.0 128,284 1.0 المجموع اإلجمالي )العراق(

                

               المنطقة

 88,990 1.0 100.0 0.1 3.6 24.9 5.1 22.9 43.4  0.0 0.0 88,990 0.7 منطقة حضرية 

 39,293 10.8 100.0 0.3 2.8 21.2 11.4 44.8 19.4  0.0 0.0 88,990 0.7 منطقة ريفية

               المحافظة

 4,513 (25.4) (100.0) (0.0) (0.0) (28.5) (0.0) (71.5) (0.0)  (0.0) (0.0) 4,513 0.6 دهوك

 12,092 0.0 100.0 0.0 5.3 0.0 1.3 34.6 58.8  0.0 0.0 12,092 3.9 نينوى

 6,915 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) 6,915 0.2 سليمانية

 5,266 (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (23.8) (18.1) (58.1)  (0.0) (0.0) 5,266 0.6 كركوك

 10,355 (0.0) (100.0) (0.0) (29.2) (0.0) (0.0) (70.8) (0.0)  (0.0) (0.0) 10,355 0.5 اربيل

 7,227 (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (61.2) (0.0) (27.9) (10.9)  (0.0) (0.0) 7,227 0.6 ديالى

 5,155 0.0 100.0 0.0 0.0 16.9 18.0 21.5 43.6  0.0 0.0 5,155 2.2 انبار

 21,569 5.4 100.0 0.0 0.0 7.7 0.0 71.3 21.0  0.0 0.0 21,569 0.3 بغداد

 15,559 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) 15,559 0.0 مركز   

 6,010 0.0 100.0 0.0 0.0 8.2 0.0 69.7 22.2  0.0 0.0 6,010 1.1 اطراف   

 6,011 (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (2.8) (47.3) (23.7) (26.2)  (0.0) (0.0) 6,011 0.7 بابل

 3,734 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) 3,734 0.2 كربالء 

 4,411 0.0 100.0 0.0 0.0 80.2 15.8 0.0 4.0  0.0 0.1 4,411 0.7 واسط

 3,861 (0.0) (100.0) (10.8) (0.0) (0.0) (0.0) (71.7) (17.5)  (0.0) (0.0) 3,861 0.5 صالح الدين

 4,961 3.2 100.0 0.0 0.0 84.6 11.1 4.3 0.0  0.0 0.0 4,961 4.7 نجف

 3,803 70.7 100.0 0.0 0.0 4.1 4.1 61.6 30.1  0.1 0.0 3,803 1.8 قادسية

 4,216 0.0 100.0 0.0 0.0 17.9 41.4 33.3 7.4  0.0 0.0 4,216 0.5 مثنى

 8,516 10.3 100.0 1.3 0.0 0.0 14.4 73.9 10.3  0.0 0.0 8,516 0.7 ذي قار

 5,374 (49.2) (100.0) (0.0) (0.0) (16.0) (22.5) (61.5) (0.0)  (0.0) (0.0) 5,374 0.3 ميسان
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 : أنواع الوقود والتكنولوجيات المسببة للتلوث حسب نوع وخصائص موقد الطهي ومكان الطهي TC.4.3الجدول 

 2018 ،العراقتوزيع نسبة أفراد األسرة المعيشية في األسر التي تستخدم وقود ُمسبب للتلوث للطهي حسب نوع وخصائص موقد الطهي ومكان الطهي، 

  

نسبة أفراد األسرة 
المعيشية في األسر 

التي تعتمد بشكل 
رئيسي على 

استخدام أنواع وقود 

وتكنولوجيات 
مسببة للتلوث 

 للطهي

أفراد عدد 

 األسرة المعيشية

 نسبة أفراد األسر المعيشية التي تطهو طعامها باستخدام أنواع وقود مسببة للتلوث و

المجموع 

 اإلجمالي

نسبة أفراد األسر 
المعيشية التي تطهو 

طعامها باستخدام 
أنواع وقود 

وتكنولوجيات 

مسببة للتلوث في 
أماكن متدنية 

 التهوية

لتي تستخدم أنواع عدد أفراد األسر المعيشية  ا

 وقود وتكنولوجيات مسببة للتلوث للطهي

 مكان الطهي هو:  يوجد لمقود الطهي

 مروحة مدخنة

 في المنزل الرئيسي 

في مبنى 

 منفصل

 في الخارج

   مكان آخر

ليس في 
غرفة 

 منفصلة

في غرفة 

 منفصلة

في الهواء 

 الطلق

على 

الفرندة أو 
رواق 

 مغطى

 10,304 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) 10,304 0.0 بصرة 

               االقليم

 21,783 7.4 100.0 0.0 16.5 18.4 0.0 60.8 4.4  0.0 0.0 21,783 0.4 العراق كوردستان

 106,500 5.8 100.0 0.2 2.3 23.4 8.8 31.9 33.4  0.0 0.0 106,500 1.2 وسط وجنوب العراق

               مستوى تعليم رّب األسرة

 20,242 4.6 100.0 0.1 5.4 32.9 10.7 17.1 33.8  0.0 0.0 20,242 2.8 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 44,903 6.4 100.0 0.4 1.8 8.7 6.4 45.7 37.1  0.0 0.0 44,903 1.2 االبتدائيه

 27,676 15.2 100.0 0.0 0.0 18.8 4.2 57.4 19.6  0.0 0.0 27,676 0.4 المتوسطه

 35,365 0.0 100.0 0.0 2.0 48.1 8.4 38.0 3.6  0.0 0.0 35,365 0.3 االعداديه +

               مؤشر الثروة

 25,652 6.8 100.0 0.2 2.6 28.2 9.2 34.3 25.4  0.0 0.0 25,652 4.2 األشد فقراً 

 25,662 0.0 100.0 0.0 1.0 0.0 0.0 30.2 68.8  0.0 0.0 25,662 0.8 فقير

 25,662 (14.8) (100.0) (0.0) (46.8) (0.0) (34.1) (14.8) (4.3)  (0.0) (0.0) 25,662 0.1 متوسط

 25,608 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) 25,608 0.0 ثري

 25,699 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  (*) (*) 25,699 0.0 األكثر ثراءً 

 حالة غير مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى) ( 
  حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 : االعتماد األساسي عىل أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة ألغراض التدفئةTC.4.4الجدول 

 2018 ،العراقيعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة للتدفئة، توزيع نسبة أفراد األسرة المعيشية وفقاً لنوع الوقود الذي تستخدمه اأٍلرة بشكل رئيسي للتدفئة، ونسبة أفراد األسرة المعيشية الذين 

  

 رئيسي علىنسبة أفراد ا ألسرة المعيشية في األسر التي تعتمد بشكل 

 االجمالي

عدد أفراد 
األسرة 
 المعيشية

االعتماد 
األساس
ي على 

أنواع 
الوقود 
والتكنو

لوجيات 
النظيفة 

ألغرا
ض 
 1التدفئة

عدد أفراد 
األسرة 

المعيشية )الذين 
يعيشون في 

نفس االسرة 
ويستخدمون 

 المدفأة(

ية
ز
رك

لم
ة ا

فئ
تد

ال
 

   :االوقود المسببة للتلوث المستخدمة للتدفئةأنواع   :اأنواع الوقود النظيفة للتدفئة
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المجموع اإلجمالي 

 )العراق(
0.3 0.0 34.4 8.0 0.0  0.0 55.3 0.0 0.0 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 100.0 128,284 42.9 127,662 

                       

                      المنطقة

 88,679 45.2 88,990 100.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 53.9 0.0  0.0 8.2 36.5 0.0 0.3 منطقة حضرية 

 38,983 37.7 39,293 100.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.8 0.0 0.0 58.6 0.0  0.0 7.5 29.6 0.0 0.3 منطقة ريفية

                      المحافظة

 4,500 4.1 4,513 100.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 12.4 0.0 0.0 82.8 0.0  0.0 0.8 2.8 0.2 0.2 دهوك

 12,002 4.6 12,092 100.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.7 0.0  0.0 1.4 3.2 0.0 0.0 نينوى

 6,915 5.2 6,915 100.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 90.8 0.0  0.0 2.0 2.9 0.0 0.3 سليمانية

 5,259 21.8 5,266 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.2 77.4 0.0  0.0 21.0 0.6 0.0 0.1 كركوك

 10,344 9.5 10,355 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 84.8 0.0  0.1 4.5 4.7 0.0 0.2 اربيل

 7,222 20.9 7,227 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 78.9 0.0  0.0 0.9 19.2 0.0 0.9 ديالى

 5,087 31.1 5,155 100.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 67.6 0.0  0.0 12.7 17.8 0.0 0.3 انبار

 21,564 43.7 21,569 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 56.1 0.0  0.1 18.6 24.5 0.0 0.6 بغداد

 15,559 50.9 15,559 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0.0  0.1 22.0 28.2 0.0 0.6 مركز   

 6,005 25.1 6,010 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 74.4 0.0  0.0 9.6 15.0 0.0 0.5 اطراف   

 5,997 31.6 6,011 100.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.0 0.0 67.0 0.0  0.0 6.4 24.9 0.0 0.2 بابل

 3,682 42.5 3,734 100.0 1.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 56.4 0.0  0.0 6.3 35.5 0.0 0.2 كربالء 

 4,407 77.4 4,411 100.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.0 0.0 21.6 0.0  0.1 7.8 69.3 0.0 0.3 واسط

 3,861 19.8 3,861 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 80.0 0.0  0.0 1.0 18.0 0.0 0.9 صالح الدين

 4,892 74.2 4,961 100.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0  0.0 2.7 70.4 0.0 0.1 نجف

 3,711 88.4 3,803 100.0 2.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.8 0.0 0.0 10.0 0.0  0.0 30.9 55.2 0.1 0.1 قادسية

 4,093 86.7 4,216 100.0 2.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 0.3 0.4 0.0 11.3 0.0  0.0 13.4 70.5 0.0 0.3 مثنى
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 : االعتماد األساسي عىل أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة ألغراض التدفئةTC.4.4الجدول 

 2018 ،العراقيعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة للتدفئة، توزيع نسبة أفراد األسرة المعيشية وفقاً لنوع الوقود الذي تستخدمه اأٍلرة بشكل رئيسي للتدفئة، ونسبة أفراد األسرة المعيشية الذين 

  

 رئيسي علىنسبة أفراد ا ألسرة المعيشية في األسر التي تعتمد بشكل 

 االجمالي

عدد أفراد 
األسرة 
 المعيشية

االعتماد 
األساس
ي على 

أنواع 
الوقود 
والتكنو

لوجيات 
النظيفة 

ألغرا
ض 
 1التدفئة

عدد أفراد 
األسرة 

المعيشية )الذين 
يعيشون في 

نفس االسرة 
ويستخدمون 

 المدفأة(
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ز
رك

لم
ة ا

فئ
تد

ال
 

   :االوقود المسببة للتلوث المستخدمة للتدفئةأنواع   :اأنواع الوقود النظيفة للتدفئة

ي
س

شم
ء 

وا
 ه

ن
ّخا

س
 

اء
رب

كه
ال

 

ز 
غا

 /
ل 

سا
لُم

ط ا
نف
 ال

ز
غا

خ
طب

ال
 

ل
نو

ثا
إلي

/ ا
ل 

حو
لك

ا
 

  

ل
ز
دي

 ال
/ 

ن
زي

بن
ال

  /
 )

ز
كا

)ال
ن 

سي
رو

كي
ال

ن
في
را

با
ال

 

ت
جن

لي
 ال

 /
م 

ح
الف

 

م 
ح

الف
ي

ات
نب
ال

 

ب
س

خ
ال

 

ل 
صي

حا
لم

ا ا
اي
بق

/
ت

را
جي

ش
/ال

ش
لق
ب/ا

ش
لع

ا
 

 /
ت 

نا
وا

حي
 ال

ث
رو

ت
ال

ض
الف

 

 )
ت

ال
با
( 

جة
عال

 م
ية

يو
ح

ل 
كت

ية
شب

خ
ت 

قا
قا
ر
و 

أ
 

ك
ذل
ر 

غي
بة 

جا
 ا
جد

يو
ال 

 

ل
ز
من

 ال
ي

 ف
أة

دف
 م

جد
تو

ال 
 

ر  8,459 85.0 8,516 100.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 14.6 0.0  0.0 1.6 82.8 0.0 0.1 ذي قا

 5,371 72.9 5,374 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 27.0 0.0  0.0 4.1 68.2 0.0 0.5 ميسان

 10,297 95.1 10,304 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 4.1 0.0  0.0 3.7 91.2 0.0 0.2 بصرة 

                      االقليم

 21,759 7.0 21,783 100.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 6.4 0.0 0.0 86.3 0.0  0.0 2.9 3.8 0.0 0.2 العراق كوردستان

 105,903 50.3 106,500 100.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 49.0 0.0  0.0 9.0 40.6 0.0 0.3 وسط وجنوب العراق

                      مستوى تعليم رّب األسرة

ما قبل االبتدائي أو ال 

 تعليم
0.4 0.0 29.1 8.4 0.0  0.0 57.1 0.1 0.0 3.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 100.0 20,242 38.4 19,980 

 44,659 41.8 44,903 100.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.6 0.0 0.0 56.1 0.0  0.0 7.4 34.0 0.0 0.1 االبتدائيه

 27,603 46.0 27,676 100.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 53.2 0.0  0.0 7.3 38.2 0.0 0.3 المتوسطه

 35,323 44.3 35,365 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 55.1 0.0  0.0 9.0 34.7 0.0 0.5 االعداديه +

 97 68.4 97 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 26.0 0.0  0.0 2.2 66.2 0.0 0.0 غير مبين

                      مؤشر الثروة

 25,076 53.8 25,652 100.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.1 0.1 0.1 42.6 0.0  0.0 7.4 45.1 0.0 0.1 األشد فقراً 

 25,629 57.0 25,662 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 41.9 0.0  0.0 6.8 49.7 0.0 0.4 فقير

 25,654 49.7 25,662 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 0.0 0.0 49.2 0.0  0.0 9.3 40.3 0.0 0.1 متوسط

 25,604 36.6 25,608 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 0.0 0.0 61.8 0.0  0.0 10.3 25.6 0.0 0.6 ثري

 25,699 17.6 25,699 100.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 81.1 0.0  0.0 6.0 11.1 0.0 0.3 األكثر ثراءً 
 االعتماد األساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة ألغراض التدفئة - TC.16مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 دم التدفئة المركزيةبالنسبة ألولئك الذين يعيشون في األسر التي ال تستخا
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 : نوع المدفأة المستخدمة بشكل رئيسي ووجود مدخنة لها TC.4.5الجدول 

 2018 ،العراقتوزيع نسبة أفراد األسر المعيشية حسب نوع المدفأة المستخدمة بشكل رئيسي في األسرة ووجود مدخنة لها، 

  

 نسبة أفراد األسرة المعيشية الذين يستخدمون بشكل رئيسي:

ال يوجد مدفأة 
في األسرة 

 المعيشية

المجموع 

 عدد أفراد األسرة المعيشية اإلجمالي

التدفئة 

 المركزية 

 استخدام موقد الطهي للتدفئة  مدفأة 

موقد حجري 

ثالثي / 
إشعال النار 

 غير ذلك للتدفئة

 تقليدي  مصنّع  تقليدية  مصنّعة

 دون مدخنة مع مدخنة   دون مدخنة مع مدخنة   دون مدخنة مع مدخنة   دون مدخنة مع مدخنة

                    

 128,284 100.0 0.5 0.2 0.0 0.2 0.0  0.0 0.2  0.9 0.4  93.8 3.3 0.3 المجموع اإلجمالي )العراق(

                   

                  المنطقة

 88,990 100.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0  0.0 0.1  0.8 0.3  93.8 4.1 0.3 منطقة حضرية 

 39,293 100.0 0.8 0.6 0.1 0.4 0.0  0.0 0.5  1.2 0.7  93.7 1.6 0.3 منطقة ريفية

                  المحافظة

 4,513 100.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0  3.4 7.7  69.9 18.2 0.2 دهوك

 12,092 100.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0  0.1 0.0  0.1 0.0  98.9 0.2 0.0 نينوى

 6,915 100.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4  0.0 1.2  1.6 1.5  85.5 9.4 0.3 سليمانية

 5,266 100.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0  0.1 0.0  1.4 0.1  97.3 0.6 0.1 كركوك

 10,355 100.0 0.1 2.6 0.0 0.3 0.0  0.1 1.4  0.0 1.1  89.4 4.4 0.2 اربيل

 7,227 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0  0.6 0.0  98.1 0.3 0.9 ديالى

 5,155 100.0 1.3 0.0 0.1 0.2 0.0  0.0 0.0  0.5 0.0  97.0 0.5 0.3 انبار

 21,569 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1  0.0 0.0  1.4 0.0  90.0 7.5 0.6 بغداد

 15,559 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1  0.0 0.0  1.6 0.0  88.7 8.7 0.6 مركز   

 6,010 100.0 0.1 0.0 0.1 0.4 0.0  0.0 0.0  0.9 0.0  93.2 4.6 0.5 اطراف   

 6,011 100.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0  0.0 0.0  0.9 0.0  95.6 2.4 0.2 بابل

 3,734 100.0 1.4 0.0 0.1 0.0 0.0  0.0 0.0  0.2 0.0  97.4 0.6 0.2 كربالء 

 4,411 100.0 0.1 0.0 0.2 0.3 0.0  0.0 0.0  0.1 0.0  98.2 0.6 0.3 واسط

 3,861 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0  0.0 0.0  0.1 0.0  97.7 1.0 0.9 صالح الدين

 4,961 100.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0  0.5 0.0  97.4 0.5 0.1 نجف

 3,803 100.0 2.4 0.1 0.0 0.6 0.0  0.1 0.0  0.8 0.0  95.3 0.7 0.1 قادسية

 4,216 100.0 2.9 0.2 0.1 0.4 0.0  0.0 0.0  1.0 0.0  92.4 2.7 0.3 مثنى

 8,516 100.0 0.7 0.0 0.0 0.3 0.0  0.0 0.0  0.0 0.0  98.8 0.1 0.1 ذي قار

 5,374 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0  3.8 0.0  95.5 0.1 0.5 ميسان
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 : نوع المدفأة المستخدمة بشكل رئيسي ووجود مدخنة لها TC.4.5الجدول 

 2018 ،العراقتوزيع نسبة أفراد األسر المعيشية حسب نوع المدفأة المستخدمة بشكل رئيسي في األسرة ووجود مدخنة لها، 

  

 نسبة أفراد األسرة المعيشية الذين يستخدمون بشكل رئيسي:

ال يوجد مدفأة 
في األسرة 

 المعيشية

المجموع 

 عدد أفراد األسرة المعيشية اإلجمالي

التدفئة 

 المركزية 

 استخدام موقد الطهي للتدفئة  مدفأة 

موقد حجري 

ثالثي / 
إشعال النار 

 غير ذلك للتدفئة

 تقليدي  مصنّع  تقليدية  مصنّعة

 دون مدخنة مع مدخنة   دون مدخنة مع مدخنة   دون مدخنة مع مدخنة   دون مدخنة مع مدخنة

 10,304 100.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0  0.0 0.0  0.8 0.0  97.1 1.6 0.2 بصرة 

                  االقليم

 21,783 100.0 0.1 1.3 0.0 0.2 0.1  0.0 1.0  1.2 2.6  84.1 8.9 0.2 العراق كوردستان

 106,500 100.0 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0  0.0 0.0  0.9 0.0  95.7 2.2 0.3 وسط وجنوب العراق

                  مستوى تعليم رّب األسرة

 20,242 100.0 1.3 1.0 0.1 0.3 0.0  0.0 0.7  1.4 1.1  90.5 3.0 0.4 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 44,903 100.0 0.5 0.2 0.0 0.2 0.1  0.0 0.1  1.2 0.5  94.1 2.9 0.1 االبتدائيه

 27,676 100.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0  0.0 0.1  0.5 0.2  95.9 2.4 0.3 المتوسطه

 35,365 100.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0  0.0 0.0  0.6 0.2  93.7 4.7 0.5 االعداديه +

                  مؤشر الثروة

 25,652 100.0 2.2 0.2 0.1 0.5 0.0  0.1 0.3  1.5 0.3  93.8 0.7 0.1 األشد فقراً 

 25,662 100.0 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0  0.0 0.1  0.6 0.3  96.6 1.3 0.4 فقير

 25,662 100.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1  0.0 0.1  1.3 0.3  95.0 2.6 0.1 متوسط

 25,608 100.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1  0.0 0.3  0.8 0.6  93.2 3.8 0.6 ثري

 25,699 100.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0  0.4 0.8  90.2 8.1 0.3 األكثر ثراءً 
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 : االعتماد األساسي عىل أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة ألغراض اإلضاءةTC.4.6الجدول 

 2018 ،العراقلمعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة لإلضاءة، توزيع نسبة أفراد األسرة المعيشية وفقاً لنوع وقود اإلضاءة المستخدم بشكل رئيسي في األسرة المعيشية لإلضاءة، ونسبة أفراد األسرة ا

  

 التي تعتمد بشكل رئيسي علىنسبة أفراد ا ألسرة المعيشية في األسر 

عدد أفراد األسرة المعيشية 

الذين يعيشون في أسر 
تستخدم الوقود 

والتكنولوجيات النظيفة 

 ألغراض اإلضاءة 

 المستخدم لإلضاءة  الملوثأنواع الوقود   أنواع الوقود النظيفة المستخدمة لإلضاءة

وقود آخر 

 لإلضاءة 

ال يوجد 
إضاءة  
في 

 المنزل

غير 

 مبين

المجموع 

 اإلجمالي

عدد أفراد 
األسرة 

 المعيشية

االعتماد األساسي 
على الوقود 

النظيف 
والتكنولوجيات 

ألغراض 

 الكهرباء 1اإلضاءة

فانوس 
يعمل 

بالطاقة 

 الشمسية

مصباح، 
أو مصباح 

يدوي أو 
فانوس 
قابل 

 للشحن

مصباح أو 
مصباح 

يدوي أو 
فانوس 
يعمل 

   بالبطارية

مصباح 
يعمل 

بالكاز أو 

 البارافين

الفحم 

 بش الخ النباتي

روث 
الحيوانات / 

 الفضالت

مصباح 
يعمل 

 شمعة بالزيت

                     
 128,264 99.1 128,284 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8  0.4 2.4 0.2 96.1 المجموع اإلجمالي

                    

                   المنطقة

 88,974 99.4 88,990 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5  0.3 2.2 0.2 96.7 منطقة حضرية 

 39,290 98.5 39,293 100.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3  0.6 2.9 0.2 94.8 منطقة ريفية

                   المحافظة

 4,513 99.9 4,513 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1  0.0 0.1 0.0 99.7 دهوك

 12,092 97.6 12,092 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.4  0.1 13.9 1.3 82.3 نينوى

 6,915 99.8 6,915 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1  0.0 0.5 0.1 99.3 سليمانية

 5,266 98.9 5,266 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1  0.2 5.9 0.0 92.8 كركوك

 10,355 99.8 10,355 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1  0.0 1.0 0.0 98.8 اربيل

 7,227 99.5 7,227 100.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3  0.1 0.6 0.0 98.9 ديالى

 5,155 97.8 5,155 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2  7.0 7.5 0.0 83.3 انبار

 21,569 99.0 21,569 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0  0.0 0.2 0.2 98.6 بغداد

 15,559 99.5 15,559 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5  0.0 0.0 0.2 99.3 مركز   

 6,010 97.5 6,010 100.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4  0.1 0.7 0.1 96.7 اطراف   

 5,992 97.8 6,011 100.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2  1.1 3.0 0.0 93.4 بابل

 3,734 99.3 3,734 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6  0.0 0.7 0.0 98.6 كربالء 

 4,411 100.0 4,411 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.1 0.1 0.0 99.8 واسط

 3,861 98.9 3,861 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1  0.1 0.2 0.0 98.7 صالح الدين

 4,961 98.8 4,961 100.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1  0.0 0.1 0.3 98.4 نجف

 3,803 99.9 3,803 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0  0.3 0.3 0.3 99.0 قادسية

 4,216 99.8 4,216 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1  0.0 0.1 0.1 99.5 مثنى

 8,516 99.6 8,516 100.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3  0.1 0.8 0.0 98.7 ذي قار
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 : االعتماد األساسي عىل أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة ألغراض اإلضاءةTC.4.6الجدول 

 2018 ،العراقلمعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة لإلضاءة، توزيع نسبة أفراد األسرة المعيشية وفقاً لنوع وقود اإلضاءة المستخدم بشكل رئيسي في األسرة المعيشية لإلضاءة، ونسبة أفراد األسرة ا

  

 التي تعتمد بشكل رئيسي علىنسبة أفراد ا ألسرة المعيشية في األسر 

عدد أفراد األسرة المعيشية 

الذين يعيشون في أسر 
تستخدم الوقود 

والتكنولوجيات النظيفة 

 ألغراض اإلضاءة 

 المستخدم لإلضاءة  الملوثأنواع الوقود   أنواع الوقود النظيفة المستخدمة لإلضاءة

وقود آخر 

 لإلضاءة 

ال يوجد 
إضاءة  
في 

 المنزل

غير 

 مبين

المجموع 

 اإلجمالي

عدد أفراد 
األسرة 

 المعيشية

االعتماد األساسي 
على الوقود 

النظيف 
والتكنولوجيات 

ألغراض 

 الكهرباء 1اإلضاءة

فانوس 
يعمل 

بالطاقة 

 الشمسية

مصباح، 
أو مصباح 

يدوي أو 
فانوس 
قابل 

 للشحن

مصباح أو 
مصباح 

يدوي أو 
فانوس 
يعمل 

   بالبطارية

مصباح 
يعمل 

بالكاز أو 

 البارافين

الفحم 

 بش الخ النباتي

روث 
الحيوانات / 

 الفضالت

مصباح 
يعمل 

 شمعة بالزيت

 5,374 100.0 5,374 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 2.2 0.0 97.8 ميسان

 10,304 99.5 10,304 100.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0  0.0 0.7 0.0 98.8 بصرة 

                   االقليم

 21,783 99.8 21,783 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1  0.0 0.7 0.0 99.1 العراق كوردستان

 106,481 99.0 106,500 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9  0.5 2.8 0.2 95.5 وسط وجنوب العراق

                   مستوى تعليم رّب األسرة

 20,238 98.4 20,242 100.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5  0.4 2.4 0.2 95.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 44,898 99.1 44,903 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8  0.4 2.9 0.1 95.8 االبتدائيه

 27,670 99.3 27,676 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5  0.5 2.3 0.2 96.3 المتوسطه

 35,360 99.4 35,365 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5  0.3 2.0 0.2 96.9 االعداديه +

 97 100.0 97 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 100.0 غير مبين

                   مؤشر الثروة

 25,638 97.6 25,652 100.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0  0.8 4.5 0.3 92.0 األشد فقراً 

 25,662 99.3 25,662 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6  0.3 2.5 0.0 96.5 الثاني

 25,662 99.4 25,662 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6  0.4 1.6 0.2 97.2 المتوسط

 25,602 99.4 25,608 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6  0.3 1.9 0.2 97.0 الرابع

 25,699 99.8 25,699 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1  0.1 1.5 0.2 98.0 األكثر ثراءً 

 االعتماد األساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة ألغراض اإلضاءة - TC.17مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 الوقود والتكنولوجيات النظيفة ألغراض الطهي والتدفئة واإلضاءة: االعتماد األساسي عىل أنواع TC.4.7الجدول 

 2018 ،العراقنسبة أفراد األسر المعيشية الذين يعيشون في أسر تستخدم أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة للطهي والتدفئة واإلضاءة، 

  
االعتماد األساسي على الوقود النظيف 

والتكنولوجيات ألغراض الطهي 

 ,أ 1والتدفئة واإلضاءة 

عدد أفراد األسرة 

 المعيشية

      

 128,284 42.7 اإلجماليالمجموع 

    

   المنطقة

 88,990 44.9 منطقة حضرية 

 39,293 37.6 منطقة ريفية

   المحافظة

 4,513 4.4 دهوك

 12,092 4.8 نينوى

 6,915 5.1 سليمانية

 5,266 21.8 كركوك

 10,355 9.5 اربيل

 7,227 20.8 ديالى

 5,155 30.3 انبار

 21,569 43.5 بغداد

 15,559 50.6 مركز   

 6,010 25.0 اطراف   

 6,011 31.3 بابل

 3,734 43.1 كربالء 

 4,411 77.2 واسط

 3,861 19.8 صالح الدين

 4,961 71.3 نجف

 3,803 87.6 قادسية

 4,216 86.7 مثنى

 8,516 84.7 ذي قار

 5,374 72.7 ميسان

 10,304 94.6 بصرة 

   االقليم

 21,783 7.1 العراق كوردستان

 106,500 50.0 وسط وجنوب العراق

   مستوى تعليم رّب األسرة

 20,242 38.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 44,903 41.7 االبتدائيه

 27,676 45.7 المتوسطه

 35,365 44.0 االعداديه +

 97 68.4 غير مبين

   مؤشر الثروة

 25,652 53.0 األشد فقراً 

 25,662 56.7 الثاني

 25,662 49.6 المتوسط

 25,608 36.5 الرابع   

 25,699 17.6 األكثر ثراءً 
 االعتماد األساسي على أنواع الوقود والتكنولوجيات النظيفة للطهي والتدفئة واإلضاءة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - TC.18مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

7.1.2 
 .من البسط هميتم استبعاد نلضاءة او اإلال يبلغون عن الطهي أو التدفئة وسر األالذين يعيشون في  فراداألؤشر ، من أجل أن تكون قادًرا على حساب الما
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7.5  
ّ
الحاد لجهاز التنفسي  تهاب ا  أعراض ال

ذه ضمن المسح العنقودي متعدد  الذي يتم تنفي 2018الحاّد أثناء مسح العراق، يتم جمع معلومات حول أعراض التهاب الجهاز التنفس  

ات لرصد األعراض المرتبطة بااللتهاب الرئوي، وهو أحد األمراض  وعند تشخيص وجود   79المسببة للوفاة بير  األطفال دون سّن الخامسة. المؤشر

  نهج المسح بما يتعلق  وقد أثبتت  المرض، يتم معالجة االلتهاب الرئوي بفعالية عن طريق المضادات الحيوية. 
الدراسات وجود محدودية ف 

  
  المسوح إنها أعراض لاللتهاب الرئوي ه  ف 

  قالت األمهات أو مانحات الرعاية ف 
الواقع   بقياس االلتهاب الرئوي وذلك الن كثبر من الحاالت الن 

عىل الرعاية ألعراض التهاب الجهاز التنفس  الحاّد،    ومع أن هذه المحدودية ال تؤثر عىل مستوى وأنماط الحصول   83ليست أعراض التهاب رئوي. 

 من مدى صحة مستوى عالج التهاب الجهاز التنفس  الحاّد عن طريق المضادات الحيوية، كما أفادت مسوح األشة المعيشية. 
ّ
 إال أنها تحد

  هذا التقرير. 
، يجب التعامل بحذر مع مؤشر العالج المبير  ف   وبالتال 

 عىل أنها أعراض االلتهاب   TC.5.1يعرض الجدول 
ً
  ُيشار إليها أيضا

نسبة األطفال الذين ظهرت عليهم أعراض التهاب الجهاز التنفس  الحاّد، والن 

كما أنه   الرئوي، خالل األسبوعير  اللذان سبقا المسح ممن تم الحصول عىل رعاية لهم، حسب مصدر الرعاية ونسبة من تلقوا مضادات حيوية. 

ب الجنس والعمر واإلقليم والمنطقة والعوامل االجتماعية االقتصادية ونقطة العالج بير  األطفال الذين ظهرت عليهم  يعرض المعلومات حس 

  أعراض التهاب الجهاز التنفس  الحاّد ممن تم عالجهم بواسطة المضادات الحيوية. 

 

 

  تواجه رصد نسبة صغار األطفال ممن يعانون من  واألطفال: “قياس تغطية خدمات صحة األمهات والمواليد الجدد  كامبيل، أتش، وآخرون. 83
يات الن 

ّ
التحد

ة بلوس ميديسير   االلتهاب الرئوي ويحصلون عىل عالج المضادات الحيوية”.   doi:10.1371/journal.pmed.1001421(. 2013) 5العدد  ،10نشر
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 TC.5.1الجدول 
ّ
 : السعي للحصول عىل الرعاية وعىل عالج المضادات الحيوية ألعراض االلتهاب الرئوي الحاد

در النصائح أو العالج، ونسبة األطفال ممن ظهرت عليهم األعراض الذين تم إعطاؤهم شهراً الذين ظهرت عليهم أعراض االلتهاب الرئوي الحادّ في األسبوعين األخيرين الذين تم السعي للحصول على نصائح أو عالج لهم، حسب مص 59-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

 2018، العراقمضادات حيوية، 

  

 نسبة األطفال الذين ظهرت عليهم أعراض االلتهاب الرئوي الحادّ ممن:

الذين  نسبة األطفال

ظهرت عليهم 
ب أعراض االلتها

الرئوي الحاّد في 

األسبوعين األخيرين 
والذين تم إعطاؤهم 

 2ة مضادات حيوي

عدد األطفال في الفئة 
شهراً  59-0العمرية 

الذين عانوا من 

االلتهاب الرئوي 
الحاّد خالل 

 األسبوعين الماضيين

نسبة األطفال الذين ظهرت عليهم أعراض االلتهاب الرئوي الحادّ ممن كان 

 مصدر المضادات الحيوية التي أعطيت لهم هو:
عدداألطفال الذين 

ظهرت عليهم 
أعراض االلتهاب 
الرئوي الحاّد في 

األسبوعين األخيرين 
والذين تم إعطاؤهم 

 ات حيويةمضاد

 تم السعي للحصول على النصائح أو العالج لهم من:

لم يتم 
السعي 

للحصول 
على نصائح 

 أو عالج

 المرافق الصحية أو مزودي الخدمة

مصدر 

 آخر

مرفق صحي 
أو جهة 

تزويد 
خدمات 

 ,ب 1 صحية

 المرافق الصحية أو مزودي الخدمة

 مصدر آخر

مرفق 
صحي أو 

جهة تزويد 
خدمات 

 خاصة عامة ج صحية

متطوعة 
صحة 

 خاصة عامة مجتمعية

متطوعة صحة 

 أمجتمعية

                 

 225 99.0 1.1 0.1 74.8 27.9 562 40.1 9.8 44.4 0.9 2.0 36.5 19.0 المجموع اإلجمالي )العراق(

                

               الجنس

 147 99.4 0.3 0.0 81.3 21.1 318 46.3 9.0 50.0 1.1 1.7 41.9 18.5 ذكر

 78 98.2 2.7 0.3 62.4 40.7 243 32.0 10.8 37.1 0.7 2.4 29.6 19.6 أنثى

               المنطقة

 122 98.5 2.1 0.2 68.4 34.9 355 34.3 9.1 36.9 1.5 2.3 28.7 18.7 منطقة حضرية 

 103 99.6 0.0 0.0 82.3 19.7 206 50.1 10.9 57.3 0.0 1.6 50.1 19.4 منطقة ريفية

               المحافظة

 12 (*) (*) (*) (*) (*) 26 (46.2) (19.1) (46.6) (0.0) (0.0) (39.1) (24.8) دهوك

 12 (*) (*) (*) (*) (*) 18 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) نينوى

 4 (*) (*) (*) (*) (*) 9 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) سليمانية

 8 (*) (*) (*) (*) (*) 14 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) كركوك

 51 (*) (*) (*) (*) (*) 68 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) اربيل

 23 (100.0) (0.0) (0.0) (75.5) (24.5) 52 43.5 3.3 42.7 0.0 1.0 35.1 16.9 ديالى

 4 (*) (*) (*) (*) (*) 21 (19.2) (5.4) (27.5) (0.0) (0.0) (19.1) (12.9) انبار

 31 (*) (*) (*) (*) (*) 87 (36.2) (2.6) (46.0) (3.1) (0.0) (37.3) (22.7) بغداد

 28 (*) (*) (*) (*) (*) 79 (35.4) (2.8) (47.2) (3.4) (0.0) (38.0) (23.0) مركز   

 3 (*) (*) (*) (*) (*) 8 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) اطراف   

 3 (*) (*) (*) (*) (*) 8 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) بابل

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 12 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) كربالء 

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 3 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) واسط

 4 (*) (*) (*) (*) (*) 12 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) صالح الدين
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 TC.5.1الجدول 
ّ
 : السعي للحصول عىل الرعاية وعىل عالج المضادات الحيوية ألعراض االلتهاب الرئوي الحاد

در النصائح أو العالج، ونسبة األطفال ممن ظهرت عليهم األعراض الذين تم إعطاؤهم شهراً الذين ظهرت عليهم أعراض االلتهاب الرئوي الحادّ في األسبوعين األخيرين الذين تم السعي للحصول على نصائح أو عالج لهم، حسب مص 59-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

 2018، العراقمضادات حيوية، 

  

 نسبة األطفال الذين ظهرت عليهم أعراض االلتهاب الرئوي الحادّ ممن:

الذين  نسبة األطفال

ظهرت عليهم 
ب أعراض االلتها

الرئوي الحاّد في 

األسبوعين األخيرين 
والذين تم إعطاؤهم 

 2ة مضادات حيوي

عدد األطفال في الفئة 
شهراً  59-0العمرية 

الذين عانوا من 

االلتهاب الرئوي 
الحاّد خالل 

 األسبوعين الماضيين

نسبة األطفال الذين ظهرت عليهم أعراض االلتهاب الرئوي الحادّ ممن كان 

 مصدر المضادات الحيوية التي أعطيت لهم هو:
عدداألطفال الذين 

ظهرت عليهم 
أعراض االلتهاب 
الرئوي الحاّد في 

األسبوعين األخيرين 
والذين تم إعطاؤهم 

 ات حيويةمضاد

 تم السعي للحصول على النصائح أو العالج لهم من:

لم يتم 
السعي 

للحصول 
على نصائح 

 أو عالج

 المرافق الصحية أو مزودي الخدمة

مصدر 

 آخر

مرفق صحي 
أو جهة 

تزويد 
خدمات 

 ,ب 1 صحية

 المرافق الصحية أو مزودي الخدمة

 مصدر آخر

مرفق 
صحي أو 

جهة تزويد 
خدمات 

 خاصة عامة ج صحية

متطوعة 
صحة 

 خاصة عامة مجتمعية

متطوعة صحة 

 أمجتمعية

 14 (*) (*) (*) (*) (*) 31 44.9 34.4 23.6 1.6 0.0 22.9 9.9 نجف

 11 (100.0) (0.0) (2.1) (82.1) (24.6) 28 39.3 15.3 32.1 1.1 3.3 38.7 7.9 قادسية

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 19 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) مثنى

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 19 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) ذي قار

 13 (96.4) (0.0) (0.0) (87.0) (9.5) 39 32.5 23.4 31.7 1.3 0.0 34.3 14.0 ميسان

 30 (*) (*) (*) (*) (*) 95 31.7 15.5 45.9 0.0 7.2 38.2 23.1 بصرة 

               االقليم

 66 (100.0) (1.1) (0.0) (86.2) (15.9) 103 64.2 6.7 69.2 0.0 0.0 54.0 21.3 العراق كوردستان

 159 98.6 1.2 0.1 70.0 32.9 459 34.7 10.5 38.8 1.2 2.5 32.6 18.4 وسط وجنوب العراق

               العمر )باألشهر(

0-11 25.6 26.0 2.3 0.5 41.6 6.5 33.0 151 36.9 75.7 0.0 0.0 100.0 50 

12-23 23.8 28.7 3.1 0.0 41.5 13.0 40.9 126 38.1 62.4 0.5 1.4 100.0 51 

24-35 9.2 50.1 1.5 2.5 52.7 9.5 53.9 124 (10.9) (89.1) (0.0) (0.0) (100.0) 67 

36-47 22.1 41.8 1.6 0.0 47.0 11.5 42.1 83 (36.5) (63.3) (0.0) (1.4) (97.3) 35 

48-59 10.5 42.5 0.9 1.8 38.4 9.5 28.3 78 (21.7) (76.5) (0.0) (6.2) (93.8) 22 

               المستوى التعليمي لألم

 86 99.5 0.0 0.0 85.3 17.0 171 50.2 11.6 54.7 0.0 0.9 49.3 16.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 63 99.2 0.8 0.4 68.7 39.0 223 28.3 9.9 37.6 0.0 2.2 26.6 21.2 االبتدائيه

 44 (100.0) (0.0) (0.0) (61.7) (38.3) 89 49.5 8.3 51.0 3.9 5.3 40.9 22.2 المتوسطه

 32 (95.7) (6.5) (0.0) (76.6) (20.8) 78 41.0 7.0 33.7 2.4 0.0 31.8 13.8 االعداديه +

               صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 17 (*) (*) (*) (*) (*) 51 32.2 14.4 38.9 0.0 1.0 29.1 13.2 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 203 98.9 1.3 0.1 75.1 27.3 496 40.9 9.6 45.0 1.1 1.6 37.1 19.1 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 6 (*) (*) (*) (*) (*) 14 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) ال يتوفر معلومات
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 TC.5.1الجدول 
ّ
 : السعي للحصول عىل الرعاية وعىل عالج المضادات الحيوية ألعراض االلتهاب الرئوي الحاد

در النصائح أو العالج، ونسبة األطفال ممن ظهرت عليهم األعراض الذين تم إعطاؤهم شهراً الذين ظهرت عليهم أعراض االلتهاب الرئوي الحادّ في األسبوعين األخيرين الذين تم السعي للحصول على نصائح أو عالج لهم، حسب مص 59-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

 2018، العراقمضادات حيوية، 

  

 نسبة األطفال الذين ظهرت عليهم أعراض االلتهاب الرئوي الحادّ ممن:

الذين  نسبة األطفال

ظهرت عليهم 
ب أعراض االلتها

الرئوي الحاّد في 

األسبوعين األخيرين 
والذين تم إعطاؤهم 

 2ة مضادات حيوي

عدد األطفال في الفئة 
شهراً  59-0العمرية 

الذين عانوا من 

االلتهاب الرئوي 
الحاّد خالل 

 األسبوعين الماضيين

نسبة األطفال الذين ظهرت عليهم أعراض االلتهاب الرئوي الحادّ ممن كان 

 مصدر المضادات الحيوية التي أعطيت لهم هو:
عدداألطفال الذين 

ظهرت عليهم 
أعراض االلتهاب 
الرئوي الحاّد في 

األسبوعين األخيرين 
والذين تم إعطاؤهم 

 ات حيويةمضاد

 تم السعي للحصول على النصائح أو العالج لهم من:

لم يتم 
السعي 

للحصول 
على نصائح 

 أو عالج

 المرافق الصحية أو مزودي الخدمة

مصدر 

 آخر

مرفق صحي 
أو جهة 

تزويد 
خدمات 

 ,ب 1 صحية

 المرافق الصحية أو مزودي الخدمة

 مصدر آخر

مرفق 
صحي أو 

جهة تزويد 
خدمات 

 خاصة عامة ج صحية

متطوعة 
صحة 

 خاصة عامة مجتمعية

متطوعة صحة 

 أمجتمعية

               مؤشر الثروة

 53 99.2 0.0 0.0 68.4 35.2 155 33.9 16.9 41.2 0.0 5.2 34.0 19.9 األشد فقراً 

 40 98.8 1.2 0.6 77.7 23.0 119 33.2 10.4 39.1 0.3 1.2 32.7 20.2 فقير

 37 (96.3) (3.7) (0.0) (70.3) (33.3) 121 30.3 5.0 35.9 3.3 0.9 30.3 18.1 متوسط

 35 (100.0) (0.0) (0.0) (46.7) (57.7) 73 48.5 7.4 48.0 0.7 1.0 24.7 31.2 ثري

 61 (100.0) (1.2) (0.0) (97.5) (4.2) 93 65.3 5.2 64.5 0.5 0.0 63.1 7.4 األكثر ثراءً 

 3.8.1السعي للحصول على الرعاية لألطفال الذين ظهرت عليهم أعراض االلتهاب الرئوي الحادّ; مؤشر هدف التنمية المستدامة  - TC.19مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 المعالجة باستخدام المضادات الحيوية لألطفال الذين يعانون من أعراض االلتهاب الرئوي الحادّ  - TC.20مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
 نقلة(الصحية العامة )باحثو الصحة المجتمعية والعيادات المتنقلة(، والمرافق الخاصة )باحثو الصحة المجتمعية غير الحكوميين والعيادات المتجهات تزويد خدمات الصحة المجتمعية تشمل المرافق  أ

 ن ال يعرفون ما إذا كانت مرافق عامة أم خاصة. ويتسثنى من ذلك الصيدليات الخاصةتشمل جميع المرافق الصحية وجهات تزويد الخدمات الصحية العامة والخاصة، وكذلك م ب
 تشمل جميع المرافق الصحية وجهات تزويد الخدمات الصحية العامة والخاصة، وكذلك من ال يعرفون ما إذا كانت مرافق عامة أم خاصة. ج

 حالة غير مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى) ( 
 حالة غير مرجحة 25األرقام التي تستند إلى أقل من )*( 



 

 177 صفحة | صحة الطفل وتغذيته ونمائه – النمو

 الحم 7.6

  األسبوعير  الماضيير  الذين طلب المشورة   TC.6.10يعرض الجدول 
النسبة المئوية لألطفال دون الخامسة من العمر الذين يعانون من الحم ف 

 نظرة إضافية عىل معالجة األطفال المصابير  بحم.  TC.6.11أو العالج من خالل مصدر المشورة أو العالج. يوفر الجدول 

 : السعي للحصول عىل رعاية أثناء المرض بالحمTC.6.10الجدول 

شهراً الذين كانوا يعانون من الحمى في األسبوعين األخيرين الذين تم السعي للحصول على نصائح أو عالج لهم، حسب مصدر النصائح أو  59-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 
 2018 ،العراقالعالج، 

  

 نسبة األطفال الذين يعانون من الحمى ممن:

عدد األطفال 

الذين عانوا من 
الحمى في 

األسبوعين 
 األخيرين

 تم السعي للحصول على النصائح أو العالج من:

لم يتم السعي 
للحصول على 

نصائح أو 
 عالج

 المرافق الصحية أو مزودي الخدمة

 مصدر آخر

مرفق صحي 
أو جهة تزويد 

خدمات 
 خاصة عامة ،ب1صحية

متطوعة صحة 
 أ مجتمعية

          
 3,026 24.1 74.9 1.6 2.5 49.9 27.5 اإلجمالي )العراق(المجموع 

         

        الجنس

 1,633 21.0 78.2 1.6 2.9 53.3 27.9 ذكر

 1,393 27.7 71.1 1.7 2.0 45.9 27.0 أنثى

        المنطقة

 2,102 22.6 76.4 1.8 3.2 49.3 29.7 منطقة حضرية 

 924 27.4 71.5 1.3 0.9 51.0 22.3 منطقة ريفية

        المحافظة

 156 22.1 77.9 0.0 0.4 53.4 28.0 دهوك

 220 26.1 73.3 7.7 2.3 52.0 23.6 نينوى

 99 16.4 82.4 1.2 7.7 61.3 31.6 سليمانية

 55 23.9 76.1 0.0 8.3 11.3 66.8 كركوك

 289 14.1 85.9 0.4 0.4 61.8 24.8 اربيل

 322 16.0 84.0 0.0 0.9 60.2 24.2 ديالى

 65 26.4 68.2 5.5 1.2 46.4 23.1 انبار

 507 20.1 77.1 2.8 2.9 42.7 39.3 بغداد

 380 22.7 74.1 3.2 0.8 39.6 37.7 مركز   

 128 12.3 86.1 1.7 9.3 52.1 44.0 اطراف   

 79 27.0 72.0 1.0 3.6 41.9 33.8 بابل

 24 (29.9) (70.1) (0.0) (0.0) (54.0) (19.6) كربالء 

 79 26.8 73.2 0.0 9.3 46.0 28.3 واسط

 71 27.5 71.9 0.6 0.9 56.9 17.7 صالح الدين

 146 55.0 43.8 1.2 0.8 32.1 12.4 نجف

 79 37.7 61.2 1.0 2.1 45.3 19.1 قادسية

 73 23.7 76.3 0.0 1.6 41.8 35.7 مثنى

 170 23.6 75.9 0.5 1.0 58.2 18.8 ذي قار

 231 36.9 62.9 0.2 4.7 29.0 34.7 ميسان

 361 20.4 78.1 2.1 2.9 61.8 18.2 بصرة 

        االقليم

 544 16.8 83.0 0.4 1.8 59.3 26.9 العراق كوردستان

 2,482 25.7 73.1 1.9 2.7 47.8 27.6 وسط وجنوب العراق

        العمر )باألشهر(

0-11 26.3 45.9 0.9 1.2 69.9 29.1 627 

12-23 27.7 51.6 2.6 1.2 76.6 22.4 698 

24-35 27.2 50.6 2.5 3.8 75.4 22.6 624 

36-47 27.6 52.7 2.4 0.7 77.7 22.3 580 

48-59 28.6 48.2 4.4 1.2 75.0 24.1 496 
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 : السعي للحصول عىل رعاية أثناء المرض بالحمTC.6.10الجدول 

شهراً الذين كانوا يعانون من الحمى في األسبوعين األخيرين الذين تم السعي للحصول على نصائح أو عالج لهم، حسب مصدر النصائح أو  59-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

 2018 ،العراقالعالج، 

  

 نسبة األطفال الذين يعانون من الحمى ممن:

عدد األطفال 
الذين عانوا من 

الحمى في 
األسبوعين 

 األخيرين

 تم السعي للحصول على النصائح أو العالج من:

لم يتم السعي 

للحصول على 
نصائح أو 

 عالج

 المرافق الصحية أو مزودي الخدمة

 مصدر آخر

مرفق صحي 

أو جهة تزويد 
خدمات 

 خاصة عامة ،ب1صحية

متطوعة صحة 

 أ مجتمعية

        المستوى التعليمي لألم

 623 26.5 73.0 0.5 2.7 41.7 33.9 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 1,338 26.1 73.1 1.8 2.3 48.4 27.0 االبتدائيه

 551 18.9 78.8 2.3 3.7 58.0 23.5 المتوسطه

 515 21.3 77.7 1.8 1.5 55.0 25.1 االعداديه +

        صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 182 22.1 77.9 0.0 0.9 46.9 32.7 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 2,789 24.5 74.4 1.8 2.6 49.9 27.0 تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفيةال 

 55 10.5 89.5 0.0 4.8 58.2 34.1 ال يتوفر معلومات

        مؤشر الثروة

 702 33.5 65.3 2.8 3.2 41.1 25.3 األشد فقراً 

 746 21.6 78.0 0.4 1.2 53.6 26.3 فقير

 555 24.4 74.2 2.2 1.9 50.2 26.1 متوسط

 531 23.1 75.9 1.0 4.7 46.1 33.2 ثري

 492 15.1 83.6 1.8 1.7 60.3 27.5 األكثر ثراءً 

 السعي للحصول على الرعاية للحمى  - TC.26مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

و الصحة المجتمعية غير الحكوميين جهات تزويد خدمات الصحة المجتمعية تشمل المرافق الصحية العامة )باحثو الصحة المجتمعية والعيادات المتنقلة(، والمرافق الخاصة )باحث أ

 والعيادات المتنقلة(

 ن ال يعرفون ما إذا كانت مرافق عامة أم خاصة. وتشمل أيضاً المتاجرتشمل جميع المرافق الصحية وجهات تزويد الخدمات الصحية العامة والخاصة، وكذلك م ب
 حالة غير مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى) ( 

 

 : معالجة األطفال الذين عانوا من الحمTC.6.11الجدول 

 2018 ،العراقشهراً الذين كانوا يعانون من الحمى في األسبوعين األخيرين، حسب نوع الدواء الُمعطى للمرض،  59-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

 

 والذين تلقوا األدوية: ينالماضي بوعينالذين يعانون من الحمى في األساألطفال 

 غير ذلك

إجابة 
ناقصة/ال 

 أعرف

عدد 

األطفال 
الذين عانوا 

من الحمى 
في 

األسبوعين 

 األخيرين

ن
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أم

ل 
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ح

ر
خ
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ط
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D
3

 

               

 3,026 0.5 18.1 0.3 0.9 6.4 0.2 70.4 8.1 6.9 2.2 38.1 المجموع اإلجمالي )العراق(

              

             الجنس

 1,633 0.4 19.3 0.4 0.7 8.5 0.3 69.4 9.7 8.4 2.4 39.1 ذكر

 1,393 0.6 16.7 0.2 1.1 3.8 0.1 71.6 6.3 5.1 2.0 36.9 أنثى

             المنطقة

 2,102 0.4 15.5 0.3 0.7 5.6 0.2 72.4 8.8 6.9 2.4 37.9 منطقة حضرية 

 924 0.7 23.9 0.3 1.5 8.0 0.2 65.8 6.6 6.9 1.8 38.5 منطقة ريفية

             المحافظة

 156 0.0 23.9 1.3 0.8 7.7 1.2 62.2 0.3 5.3 1.4 42.6 دهوك

 220 0.6 6.4 0 0 8.0 0.0 82.3 12.5 13.3 8.4 25.6 نينوى

 99 0.0 17.3 0.0 0.0 10.5 0.0 50.0 7.5 12.0 0.0 44.7 سليمانية

 55 0.0 4.6 1.2 2.2 4.6 0.0 84.6 4.7 1.6 0.8 56.2 كركوك
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 : معالجة األطفال الذين عانوا من الحمTC.6.11الجدول 

 2018 ،العراقشهراً الذين كانوا يعانون من الحمى في األسبوعين األخيرين، حسب نوع الدواء الُمعطى للمرض،  59-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

 

 والذين تلقوا األدوية: ينالماضي بوعينالذين يعانون من الحمى في األساألطفال 

 غير ذلك

إجابة 

ناقصة/ال 
 أعرف

عدد 
األطفال 

الذين عانوا 

من الحمى 
في 

األسبوعين 
 األخيرين

ن
يلي
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 289 0.0 53.4 0 0 18.8 0.0 33.7 1.1 15.5 4.1 43.9 اربيل

 322 0.0 18.1 0.0 2.3 6.5 0.0 81.4 8.0 1.7 0.9 47.7 ديالى

 65 0.7 22.0 0.0 0.0 0.9 0.0 88.2 8.9 2.8 0.6 32.9 انبار

 507 0.9 6.3 0.0 0.0 6.8 0.4 81.3 5.2 12.9 2.9 39.6 بغداد

 380 0.5 6.6 0.0 0.0 2.3 0.6 85.8 5.3 13.5 3.5 41.8 مركز   

 128 2.2 5.4 0.0 0.0 20.2 0.0 67.8 4.9 11.1 1.2 33.0 اطراف   

 79 2.3 4.0 0.0 0.0 5.8 0.0 75.1 12.2 1.8 1.1 50.6 بابل

 24 (2.8) (21.0) (0.0) (0.0) (13.0) (0.0) (52.4) (12.6) (3.0) (3.9) (17.3) كربالء 

 79 0.0 13.4 0.5 0.0 3.5 0.0 79.2 5.5 5.6 1.2 18.4 واسط

 71 2.7 17.6 3.5 1.7 2.1 0.0 81.6 14.8 5.9 0.9 34.2 صالح الدين

 146 0.3 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 63.4 5.3 1.0 1.7 51.1 نجف

 79 0.0 15.8 2.7 1.5 4.4 0.0 66.6 15.7 3.3 1.6 44.9 قادسية

 73 0.0 33.4 0.0 0.4 0.0 0.0 58.4 26.0 0.8 1.3 71.3 مثنى

 170 0.8 9.7 0.4 0.0 2.2 0.0 71.1 3.4 3.6 2.8 21.8 ذي قار

 231 0.2 15.0 0.0 5.4 0.7 0.0 77.2 17.0 4.4 0.5 33.1 ميسان

 361 0.3 23.1 0.3 0.6 5.1 0.9 68.7 9.6 2.8 0.3 26.1 بصرة 

             االقليم

 544 0.0 38.4 0.4 0.2 14.1 0.3 44.8 2.0 12.0 2.6 43.7 العراق كوردستان

 2,482 0.6 13.6 0.3 1.1 4.7 0.2 76.0 9.4 5.8 2.1 36.9 وسط وجنوب العراق

             العمر )باألشهر(

0-11 30.9 3.8 7.9 5.4 66.9 0.0 4.9 0.3 0.7 14.4 0.4 627 

12-23 39.5 1.3 6.0 8.0 70.6 0.0 11.3 0.4 0.3 19.3 0.7 698 

24-35 36.2 2.8 10.7 7.4 69.3 0.7 3.2 0.3 0.3 20.4 0.6 624 

36-47 43.4 1.6 5.4 11.6 71.6 0.5 6.1 1.9 0.3 19.3 0.3 580 

48-59 41.5 1.4 4.0 8.4 74.6 0.0 5.6 2.0 0.0 16.5 0.3 496 

             المستوى التعليمي لألم

 623 0.9 23.6 0.2 1.7 2.4 0.1 59.2 7.8 8.0 2.9 35.4 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 1,338 0.5 13.7 0.4 0.4 3.6 0.5 74.6 7.9 6.6 2.3 36.0 االبتدائيه

 551 0.2 22.5 0.3 0.0 14.9 0.0 71.8 8.7 6.2 1.6 43.3 المتوسطه

 515 0.1 18.1 0.4 2.0 9.3 0.0 71.6 8.3 7.2 1.6 41.3 االعداديه +

             صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 182 0.0 16.2 0.6 1.2 2.8 0.6 63.5 7.7 1.7 1.1 37.4 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 2,789 0.5 18.2 0.3 0.9 6.4 0.2 70.5 8.2 7.3 2.3 38.0 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 55 0.0 19.9 2.4 0.0 16.9 0.0 88.4 4.8 2.5 0.0 45.9 ال يتوفر معلومات

             مؤشر الثروة

 702 0.8 13.3 0.3 2 2.2 0.8 70.2 9.8 2.7 1.7 31.1 األشد فقراً 

 746 0.9 23.7 0.2 1.0 8.1 0.0 70.4 7.7 4.2 1.6 39.8 فقير

 555 0.1 14.1 0.4 0.5 4.9 0.0 77.2 10.8 7.0 3.2 39.8 متوسط

 531 0.3 14.0 0.5 0.6 6.5 0.4 75.7 6.9 9.3 2.4 39.3 ثري

 492 0.0 25.3 0.1 0.0 11.1 0.0 57.4 4.7 14.5 2.4 42.4 األكثر ثراءً 

 حالة غير مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى) ( 
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ع وصغار األطفال 7.7
ّ
لرض ا م   إطعا

الرّضع وصغار األطفال أن تزيد من قدرة األطفال عىل البقاء عىل قيد الحياة وتعزيز نموهم ونماءهم  من شأن تطبيق الممارسات المثىل لتغذية 

 .   تمتد من لحظة الوالدة وحن  عمر سنتير 
ة الحرجة الن  ، وخاصة خالل الفب    الصح 

  حماية األطفال من اإل 
  السنوات القليلة األول من الحياة تساعد ف 

   وممارسة اإلرضاع الطبيع  ف 
 للمغذيات، وه  ف 

ً
 مثاليا

ً
صابة، وتوفر مصدرا

ة    84الوقت ذاته اقتصادية وآمنة.    أنحاء كثبر
وعىل الرغم من هذه الفوائد الحيوية، ما زالت ممارسات اإلرضاع الطبيع  دون المستوى المثال  ف 

ة ا  من العالم.    الفب 
لمبكرة المطلوبة، أو ال يحصلون عىل الرضاعة الطبيعية  وهناك كثبر من األطفال الذين ال يحصلون عىل الرضاعة الطبيعية ف 

 .     85الخالصة الموص بممارستها خالل األشهر الستة األول، أو أنهم ُيفطمون عن الرضاعة قبل األوان بكثبر
ً
 ما تواجه األمهات ضغوطا

ً
وغالبا

  اختالل النمو وسوء التغذية بالمغذيات 
ات الحليب، مما يسهم ف  ات الحليب وبدائل حليب   الدقيقة.  للتحول إل مستحض  كما يمكن لمستحض 

ب اآلمنة.    ال تتوفر فيها ظروف النظافة العامة ومياه الشر
  البيئات الن 

  بعض الحاالت، قد تكون هذه   األم األخرى أن تهدد حياة األطفال ف 
وف 

ل بشكل مالئم وصح  وذل    المب  
ها ف  ات والبدائل غبر آمنة حن  لو تم تحضبر    المستحض 

ها من الملوثات الن  ك بسبب األغذية المغشوشة أو غبر

ونها دون علمهم بها.  أشهر، تناولهم لألغذية التكميلية المالئمة والكافية واآلمنة   6حير  يبلغ األطفال سّن   86قد تؤثر عىل المستهلكير  الذين يشب 

 من التقّزم خالل السنتير  األول من  مع مواصلة اإلرضاع الطبيع  يؤدي إل تمتعهم بصحة أفضل ويحقق مخرجات نمو أ
ّ
فضل، مع إمكانية الحد

  87حياتهم. 

( إرضاع الرّضع رضاعة طبيعية خالصة  2( إرضاع الرّضع خالل الساعة األول من الوالدة؛ )1توص  كل من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ب : )

ن الرضاعة   6وابتداًء من عمر   88مر سنتير  وما بعد ذلك. ( إرضاعهم حن  بلوغهم ع3خالل األشهر الستة األول من حياتهم؛ ) أشهر، يجب أن تقب 

التغذية   الطبيعية بتغذية آمنة ومالئمة لعمر األطفال من األغذية الصلبة وشبه الصلبة واللّينة مع توفبر مبادئ توجيهية محددة حول كيفية توفبر 

إلرضاع الطبيع  والمبادئ التوجيهية  ويعرض الجدول أدناه توصيات ا  90، 89تشتمل عىل مواضيع تتنوع من اتساق الغذاء إل التغذية المستجيبة. 

ات القياسية لها    تم وضع المؤشر
  هذا المسح. “9192للتغذية التكميلية الن 

  يتم جمعها ف 
 ، والن 

 

 

.، وآخرون.  84 ين فيكتورا، س    القرن الحادي والعشر
ها مدى الحياة”. “الرضاعة الطبيعية ف  (: 2016) 387مجلة الالنست،  : علم األوبئة، واآلليات، وتأثبر

475–90. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01024-7 
  كل مكان.  اليونيسف. 85

 .2016اليونيسف،  نيويورك:  منذ الساعة األول من الحياة. تجسيد حالة تحسير  تغذية الرّضع وصغار األطفال ف 
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/10/From-the-first-hour-of-life.pdf  

.، وآخرون.  86 ، س  ة  التبعات للحالة الدولية للغذاء وسالمة التغيذية”.  “حادثة وجبة الطعام:  غوسنبر  12، العدد Envrion Health Perspective 117نشر
(2009 :)1803doi1808. – :10.1289/ehp.0900949 

 9890، العدد 382مجلة الالنست  “تدخالت قائمة عىل األدلة لتحسير  تغذية األمهات واألطفال: ما الذي يمكننا فعله وبأي تكلفة؟” بهوتا، زد. وآخرون.  87
(4-6736(13)60996-477. doi: 10.1016/S0140-4522013):  

اتيجية العالمية لتغذية الرّضع وصغار األطفال. تطبيق  منظمة الصحة العالمية.  88  .2003مطبعة منظمة الصحة العالمية،  تقرير االجتماع، جنيف:  االسب 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42590/9241562218.pdf?sequence=1 

  .2003ميلية لألطفال الذين يحصلون عىل الرضاعة الطبيعية. المبادئ التوجيهية للتغذية التك (. PAHOمنظمة الصحة للبلدان األمريكية )89
  الفئة العمرية  منظمة الصحة العالمية.  90

 ممن لم يحصلوا عىل رضاعة طبيعية.  24-6المبادئ التوجيهية لتغذية األطفال ف 
ً
مطبعة منظمة  جنيف:  شهرا

 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43281/9241593431.pdf?sequence=1 .2005الصحة العالمية، 
، المعهد الدول  لبحوث السياسات UCDAVISمنظمة الصحة العالمية، اليونيسف، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، الوكالة السويشية للتنمية والتعاون،  91

: الجزء  (. IFPRIالغذائية ) ات تقييم ممارسات تغذية الرّضع واألطفال اليافعير   .2008 التعريفات:  - 1مؤشر

وع المساندة الفنية الثالث للغذاء والتغذية ) 92   وتنقيح  (، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، منظمة الصحة العالمية. FANTAاليونيسف، مشر
إعادة النظر ف 

  وضعتها منظمة الصحة العالمية. 
ات تغذية الرّضع وصغار األطفال الن   .2017نيويورك، تقرير االجتماع، وتوسيع مؤشر

https://data.unicef.org/resources/meeting-report-infant-young-child-feeding-indicators / 
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التوصية / المبدأ  

 التوجيهي 

ات /قياسات تقريبية  الجدول 94مالحظات حول التفسي   93المؤشر

األطفال الذين تم  

إرضاعهم خالل  

الساعة األول من  

 الوالدة 

ي اإلرضاع الطبيعي 
 البدء المبكر فن

نسبة آخر مواليد أحياء ُولدوا لنساء أنجير   

   
، واللوائ   خالل السنتير  الماضيتير 

ً
 حّيا

ً
مولودا

أرضعن مواليدهّن رضاعة طبيعية خالل  

 الساعة األول من الوالدة. 

ات     سلسلة المؤشر
هذا هو المؤشر الوحيد ف 

جاع الزم ، أي ما حدث  الذي يستند إل االسب   
ن 

خالل السنتير  اللتان سبقتا إجراء مقابلة  

 المسح. 

TC 7.1 

األطفال الذين تم  

إرضاعهم رضاعة  

طبيعية خالصة حن   

بلوغهم سّن ستة  

 أشهر

 أشهر  6الرضاعة الطبيعية الخالصة دون سّن  

أشهر ِمّمن   6نسبة األطفال الرضع دون سّن 

رضعوا رضاعة طبيعية خالصة 
ُ
 95أ

يرصد الممارسة المرجوة للفئة السكانية محل  

االهتمام ككل )أي يجب أن يحصل جميع  

  الفئة العمرية  
أشهر عىل رضاعة    5-0األطفال ف 

ة  ال يمثل   ساعة.   24طبيعية خالصة( خالل فب 

نسبة الرّضع الذين يحصلون عىل رضاعة  

  كل يوم منذ الوالدة وحن   
طبيعية خالصة ف 

ه   6بلوغهم سّن  أشهر، ويجب أال يتم تفسبر

 عىل أنه كذلك. 

TC 7.3 

يعّرف األغذية الصلبة  

وشبه الصلبة واللّينة  

  يحصل عليها  
الن 

  سّن 
  6األطفال ف 

 أشهر

ّينة 
ّ
اعطاء األغذية الصلبة أو شبه الصلبة أو الل

 أشهر( 6-8)

  الفئة العمرية 
  8-6نسبة األطفال الرّضع ف 

أشهر الذين تناولوا أغذية صلبة أو شبه صلبة أو  

 لّينة خالل اليوم السابق. 

ممارسة المرجوة للفئة السكانية محل  يرصد ال

االهتمام ككل )أي يجب أن يتناول جميع  

  الفئة العمرية 
أشهر أغذية   8-6األطفال ف 

ة  يمثل نسبة   ال  ساعة.  24صلبة( خالل فب 

عىل أغذية صلبة   الرّضع الذين بدأوا بالحصول

أشهر من العمر، وال يمثل كذلك   6عندما بلغوا 

  الفئة 
أشهر ممن   8-6العمرية نسبة األطفال ف 

  كل يوم منذ أن  
حصلوا عىل أغذية صلبة ف 

ه   6بلغوا  أشهر من العمر، ويجب عدم تفسبر

 عىل أنه كذلك. 

TC 7.6 

مواصلة الرضاعة  

الطبيعية المتكررة  

وعند الطلب حن   

 عمر سنتير  وما بعده 

استمرار الرضاعة الطبيعية عند بلوغ سن 

ن   سنة وسنتي 

  الفئة العمرية 
  15-12نسبة ف 

ً
)سنة  شهرا

( ممن تم   23-20و واحدة(   )سنتير 
ً
شهرا

 إرضاعهم رضاعة طبيعية خالل اليوم السابق. 

يرصد الممارسة المرجوة للفئات السكانية  

المختلفة )أي يجب أن يحصل جميع األطفال  

  ) عىل رضاعة طبيعية حن  بلوغهم سّن سنتير 

ة  ، قد يكون  ومع ذلك ساعة.  24خالل فب 

  ظل  
 ف 
ً
استخدام تصنيف السنة والسنتير  مربكا

 .   كل مؤشر
 ذكر الفئة العمرية الفعلية باألشهر ف 

TC 7.3 

يعرض الوجبات  

وعددها المناسب  

ومدى احتوائها عىل  

  الطاقة. 

 األدنن لعدد الوجبات )الفئة العمرية 
ّ
-6الحد

23  )
ً
 شهرا

 طبيعية: األطفال الذين حصلوا عىل رضاعة 

الوجبات،  يمثل هذا المؤشر العدد األدئ  من 

ّ    وليس مدى كفايتها.  وإضافة إل ذلك، ال تمبر

االستبيانات القياسية إذا ما إذا كان قد تم توفبر  

أغذية من الحليب كجزء من وجبة الغذاء  

TC 7.7 

 

 

 للرصد  93
ً
ما تشكل اساسا

ّ
ات، بشكل عام، ه  قياسات تقريبية ال ترصد التوصيات أو التوجيهات المحددة، وإن وتوفر معلومات  تجدر اإلشارة إل أن هذه المؤشر

 فئة السكانية محل االهتمام. مفيدة عن ال
، أي ما حدث خالل اليوم 94 ، يستند التعريف فيها عىل الوضع الحال    اإلرضاع الطبيع 

ات باستثناء البدء المبكر ف  الذي سبق المسح  فيما يتعلق بجميع المؤشر

 من الوقت الذي استيقظ/ت فيه الطفل/ة وحن  وقت نومه/ها وحن  صباح يوم المقابلة. 
ينات، األطفال الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية، وال يتناولون أية سوائل أو أغذية، باستثناء محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم، والفيتام 95

 والمكّمالت الغذائية المعدنية واألدوية. 
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التوصية / المبدأ  

 التوجيهي 

ات /قياسات تقريبية  الجدول 94مالحظات حول التفسي   93المؤشر

حسب العمر، تم توفبر وجبتير  أو ثالث  

وجبات/وجبات شيعة لهم عىل األقل خالل  

 اليوم السابق. 

 األطفال الذين لم يحصلوا عىل رضاعة طبيعية: 

تم توفبر أرب  ع وجبات/وجبات شيعة لهم عىل  

خالل اليوم   و/أو أغذية من الحليباألقل 

 السابق. 

   الصلب أم كوجبة منفصلة. 
ّ
، قد يتم عد وبالتال 

الوجبات بشكل مضاعف عند الحديث عن  

األطفال الذين لم يحصلوا عىل رضاعة  

يجب عدم مقارنة المعدالت بير   و  طبيعية. 

األطفال الذين حصلوا عىل رضاعة طبيعية  

 وأولئك الذين لم يحصلوا عىل رضاعة طبيعية. 

توفبر أغذية بمحتوى  

  تغذوي مالئم 

 األدنن من تنّوع الوجبات الغذائية )الفئة  
ّ
الحد

( 23-6العمرية 
ً
 شهرا

تم استهالك خمس مجموعات غذاء من أصل  

  سبقت المسح   24الل ال  خ 96ثمانية 
 ساعة الن 

 من تنوع الوجبات  
ّ
يمثل هذا المؤشر الحد

إضافة إل ذلك،   الغذائية، وليس مدى كفايتها. 

يعتبر استهالك أية كمية من الغذاء من كل  

ها” حيث إن  
ّ
 ليتم “عد

ً
مجموعة غذاء كافيا

الغرض من المؤشر القياس  هو فقط رصد  

مقارنة المعدالت  ويجب عدم  إجابات نعم/ال. 

بير  األطفال الذين حصلوا عىل رضاعة طبيعية  

 وأولئك الذين لم يحصلوا عىل رضاعة طبيعية. 

TC 7.7 

توفبر كمية مالئمة من  

 الغذاء 

غبر    ليس هناك مؤشر قياس  

 منطبق 

توفبر غذاء بتجانس  

  مالئم

غبر    ليس هناك مؤشر قياس  

 منطبق 

استخدام مكمالت  

الحديد  -الفيتامينات

أو المنتجات الغذائية  

عمة
ّ
  المد

غبر    ليس هناك مؤشر قياس  

 منطبق 

التحضبر والتخزين  

 اآلمن للغذاء 

ات يمكنها   مع أنه من غبر الممكن وضع مؤشر

رصد التوجيه بشكل كامل، إال أن هناك مؤشر  

 من المبدأ: 
ً
األطفال الذين ال   واحد يغظ  جزءا

 باستخدام رّضاعة ذات حلمة يتم تغذيتهم  

 TC 7.8 

غبر    ليس هناك مؤشر قياس    التغذية المستجيبة

 منطبق 

 األدئ  من الن
ّ
 ل  “الحد

ً
 مركبا

ً
ا   الجدول أعاله، يتم دمج ثالثة أبعاد للتغذية التكميلية لتشكل مؤشر

ات الواردة ف     إضافة إل المؤشر
ظام الغذائ 

    احتياجات الطاقة والكفاية التغذوية )باستثناء الحديد(. ويقّيم هذا المؤشر  المقبول”. 
 من النظام الغذائ 

ّ
وك  يكون الطفل قد حصل عىل الحد

  اليوم السابق: 
 المقبول، يجب أن يكون الطفل قد تناول ف 

 

 

عىل استهالك أية كمية من الغذاء القادم من  96 ( الحبوب، 2( حليب األم،  1ات الغذائية الثمانية االتالية: مجموعات عىل األقل من المجموع 5يستند المؤشر
ات حليب الرّضع، والحليب واللير  والجبنة(، 4( البقوليات والمكشات، 3والجذور والدرنات،  وتينية )اللحوم، 5( منتجات األلبان )مستحض  ( األغذية البر

وات الغنية بفيتامير  "أ"،  ( الفواكة7( البيض، 6األسماك، الدواجن، الكبد / أحشاء الذبائح.  وات األخرى. 8والخض   ( الفواكه والخض 
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 العدد المالئم من الوجبات/الوجبات الشيعة/أغذية الحليب؛ .1

  4وعات األغذية الثمانية لألطفال الذين حصلوا عىل رضاعة طبيعية؛ و مجموعات عىل األقل من مجم  5المواد الغذائية من  .2

 مجموعات غذائية لألطفال الذين لم يحصلوا عىل رضاعة طبيعية؛  97  7مجموعات من أصل 

 نوعان من أغذية الحليب عىل األقل لألطفال الذين لم يحصلوا عىل رضاعة طبيعية.  .3

 

، رضاعة طبيعية.   TC.7.1يستند الجدول   تير    السنتير  األخبر
 عىل رواية األمهات عن الوقت الذي قمن فيه بإرضاع آخر مولود لهن، ومن ُولد لهن ف 

وهو يشبر إل نسبة األطفال الذين سبق إرضاعهم رضاعة طبيعية، وكذلك األطفال الذين حصلوا عىل رضاعة طبيعية أول مرة خالل الساعة  

 الوالدة. األول واليوم األول من 

  األيام الثالثة األول من الحياة، غبر حليب   TC.7.2يعرض الجدول 
  تم إعطاؤها للمواليد الجدد ف 

معلومات حول السوائل أو المواد األخرى الن 

 طبيعية أم ال.  ويتم تصنيف البيانات حسب مزايا الخلفية العامة المختلفة، بما فيها ما إذا كان قد سبق أن حصل/ت الطفل/ة عىل رضاعة  األم. 

  الجدولير  
ات الخاصة بتغذية الرّضع وصغار األطفال المذكورة ف  إل رواية األم حول استهالك الغذاء   TC.7.6و  TC.7.3تستند مجموعة المؤشر

  سبقت إجراء المقابلة معها. 
وتخضع البيانات لعدد من القيود، وبعض هذه القيود يتعلق بقدرة المستجيبة   والسوائل خالل اليوم أو الليلة الن 

ء، وكذلك لعدم معرفتها   عىل تقديم رواية كاملة حول تناول الطفل/ة للسوائل واألغذية وذلك بسبب أخطاء ناتجة عن عدم تذكره  
ا لكل سر

  تم إطعام الطفل/ة فيها من قبل أشخاص آخرين.  
 للحاالت الن 

  الفئة العمرية  TC.7.3يعرض الجدول 
)أي الذين تناولوا   الذين تم إرضاعهم رضاعة طبيعية خالصة أشهر  5-0حالة اإلرضاع الطبيع  للرّضع ف 

  الفئة العمرية 
عىل    )أي الذين حصلوا معظمها من حليب األم أشهر الذين حصلوا عىل رضاعة طبيعية  5-0حليب األم فقط( والرّضع ف 

  الفئة العمرية   حليب األم إضافة إل الماء الخالص و/أو سوائل من غبر الحليب(. 
 اإلرضاع الطبيع  المتواصل لألطفال ف 

ً
ويعرض الجدول أيضا

 والفئة العمرية  12-15
ً
.  23-20شهرا

ً
 شهرا

  الفئة العمرية  TC.7.4ل يعرض الجدو 
 ومتوسط مدة الرضاعة الطبيعية الخالصة   35-0متوسط مدة أي إرضاع طبيع  بير  األطفال ف 

ً
شهرا

  الفئة العمرية 
.  23-0والرضاعة الطبيعية السائدة بير  األطفال ف 

ً
 شهرا

. ش  24ممارسات اإلرضاع الطبيع  المالئمة للعمر لألطفال دون عمر  TC.7.5ويعرض الجدول 
ً
ستخدم معايبر التغذية المختلفة حسب عمر   هرا

ُ
وت

  الفئة العمرية  الطفل/ة. 
  الفئة   5-0بالنسبة للرّضع ف 

عتبر الرضاعة الطبيعية ممارسة تغذية مالئمة للعمر، بينما ُيعتبر أن األطفال ف 
ُ
أشهر، ت

 قد حصلوا عىل تغذية مالئمة لعمرهم إذا حصلوا عىل حليب األ  23-6العمرية 
ً
 م وأغذية صلبة أو شبه صلبة أو لّينة. شهرا

  الفئة العمرية  TC.7.6ويعرض الجدول  
 باألغذية الصلبة أو شبه الصلبة أو اللّينة للرّضع ف 

ً
 تعريفا

ً
  TC.7.7أشهر، بينما يعرض الجدول  8-6أيضا

  الفئة العمرية 
 ممن حصلوا عىل العدد األدئ  من  23-6نسبة األطفال ف 

ً
الوجبات/الوجبات الشيعة المتنوعة خالل اليوم السابق )إشارة إل  شهرا

، وكذلك  أغذية الحليب لألطفال الذين لم يحصلوا عىل رضاعة طبيعية(، حسب حالة اإلرضاع.   تقديم الغذاء الصلب أو شبه الصلب أو الليرّ 

ة ل لقلق وذلك بسبب احتمالية التلوث إذا لم يتم تنظيف وتعقيم الرّضاعة و/أو الحلمة  تعتبر مسألة مواصلة التغذية بواسطة الرّضاعة مسألة مثبر

 .  
كما يمكن للتغذية عن طريق الرّضاعة أن يعيق عملية اإلرضاع الطبيع  وذلك بسبب تعّود األطفال عىل حلمة الرّضاعة وعدم تقّبل   كما ينبع 

  المراحل العمرية األصغر. 
  الفئة العمرية  TC.7.8جدول يعرض ال  98حلمة األم، خاصة ف 

 الذين تم تغذيتهم عن   23-0نسبة األطفال ف 
ً
شهرا

طريق رّضاعة ذات حلمة خالل اليوم السابق. 

 

 

ك يصبح  97   المؤشر المركب حيث يتم إزالة مجموعة  7الحظ/ي أن القاسم المشب 
مجموعات غذائية لألطفال الذين لم يحصلوا عىل رضاعة طبيعية ف 

، إذ يتم تقييمها بشكل منفصل.   
   منتجات الحليب من التنوع الغذائ 

مان، إي، و كيه. تومبسون. زيم 98 ة  “توضيح االلتباس المعلق بالحلمة”.  بر  .-doi: 10.1038/jp.2015.83 .8959(: 2015) 11، العدد J Perinatol 35نشر
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 : اإلرضاع الطبيعي األولي TC.7.1الجدول 

، والذين تم من الثدي رضاعة طبيعية مواليدهم تم إرضاع الذينسنة ولهن والدة حية في السنتين االخيرتين و 49-15للنساء في عمر نسبة أحدث المواليد األحياء من األطفال 
 2018، العراقإرضاعهم رضاعة طبيعية خالل الساعة األولى من الوالدة وخالل اليوم األول من الوالدة، 

  

نسبة من سبق 

إرضاعهم من 
 1قبل

 نسبة من تم إرضاعهم أول مرة:
عدد أحدث المواليد 

للنساء الالتي  األحياء

في لهن والدة حية 
 السنتين األخيرتين

خالل ساعة من 
 2الوالدة

خالل اليوم 

األول من 
 الوالدة

  
    

 6,218 80.6 32.4 93.3 المجموع اإلجمالي

      

     المنطقة

 4,287 80.7 31.3 93.1 منطقة حضرية

 1,931 80.4 34.8 93.6 منطقة ريفية

     المحافظة

 221 76.3 38.1 91.4 دهوك

 610 91.6 45.5 96.7 نينوى

 260 79.1 32.6 97.4 سليمانية

 145 86.3 27.3 93.9 كركوك

 508 75.6 22.7 94.6 اربيل

 431 70.1 18.2 89.7 ديالى

 163 66.5 9.7 87.0 انبار

 1,071 79.3 17.8 92.3 بغداد

 739 78.7 20.0 91.2 مركز   

 332 80.6 13.1 94.9 اطراف   

 296 88.7 59.7 95.4 بابل

 202 90.6 51.4 96.0 كربالء 

 228 81.9 32.6 91.4 واسط

 144 66.4 20.1 85.0 صالح الدين

 263 67.4 18.1 86.2 نجف

 192 68.5 12.7 83.3 قادسية

 267 83.8 31.6 96.5 مثنى

 356 83.3 57.0 94.2 ذي قار

 313 84.3 41.3 97.5 ميسان

 549 89.2 46.2 96.9 بصرة 

     االقليم

 990 76.7 28.8 94.6 العراق كوردستان

 5,229 81.3 33.0 93.0 وسط وجنوب العراق

     األشهر التي مضت منذ آخر والدة

 3,161 79.3 32.4 93.6 شهراً  0-11

 3,057 81.9 32.3 92.9 شهراً  12-23

     المستوى التعليمي لألم

 1,091 80.1 38.8 93.1 االبتدائي أو ال تعليمما قبل 

 2,666 80.8 33.0 93.2 االبتدائيه

 1,196 81.0 29.1 95.2 المتوسطه

 1,265 80.2 28.5 92.0 االعداديه +

     المساعدة المقدمة أثناء الوالدة

 5,945 80.3 31.2 93.4 مرافقة ماهرة

 251 87.8 57.6 92.9 مرافقة والدة تقليدية

 22 (*) (*) (*) غير ذلك/ عدم وجود مرافقة

     مكان وضع المولود 

 829 84.8 46.4 94.9 المنزل

 5,384 79.9 30.1 93.0 مرفق صحي

 4,628 82.1 33.3 93.1 عام

 756 67.0 10.8 92.8 خاص
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 : اإلرضاع الطبيعي األولي TC.7.1الجدول 

، والذين تم من الثدي رضاعة طبيعية مواليدهم تم إرضاع الذينسنة ولهن والدة حية في السنتين االخيرتين و 49-15للنساء في عمر نسبة أحدث المواليد األحياء من األطفال 
 2018، العراقإرضاعهم رضاعة طبيعية خالل الساعة األولى من الوالدة وخالل اليوم األول من الوالدة، 

  

نسبة من سبق 

إرضاعهم من 
 1قبل

 نسبة من تم إرضاعهم أول مرة:
عدد أحدث المواليد 

للنساء الالتي  األحياء

في لهن والدة حية 
 السنتين األخيرتين

خالل ساعة من 
 2الوالدة

خالل اليوم 

األول من 
 الوالدة

 5 (*) (*) (*) غير ذلك/ال أعرف/إجابة ناقصة

     نوع الوالدة

 4,156 88.4 44.7 94.7 والدة طبيعية

 2,063 64.8 7.5 90.5 عملية قيصرية

     صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 183 54.8 15.9 91.4 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 5,880 81.4 32.6 93.3 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

     ُخمس مؤشر الثروة

 1,306 84.8 42.0 94.5 األشد فقراً 

 1,370 80.2 33.7 93.1 فقير

 1,309 79.4 30.2 92.0 متوسط

 1,125 79.0 28.4 92.4 ثري

 1,108 79.3 25.9 94.6 األكثر ثراءً 

 األطفال الذين سبق إرضاعهم - TC.30مسح المؤشر العنقودي متعدد المؤشرات  1

 البدء المبكر باإلرضاع الطبيعي - TC.31مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 : إطعام المواليد الجدد TC.7.2الجدول 

 2018 ،العراقاأليام الثالثة األولى من الوالدة، ( المستهلكة في االمحسب السوائل او المواد )باستثناء حليب سنة ولهن والدة حية في السنتين االخيرتين  49-15للنساء في عمر نسبة أحدث المواليد األحياء من األطفال 

  

   نسبة األطفال الذين استهلكوا:
السوائل أو المواد األخرى غير حليب األم المستهلكة في   أ أنواع

 األيام الثالثة األولى من الحياة:
عدد أحدث المواليد 

األحياء من 

األطفال في 
 السنتين األخيرتين

حليب 
 الحيوانات

 مياه خالصة
سكّر أو 
محلول 

 الجلوكوز

ماء 
 الغريب

عصير 
 فواكه

حليب 
رضّع 

 بديل

الشاي / ُحقن 
طريق تغذية عن 

الوريد محاليل 

 أعشاب تقليدية

 عسل

دواء بوصفة 

طبية/محلول أمالح 
معالجة الجفاف 

الفموي/محاليل 
 السكر/الملح

غير 
 ذلك

 
السوائل 

المعتمدة على 

 الحليب فقط

السوائل الخالية 
من الحليب / 

 المواد فقط

 كالهما
أي من 
 كالهما

 

                                  

 6,218 54.2 10.4 24.2 19.7  1.7 4.4 0.2 2.5 26.8 0.1 1.9 21.8 10.9 8.1 المجموع اإلجمالي

                  

                 المنطقة

 4,287 53.6 8.8 26.2 18.6  1.7 3.4 0.3 2.3 27.2 0.1 1.7 19.4 10.3 8.1 منطقة حضرية

 1,931 55.7 13.9 19.6 22.2  1.6 6.7 0.2 2.9 25.7 0.2 2.3 27.0 12.3 8.0 منطقة ريفية

                 المحافظة

 221 61.2 11.1 21.9 28.2  0.2 1.2 0.8 0.2 31.0 0.0 0.3 34.5 6.6 2.5 دهوك

 610 53.9 2.7 12.6 38.5  3.7 0.3 0.0 0.2 13.9 0.2 0.0 38.8 4.0 2.0 نينوى

 260 55.4 7.6 40.9 6.9  0.0 1.2 1.5 0.0 47.6 0.0 0.0 10.0 4.1 1.5 سليمانية

 145 32.5 6.5 11.3 14.7  0.0 3.3 0.0 0.8 12.2 1.8 3.0 14.1 5.3 6.5 كركوك

 508 60.2 20.2 25.1 14.9  3.0 0.6 0.6 0.2 41.6 0.0 0.1 29.7 9.8 3.7 اربيل

 431 78.0 17.7 49.8 10.5  0.0 4.7 0.4 0.9 57.7 0.0 4.8 25.4 9.8 9.8 ديالى

 163 68.8 18.7 17.9 32.2  2.6 5.0 0.6 1.9 35.1 0.0 1.8 45.6 11.2 2.5 انبار

 1,071 50.3 10.2 28.4 11.7  0.6 1.6 0.0 0.0 21.5 0.0 2.2 14.4 13.6 17.1 بغداد

 739 50.7 9.9 30.1 10.7  0.7 0.9 0.0 0.0 24.4 0.0 2.6 12.9 14.0 15.6 مركز   

 332 49.4 11.1 24.4 13.9  0.6 3.0 0.0 0.1 15.1 0.0 1.2 17.6 12.7 20.6 اطراف   

 296 33.4 2.3 23.0 8.2  0.0 3.4 0.0 0.0 21.0 0.0 4.7 5.8 4.1 4.2 بابل

 202 27.8 1.1 17.9 8.8  1.1 0.8 0.3 1.1 13.4 0.0 0.0 7.6 0.8 5.8 كربالء 

 228 53.7 7.4 36.0 10.3  0.2 2.3 0.2 3.0 32.6 0.0 0.3 11.7 6.4 11.6 واسط

 144 65.0 28.1 9.7 27.2  0.0 16.4 0.0 2.3 20.8 0.6 1.3 53.6 6.9 17.0 صالح الدين

 263 63.8 18.2 22.2 23.4  4.4 8.2 0.7 1.6 23.6 0.0 2.9 23.1 24.7 18.1 نجف

 192 63.1 15.6 18.4 29.1  3.5 29.4 0.5 6.8 27.1 0.1 3.5 14.8 32.7 7.1 قادسية

 267 49.1 5.4 23.4 20.3  1.0 3.1 0.0 1.3 16.5 0.0 0.6 12.6 21.4 12.3 مثنى

 356 42.8 5.6 15.0 22.2  2.2 2.8 0.0 10.8 12.7 0.3 2.8 16.7 1.0 7.8 ذي قار
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 : إطعام المواليد الجدد TC.7.2الجدول 

 2018 ،العراقاأليام الثالثة األولى من الوالدة، ( المستهلكة في االمحسب السوائل او المواد )باستثناء حليب سنة ولهن والدة حية في السنتين االخيرتين  49-15للنساء في عمر نسبة أحدث المواليد األحياء من األطفال 

  

   نسبة األطفال الذين استهلكوا:
السوائل أو المواد األخرى غير حليب األم المستهلكة في   أ أنواع

 األيام الثالثة األولى من الحياة:
عدد أحدث المواليد 

األحياء من 

األطفال في 
 السنتين األخيرتين

حليب 
 الحيوانات

 مياه خالصة
سكّر أو 
محلول 

 الجلوكوز

ماء 
 الغريب

عصير 
 فواكه

حليب 
رضّع 

 بديل

الشاي / ُحقن 
طريق تغذية عن 

الوريد محاليل 

 أعشاب تقليدية

 عسل

دواء بوصفة 

طبية/محلول أمالح 
معالجة الجفاف 

الفموي/محاليل 
 السكر/الملح

غير 
 ذلك

 
السوائل 

المعتمدة على 

 الحليب فقط

السوائل الخالية 
من الحليب / 

 المواد فقط

 كالهما
أي من 
 كالهما

 

 313 62.5 9.7 16.1 36.6  1.6 22.6 0.0 13.1 19.8 0.0 6.8 26.9 16.2 6.4 ميسان

 549 52.1 8.7 21.6 21.8  3.6 1.0 0.0 5.8 29.6 0.4 0.4 18.7 16.0 0.8 بصرة 

                 االقليم

 990 59.1 14.8 28.5 15.8  1.6 0.9 0.9 0.2 40.8 0.0 0.1 25.6 7.6 2.8 العراق كوردستان

 5,229 53.3 9.5 23.3 20.4  1.7 5.1 0.1 2.9 24.1 0.2 2.2 21.0 11.5 9.0 وسط وجنوب العراق

                 األشهر التي مضت منذ آخر والدة

 3,161 53.5 9.0 25.3 19.2  1.9 4.5 0.2 2.7 26.8 0.2 1.7 20.5 10.2 7.9 شهراً  0-11

 3,057 55.0 11.8 23.0 20.3  1.5 4.3 0.3 2.4 26.7 0.1 2.2 23.1 11.6 8.2 شهراً  12-23

                 حالة اإلرضاع الطبيعي

 5,802 51.6 9.6 21.7 20.4  1.6 4.2 0.2 2.6 24.4 0.1 1.9 21.7 10.7 7.0 سبق إرضاعهم

اً   415 91.1 21.8 59.0 10.3  3.5 7.0 0.3 0.9 59.2 0.0 2.4 22.6 13.8 22.5 لم يسبق إرضاعهم نهائي

 2 20.8 0.0 0.0 20.8  20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 إجابة ناقصة

                 المساعدة المقدمة أثناء الوالدة

 5,945 54.5 10.6 24.7 19.1  1.7 4.2 0.2 2.4 27.5 0.1 1.9 21.4 11.0 8.2 مرافقة ماهرة

 251 48.5 4.9 12.1 31.6  1.1 8.1 0.2 5.1 11.6 0.0 1.3 28.4 7.5 5.5 مرافقة والدة تقليدية

 22 (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) غير ذلك/ عدم وجود مرافقة

                 مكان وضع المولود 

 829 48.0 7.0 12.6 28.4  1.1 4.3 0.2 3.4 14.3 0.0 2.7 29.3 15.3 5.4 المنزل

 5,384 55.2 10.9 25.9 18.3  1.8 4.4 0.3 2.4 28.7 0.2 1.8 20.6 10.2 8.5 مرفق صحي

 4,628 53.7 9.5 24.1 20.2  1.9 4.3 0.2 2.5 26.2 0.1 1.9 20.8 10.4 7.6 عام

 756 64.0 19.5 37.6 6.9  1.0 5.4 0.5 1.6 44.0 0.3 1.2 18.9 9.4 13.5 خاص

 5 (*) (*) (*) (*)  (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) غير ذلك/ال أعرف/إجابة ناقصة

                 المستوى التعليمي لألم

 1,091 52.0 7.7 19.4 24.8  2.3 3.5 0.2 4.3 20.9 0.1 1.9 23.2 10.6 6.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 2,666 53.4 9.9 21.3 22.2  1.3 6.0 0.4 2.6 23.0 0.1 2.5 24.0 12.3 8.3 االبتدائيه
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 : إطعام المواليد الجدد TC.7.2الجدول 

 2018 ،العراقاأليام الثالثة األولى من الوالدة، ( المستهلكة في االمحسب السوائل او المواد )باستثناء حليب سنة ولهن والدة حية في السنتين االخيرتين  49-15للنساء في عمر نسبة أحدث المواليد األحياء من األطفال 

  

   نسبة األطفال الذين استهلكوا:
السوائل أو المواد األخرى غير حليب األم المستهلكة في   أ أنواع

 األيام الثالثة األولى من الحياة:
عدد أحدث المواليد 

األحياء من 

األطفال في 
 السنتين األخيرتين

حليب 
 الحيوانات

 مياه خالصة
سكّر أو 
محلول 

 الجلوكوز

ماء 
 الغريب

عصير 
 فواكه

حليب 
رضّع 

 بديل

الشاي / ُحقن 
طريق تغذية عن 

الوريد محاليل 

 أعشاب تقليدية

 عسل

دواء بوصفة 

طبية/محلول أمالح 
معالجة الجفاف 

الفموي/محاليل 
 السكر/الملح

غير 
 ذلك

 
السوائل 

المعتمدة على 

 الحليب فقط

السوائل الخالية 
من الحليب / 

 المواد فقط

 كالهما
أي من 
 كالهما

 

 1,196 55.5 14.9 23.9 16.7  2.6 3.5 0.2 2.0 32.5 0.1 1.5 24.0 9.7 6.6 المتوسطه

 1,265 56.8 9.5 34.3 13.0  1.1 2.6 0.0 1.1 34.2 0.2 1.1 13.6 9.5 10.1 االعداديه +

                 صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

تعاني من صعوبة في القدرات 
 الوظيفية

4.1 31.2 44.1 2.1 0.3 26.5 5.0 0.0 3.9 3.2  43.6 19.2 10.5 73.3 183 

ال تعاني من أية صعوبة في 
 القدرات الوظيفية

8.2 10.4 21.0 1.9 0.1 27.0 2.5 0.3 4.4 1.7  18.9 24.4 10.5 53.8 5,880 

                 مؤشر الثروة

 1,306 49.1 9.8 15.0 24.4  2.9 7.9 0.0 5.2 18.9 0.1 3.2 21.8 13.7 5.9 األشد فقراً 

 1,370 56.6 13.5 19.8 23.4  1.5 4.8 0.1 3.4 26.8 0.3 3.0 27.1 13.3 6.8 فقير

 1,309 55.7 9.9 28.2 17.6  1.2 4.5 0.4 1.8 26.9 0.0 1.7 19.8 11.7 11.4 متوسط

 1,125 55.6 7.0 32.1 16.5  1.3 2.3 0.1 1.3 30.0 0.2 1.0 17.4 7.1 9.3 ثري

 1,108 54.1 11.3 27.5 15.3  1.6 1.7 0.6 0.3 32.4 0.1 0.3 21.8 7.6 6.9 األكثر ثراءً 
المستحضرات العشبية التقليدية ، والعسل و "غيرها". الحظ  /، وعصير الفاكهة ، والشاي غريبماء ادي والسكر أو ماء الجلوكوز ، وشمل الماء العتغير المعتمد على الحليب ، والسوائل )غير حليب األم( وحليب األطفال. وهي الحليب تشتمل السوائل التي تحتوي على الحليب  أ

 ليست مدرجة في أي فئة. ومحلول أمالح معالجة الجفاف الفموي ومحاليل السكر/الملحأن األدوية الموصوفة 
 حالة غير مرجحة 25( األرقام التي تستند إلى أقل من )* 



 

 189 صفحة | صحة الطفل وتغذيته ونمائه – النمو

 يعي : حالة اإلرضاع الطبTC.7.3الجدول 

 2018،,العراقنسبة األطفال ممن هم على قيد الحياة وفقاً لحالة اإلرضاع في الفئات العمرية المحددة، 

  

  أشهر 5-0األطفال في الفئة العمرية 

األطفال في الفئة العمرية 
  شهراً  12-15

-20األطفال في الفئة العمرية 
 شهراً  23

نسبة من تم 
إرضاعهم 
رضاعة 

طبيعية 
 1خالصة

نسبة من تم 
إرضاعهم 
رضاعة 

طبيعية 
 2سائدة

عدد 
  األطفال

نسبة من تم 

إرضاعهم 
)الرضاعة 

المتواصلة عند 

بلوغ عمر سنة 
 3واحدة(

عدد 
  األطفال

نسبة من تم 

إرضاعهم 
)الرضاعة 

المتواصلة عند 

بلوغ عمر 
 4سنتين(

عدد 
 األطفال

                    

 943 26.7  1,103 44.8  1,509 41.5 25.8 اإلجمالي )العراق(المجموع 

           

          الجنس

 534 23.3  540 44.9  758 40.1 26.5 ذكر

 410 31.1  563 44.8  751 43.0 25.2 أنثى

          المنطقة

 643 28.2  755 40.9  1,012 38.7 24.8 منطقة حضرية 

 300 23.6  349 53.4  498 47.3 28.0 منطقة ريفية

          المحافظة

 48 15.6  40 28.6  54 29.1 18.1 دهوك

 117 31.8  112 61.3  163 39.7 30.4 نينوى

 45 (41.5)  (34) (58.8)  (87) (55.2) (48.9) سليمانية

 25 (32.5)  (22) (52.0)  (32) (40.4) (33.1) كركوك

 87 (22.5)  (66) (25.2)  (68) (13.5) (8.7) اربيل

 79 8.3  100 46.6  85.1 24.8 17.9 ديالى

 21 (18.8)  (27) (32.3)  (49) (40.7) (20.5) انبار

 98 19.3  226 34.2  265 35.2 18.3 بغداد

 67 (18.7)  (143) (39.1)  (183) (28.8) (18.3) مركز   

 31 20.5  83 25.9  82 49.4 18.5 اطراف   

 40 (36.5)  (63) (42.6)  (75) (47.6) (34.2) بابل

 34 45.6  36 69.4  50 64.4 49.2 كربالء 

 37 29.2  32 46.2  60.7 44.1 34.0 واسط

 25 (16.2)  (21) (41.7)  (45) (32.6) (24.1) صالح الدين

 50 38.1  47 58.0  71 61.5 34.1 نجف

 32 26.3  26 65.1  55 55.8 29.1 قادسية

 24 36.8  44 42.4  45 49.0 18.8 مثنى

 49 45.3  56 65.3  85 59.5 42.3 ذي قار

 50 19.0  53 58.4  57 52.1 9.0 ميسان

 82 22.4  98 28.3  164 34.5 16.0 بصرة 

          االقليم

 180 25.5  141 34.4  208 34.9 27.9 العراق كوردستان

 763 27.0  963 46.4  1,301 42.6 25.5 وسط وجنوب العراق

          المستوى التعليمي لألم

 195 31.8  167 46.7  255 55.8 32.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 364 28.1  553 51.0  637 42.5 27.1 االبتدائيه

 190 16.6  158 43.7  257 43.5 24.9 المتوسطه

 195 28.9  225 29.1  361 28.4 19.5 االعداديه +

          صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 40 (25.9)  (26) (61.0)  (24) (34.5) (21.0) تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 897 26.7  1,060 44.6  1,418 41.7 25.9 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 7 (*)  (*) (*)  (*) (*) (*) ال يتوفر معلومات

          مؤشر الثروة

 222 32.6  232 56.8  318 52.9 29.5 األشد فقراً 

 275 20.0  194 46.3  312 38.7 21.9 فقير

 140 20.9  254 44.7  334 41.8 27.7 متوسط



 

 190 صفحة | صحة الطفل وتغذيته ونمائه – النمو

 يعي : حالة اإلرضاع الطبTC.7.3الجدول 

 2018،,العراقنسبة األطفال ممن هم على قيد الحياة وفقاً لحالة اإلرضاع في الفئات العمرية المحددة، 

  

  أشهر 5-0األطفال في الفئة العمرية 

األطفال في الفئة العمرية 
  شهراً  12-15

-20األطفال في الفئة العمرية 
 شهراً  23

نسبة من تم 
إرضاعهم 
رضاعة 

طبيعية 
 1خالصة

نسبة من تم 
إرضاعهم 
رضاعة 

طبيعية 
 2سائدة

عدد 
  األطفال

نسبة من تم 

إرضاعهم 
)الرضاعة 

المتواصلة عند 

بلوغ عمر سنة 
 3واحدة(

عدد 
  األطفال

نسبة من تم 

إرضاعهم 
)الرضاعة 

المتواصلة عند 

بلوغ عمر 
 4سنتين(

عدد 
 األطفال

                    

 162 27.1  217 41.7  308 39.8 24.1 ثري

 144 35.6  205 33.5  237 32.1 25.6 األكثر ثراءً 

 أشهر 6الرضاعة الطبيعية الخالصة لألطفال دون سّن  - TC.32مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 أشهر 6الرضاعة الطبيعية السائدة لألطفال دون سّن  - .33TCمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 الرضاعة المتواصلة عند بلوغ الطفل عمر سنة واحدة - TC.34مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3
 الرضاعة المتواصلة عند بلوغ الطفل عمر سنتين - TC.35مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4

 حالة غير مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى) ( 
 حالة غير مرجحة 25إلى أقل من )*( األرقام التي تستند 

 

 : مدة الرضاعة الطبيعيةTC.7.4الجدول 

-0شهرًا ومتوسط مدة الرضاعة الطبيعية الخالصة والرضاعة الطبيعية السائدة بين األطفال في الفئة العمرية  35-0متوسط مدة أي إرضاع طبيعي بين األطفال في الفئة العمرية 
23  ،  2018 ،العراقشهراً

  

متوسط المدة 
)باألشهر( ألي 
 1رضاعة طبيعية

عدد األطفال في 
 35-0العمرية الفئة 

 شهراً 

 متوسط المدة )باألشهر( لـ:

عدد األطفال في 
 23-0الفئة العمرية 
 شهراً 

الرضاعة الطبيعية 
 الخالصة

الرضاعة الطبيعية 
 السائدة

            

 6,343 1.7 0.7 9,432 12.3 المتوسط

       

      الجنس

 3,256 1.5 0.6 4,887 10.7 ذكر

 3,087 1.9 0.7 4,546 12.9 أنثى

      المنطقة

 4,362 1.5 0.7 6,452 11.1 منطقة حضرية

 1,981 2.2 0.6 2,981 13.9 منطقة ريفية

      المحافظة

 221 0.7 0.5 351 5.9 دهوك

 630 1.9 1.3 911 17.0 نينوى

 267 3.5 2.3 423 13.7 سليمانية

 154 1.9 1.2 207 7.6 كركوك

 492 0.6 0.5 726 10.5 اربيل

 452 0.6 0.6 648 6.3 ديالى

 164 1.2 0.5 264 5.9 انبار

 1,097 1.1 0.6 1,600 7.1 بغداد

 760 0.7 0.7 1,107 8.7 مركز   

 337 2.4 0.5 493 6.7 اطراف   

 303 2.2 1.0 456 12.1 بابل

 204 3.8 2.5 296 20.3 كربالء 

      واسط

 147 0.6 0.6 219 5.9 صالح الدين

 265 4.1 0.7 394 14.5 نجف

 192 3.1 0.6 286 16.9 قادسية

 266 2.4 0.6 426 13.5 مثنى

 357 3.5 0.7 562 19.3 ذي قار



 

 191 صفحة | صحة الطفل وتغذيته ونمائه – النمو

 : مدة الرضاعة الطبيعيةTC.7.4الجدول 

-0شهرًا ومتوسط مدة الرضاعة الطبيعية الخالصة والرضاعة الطبيعية السائدة بين األطفال في الفئة العمرية  35-0متوسط مدة أي إرضاع طبيعي بين األطفال في الفئة العمرية 

23  ،  2018 ،العراقشهراً

  

متوسط المدة 
)باألشهر( ألي 

 1رضاعة طبيعية

عدد األطفال في 
 35-0العمرية الفئة 

 شهراً 

 متوسط المدة )باألشهر( لـ:

عدد األطفال في 
 23-0الفئة العمرية 

 شهراً 

الرضاعة الطبيعية 

 الخالصة

الرضاعة الطبيعية 

 السائدة

            

 319 2.6 0.5 495 17.4 ميسان

 575 1.5 0.6 830 10.1 بصرة 

      االقليم

 980 0.7 0.6 1,500 10.3 العراق كوردستان

 5,363 1.9 0.7 7,933 12.7 وسط وجنوب العراق

      المستوى التعليمي لألم

 1,127 3.0 0.7 1,759 13.7 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 2,710 1.7 0.6 4,063 13.8 االبتدائيه

 1,211 1.8 0.7 1,693 8.0 المتوسطه

 1,296 0.7 0.6 1,917 9.4 االعداديه +

      صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 194 0.7 0.5 295 15.9 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 5,983 1.8 0.7 8,939 12.2 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

      مؤشر الثروة

 1,335 2.8 0.6 2,081 16.7 األشد فقراً 

 1,402 1.5 0.6 2,030 13.3 فقير

 1,334 1.7 0.8 1,948 13.0 متوسط

 1,159 1.6 0.6 1,704 9.1 ثري

 1,113 0.7 0.6 1,670 9.2 األكثر ثراءً 

 مدة اإلرضاع الطبيعي - TC.36مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 

 : الرضاعة الطبيعية المناسبة للعمرTC.7.5الجدول 

 2018 ،العراقشهراً الذين تم إرضاعهم بشكل مالئم خالل اليوم السابق،  23-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  
   أشهر 5-0األطفال في الفئة العمرية 

 23-6األطفال في الفئة العمرية 
   شهرًا

-0األطفال في الفئة العمرية 
 شهراً  23

نسبة من تم 

إرضاعهم 
رضاعة 

طبيعية 
  عدد األطفال 1خالصة

نسبة من يتم 
إرضاعهم 

حالياً 

ويحصلون 
على غذاء 

صلب أو شبه 
  عدد األطفال صلب أو ليّن

نسبة من تم 

إرضاعم 
 عدد األطفال 2بشكل مالئم

                  

 6,343 36.9  4,834 40.4  1,509 25.8 المجموع اإلجمالي )العراق(

          

         الجنس

 3,256 36.1  2,498 39.0  758 26.5 ذكر

 3,087 37.7  2,336 41.8  751 25.2 أنثى

         المنطقة

 4,362 35.4  3,350 38.6  1,012 24.8 منطقة حضرية 

 1,981 40.2  1,484 44.3  498 28.0 منطقة ريفية

         المحافظة

 221 23.6  168 25.3  54 18.1 دهوك

 630 46.0  466 51.5  163 30.4 نينوى

 267 47.1  180 46.3  87 48.9 سليمانية

 154 36.1  122 36.9  32 (33.1) كركوك



 

 192 صفحة | صحة الطفل وتغذيته ونمائه – النمو

 : الرضاعة الطبيعية المناسبة للعمرTC.7.5الجدول 

 2018 ،العراقشهراً الذين تم إرضاعهم بشكل مالئم خالل اليوم السابق،  23-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  
   أشهر 5-0األطفال في الفئة العمرية 

 23-6األطفال في الفئة العمرية 
   شهرًا

-0األطفال في الفئة العمرية 
 شهراً  23

نسبة من تم 
إرضاعهم 

رضاعة 
طبيعية 

  عدد األطفال 1خالصة

نسبة من يتم 

إرضاعهم 
حالياً 

ويحصلون 

على غذاء 
صلب أو شبه 

  عدد األطفال صلب أو ليّن

نسبة من تم 
إرضاعم 

 عدد األطفال 2بشكل مالئم

                  

 492 34.5  424 38.7  68 (8.7) اربيل

 452 24.3  367 25.8  85 17.9 ديالى

 164 28.1  115 31.3  49 20.5 انبار

 1,097 27.6  831 30.5  265 18.3 بغداد

 760 28.5  577 31.8  183 18.3 مركز   

 337 25.5  254 27.7  82 18.5 اطراف   

 303 40.9  228 43.1  75 34.2 بابل

 204 55.6  154 57.7  50 49.2 كربالء 

 240 38.2  180 39.6  61 34.0 واسط

 147 28.4  102 30.3  45 24.1 صالح الدين

 265 44.3  194 48.1  71 34.1 نجف

 192 40.4  137 45.0  55 29.1 قادسية

 266 42.8  220 47.6  45 18.8 مثنى

 357 56.6  272 61.0  85 42.3 ذي قار

 319 42.8  262 50.1  57 9.0 ميسان

 575 29.8  411 35.3  164 16.0 بصرة 

         االقليم

 980 35.5  772 37.5  208 27.9 العراق كوردستان

 5,363 37.2  4,062 40.9  1,301 25.5 العراقوسط وجنوب 

         المستوى التعليمي لألم

 1,127 42.5  872 45.4  255 32.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 2,710 40.0  2,072 44.0  637 27.1 االبتدائيه

 1,211 31.6  954 33.4  257 24.9 المتوسطه

 1,296 30.4  935 34.6  361 19.5 االعداديه +

         صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 194 48.2  170 52.0  24 (21.0) تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 5,983 36.7  4,565 40.0  1,418 25.9 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 166 32.4  99 36.7  68 26.3 ال يتوفر معلومات

         الثروةمؤشر 

 1,335 44.9  1,017 49.8  318 29.5 األشد فقراً 

 1,402 34.5  1,091 38.1  312 21.9 فقير

 1,334 36.2  1,000 39.1  334 27.7 متوسط

 1,159 32.7  852 35.8  308 24.1 ثري

 1,113 35.4  875 38.1  237 25.6 األكثر ثراءً 

 أشهر 6الرضاعة الطبيعية الخالصة لألطفال دون سّن  - TC.32مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
   اإلرضاع الطبيعي المالئم للعمر - TC.37مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 حالة غير مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى) ( 



 

 193 صفحة | صحة الطفل وتغذيته ونمائه – النمو

ّينةTC.7.6الجدول 
ّ
 : اعطاء األغذية الصلبة أو شبه الصلبة أو الل

 2018 ،العراقأشهر الذينن تناولوا أغذية صلبة أو شبه صلبة أو ليّنة خالل اليوم السابق،  8 – 6نسبة األطفال الرضّع في الفئة العمرية 

  
اً اً  الذين يتم إرضاعهم حالي  الجميع  الذين ال يتم إرضاعهم حالي

نسبة من 
يحصلون 
على غذاء 

صلب أو 
شبه صلب 

 أو ليّن

األطفال عدد 

في الفئة 
 8-6العمرية 

  أشهر

نسبة من 
يحصلون على 

غذاء صلب أو 
شبه صلب أو 

 ليّن

عدد األطفال 

في الفئة 
-6العمرية 

  أشهر 8

نسبة من 
يحصلون 
على غذاء 

صلب أو 
شبه صلب 

 1أو ليّن

عدد 
األطفال 

في الفئة 
العمرية 

 أشهر 6-8

                  

 859 84.8  330 89.9  529 81.6 )العراق(المجموع اإلجمالي 

          

         الجنس

 482 85.5  183 89.1  299 83.3 ذكر

 378 83.9  147 91.0  230 79.3 أنثى

         المنطقة

 584 86.6  257 93.0  326 81.5 منطقة حضرية

 276 81.0  73 79.2  203 81.7 منطقة ريفية

         االقليم

 154 87.9  38 86.7  116 88.3 العراق كوردستان

 706 84.1  292 90.4  414 79.7 وسط وجنوب العراق

ة. - TC.38مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1  اعطاء األغذية الصلبة أو شبه الصلبة أو اللّيّن
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ع وصغار TC.7.7الجدول 
ّ
 األطفال : ممارسات إطعام الرض

 2018 ،العراقب حالة اإلرضاع الطبيعي، شهراً الذين حصلوا على سوائل وأغذية صلبة أو شبه صلبة أو ليّنة مالئمة بالحدّ األدنى من عدد المرات أو أكثر خالل اليوم السابق، حس  23-6نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

اً اًالذين ال يتم إرضاعهم  الذين يتم إرضاعهم حالي  جميعهم حالي

 نسبة األطفال الذين حصلوا على:

إجمالي عدد 

األطفال في 
الفئة العمرية 

 شهراً  6-23

 نسبة األطفال الذين حصلوا على:

إجمالي عدد األطفال 
-6في الفئة العمرية 

 شهراً  23

 نسبة األطفال الذين حصلوا على:

إجمالي عدد 

األطفال في الفئة 
 23-6العمرية 

 شهراً 

الحدّ 
ألدنى من ا

تنّوع 
الوجبات 

 أالغذائية

الحد األدنى 
من عدد 

المرات التي 

تلقى فيها 
الطفل 
 بوجبات

الحدّ األدنى 

من الوجبات 
الغذائية 

ج1المقبولة ، 

الحدّ األدنى 

من تنّوع 
الوجبات 

 أالغذائية

الحد األدنى 
من عدد 

المرات التي 

تلقى فيها 
الطفل 
 بوجبات

الحدّ األدنى 

الوجبات من 
الغذائية 

ج2المقبولة ، 

على األقل 
رضعتي 

 3حليب
الحدّ األدنى من تنّوع 

 ،أ4الوجبات الغذائية

الحد األدنى من 
عدد المرات 

التي تلقى فيها 
الطفل 

 ،ب5وجبات

الحدّ األدنى من 
الوجبات الغذائية 

 جالمقبولة

                            

 4,834 34.3 75.8 44.6 2,708 80.7 30.0 84.9 38.5 2,125 39.8 64.2 52.3 اإلجمالي )العراق( المجموع

               

              الجنس

 2,498 35.4 76.8 45.4 1,432 81.1 32.9 85.9 40.5 1,067 38.8 64.4 52.0 ذكر

 2,336 33.1 74.8 43.7 1,277 80.2 26.8 83.7 36.2 1,059 40.7 63.9 52.7 أنثى

              المنطقة

 3,350 36.5 77.2 46.6 1,953 81.4 32.3 85.2 41.1 1,398 42.4 66.1 54.4 ضرية منطقة ح 

 1,484 29.4 72.5 40.0 756 78.9 24.2 84.2 31.8 728 34.7 60.4 48.5 يفيةمنطقة ر

              ةالمحافظ

 168 28.7 82.7 35.9 120 91.5 28.1 91.2 33.5 48 30.4 61.5 41.8 دهوك

 466 36.8 66.9 52.8 209 65.3 33.9 77.4 49.5 257 39.2 58.3 55.6 نينوى

 180 47.8 83.8 55.9 92 88.4 46.1 96.9 55.1 89 49.6 70.3 56.8 ةسليماني

 122 34.1 70.8 43.7 74 81.2 41.2 79.1 47.7 48 23.2 58.1 37.6 كركوك

 424 36.1 94.5 37.5 246 96.8 23.1 99.4 24.0 178 54.0 87.8 56.1 اربيل

 367 25.3 78.9 29.2 248 79.3 25.2 84.8 28.6 118 25.3 66.7 30.3 ديالى

 115 33.4 70.4 45.6 75 72.5 29.6 74.5 42.4 41 40.3 62.8 51.5 انبار

 831 36.0 81.4 42.3 559 84.3 32.9 88.1 38.4 273 42.2 67.6 50.3 بغداد

 577 40.9 80.9 48.0 378 83.8 38.0 87.2 44.5 199 46.4 69.0 54.7 مركز   

 254 24.8 82.3 29.5 180 85.5 22.2 89.9 25.7 74 31.0 63.9 38.7 فاطرا   

 228 41.2 69.6 58.0 121 79.7 43.1 78.9 56.1 107 39.1 59.1 60.3 بابل

 154 44.2 75.6 52.4 56 68.5 38.5 78.0 53.7 98 47.5 74.2 51.7 كربالء 

 180 20.9 62.2 34.8 100 74.2 21.0 69.7 30.7 80 20.9 52.8 39.8 واسط

 102 24.6 70.3 40.0 68 73.7 19.4 74.3 33.2 34 35.2 62.2 54.0 دينصالح ال

 194 39.2 59.6 69.2 97 56.3 25.3 52.3 63.8 96 53.2 67.0 74.7 نجف

 137 41.0 72.3 55.8 67 68.7 35.8 83.2 53.5 70 46.1 61.7 58.0 قادسية
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ع وصغار TC.7.7الجدول 
ّ
 األطفال : ممارسات إطعام الرض

 2018 ،العراقب حالة اإلرضاع الطبيعي، شهراً الذين حصلوا على سوائل وأغذية صلبة أو شبه صلبة أو ليّنة مالئمة بالحدّ األدنى من عدد المرات أو أكثر خالل اليوم السابق، حس  23-6نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

اً اًالذين ال يتم إرضاعهم  الذين يتم إرضاعهم حالي  جميعهم حالي

 نسبة األطفال الذين حصلوا على:

إجمالي عدد 

األطفال في 
الفئة العمرية 

 شهراً  6-23

 نسبة األطفال الذين حصلوا على:

إجمالي عدد األطفال 
-6في الفئة العمرية 

 شهراً  23

 نسبة األطفال الذين حصلوا على:

إجمالي عدد 

األطفال في الفئة 
 23-6العمرية 

 شهراً 

الحدّ 
ألدنى من ا

تنّوع 
الوجبات 

 أالغذائية

الحد األدنى 
من عدد 

المرات التي 

تلقى فيها 
الطفل 
 بوجبات

الحدّ األدنى 

من الوجبات 
الغذائية 

ج1المقبولة ، 

الحدّ األدنى 

من تنّوع 
الوجبات 

 أالغذائية

الحد األدنى 
من عدد 

المرات التي 

تلقى فيها 
الطفل 
 بوجبات

الحدّ األدنى 

الوجبات من 
الغذائية 

ج2المقبولة ، 

على األقل 
رضعتي 

 3حليب
الحدّ األدنى من تنّوع 

 ،أ4الوجبات الغذائية

الحد األدنى من 
عدد المرات 

التي تلقى فيها 
الطفل 

 ،ب5وجبات

الحدّ األدنى من 
الوجبات الغذائية 

 جالمقبولة

 220 34.2 75.3 38.8 105 88.9 16.7 90.2 20.3 116 50.0 61.8 55.4 مثنى

 272 38.0 60.6 54.2 91 85.1 33.5 81.7 40.6 180 40.3 50.0 61.1 ذي قار

 262 31.8 67.9 51.2 124 76.0 39.0 85.5 49.4 138 25.3 52.1 52.8 ميسان

 411 26.7 84.1 31.6 255 83.0 22.6 92.5 26.2 156 33.3 70.2 40.4 بصرة 

              االقليم

 772 37.2 89.5 41.5 457 93.7 29.0 96.7 32.7 315 49.1 78.9 54.1 العراق كوردستان

 4,062 33.8 73.2 45.2 2,251 78.0 30.3 82.5 39.7 1,811 38.1 61.6 52.0 وسط وجنوب العراق

              باألشهر(العمر )

6-8 31.7 67.2 29.6 529 22.0 89.9 20.9 90.1 330 28.0 75.9 26.3 859 

9-11 51.3 56.6 35.6 477 31.6 94.4 29.4 91.7 331 43.2 72.1 33.0 808 

12-17 59.9 63.2 42.7 710 36.7 87.8 30.4 86.8 990 46.4 77.5 35.5 1,700 

18-23 67.2 70.8 52.7 409 47.5 77.7 32.8 68.6 1,058 53.0 75.8 38.4 1,467 

              المستوى التعليمي لألم

 872 32.1 67.4 44.9 422 76.8 26.8 77.8 37.4 451 37.1 57.6 51.9 قبل االبتدائي أو ال تعليمما 

 2,072 33.8 74.5 44.4 1,073 78.6 29.9 84.0 38.8 999 37.9 64.4 50.4 االبتدائيه

 954 30.7 79.3 39.0 615 80.6 26.8 86.4 33.9 339 37.7 66.6 48.2 هالمتوسط

 935 41.3 82.8 50.4 599 87.1 35.8 90.0 43.3 336 51.0 70.0 63.1 االعداديه +

              القدرات الوظيفية عند األمصعوبات 

 170 44.6 74.4 49.9 70 72.3 26.1 74.6 31.5 100 57.5 74.2 62.7 ن صعوبة في القدرات الوظيفيةتعاني م

 4,565 33.9 75.7 44.5 2,578 80.7 30.1 85.1 38.8 1,987 38.8 63.6 51.8 ي من أية صعوبة في القدرات الوظيفيةال تعان

 99 36.7 82.5 41.0 61 90.8 30.6 90.4 33.4 38 (46.4) (70.0) (53.2) ر معلوماتال يتوف

              مؤشر الثروة

 1,017 28.6 66.6 42.1 462 75.3 27.1 79.6 37.4 555 29.8 55.8 46.1 األشد فقراً 

 1,091 33.3 74.2 45.0 630 72.9 25.9 79.5 38.3 460 43.5 67.1 54.3 فقير

 1,000 34.4 77.6 42.5 580 84.2 32.2 87.1 37.8 420 37.4 64.5 48.9 متوسط

 852 36.3 78.3 44.9 520 81.8 32.8 86.9 40.1 331 41.9 64.8 52.4 ثري



 

 

مو
لن
ا

 
– 

ئه
ما

ون
ه 

ذيت
تغ

 و
ل
طف

 ال
حة

ص
 | 

حة
صف

 
19

6
 

ع وصغار TC.7.7الجدول 
ّ
 األطفال : ممارسات إطعام الرض

 2018 ،العراقب حالة اإلرضاع الطبيعي، شهراً الذين حصلوا على سوائل وأغذية صلبة أو شبه صلبة أو ليّنة مالئمة بالحدّ األدنى من عدد المرات أو أكثر خالل اليوم السابق، حس  23-6نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

اً اًالذين ال يتم إرضاعهم  الذين يتم إرضاعهم حالي  جميعهم حالي

 نسبة األطفال الذين حصلوا على:

إجمالي عدد 

األطفال في 
الفئة العمرية 

 شهراً  6-23

 نسبة األطفال الذين حصلوا على:

إجمالي عدد األطفال 
-6في الفئة العمرية 

 شهراً  23

 نسبة األطفال الذين حصلوا على:

إجمالي عدد 

األطفال في الفئة 
 23-6العمرية 

 شهراً 

الحدّ 
ألدنى من ا

تنّوع 
الوجبات 

 أالغذائية

الحد األدنى 
من عدد 

المرات التي 

تلقى فيها 
الطفل 
 بوجبات

الحدّ األدنى 

من الوجبات 
الغذائية 

ج1المقبولة ، 

الحدّ األدنى 

من تنّوع 
الوجبات 

 أالغذائية

الحد األدنى 
من عدد 

المرات التي 

تلقى فيها 
الطفل 
 بوجبات

الحدّ األدنى 

الوجبات من 
الغذائية 

ج2المقبولة ، 

على األقل 
رضعتي 

 3حليب
الحدّ األدنى من تنّوع 

 ،أ4الوجبات الغذائية

الحد األدنى من 
عدد المرات 

التي تلقى فيها 
الطفل 

 ،ب5وجبات

الحدّ األدنى من 
الوجبات الغذائية 

 جالمقبولة

 875 40.2 83.8 49.0 516 89.9 32.5 91.8 38.9 359 51.2 72.4 63.5 األكثر ثراءً 

 الحّد األدنى من النظام الغذائي المقبول )األطفال الذين يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية( - TC.39aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 الحّد األدنى النظام الغذائي المقبول )األطفال الذين ال يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية( - TC.39bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 عدد مرات تغذية األطفال بحليب غير حليب األم لمن لم يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية - TC.40مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3

 الحّد األدنى من التنوع الغذائي - TC.41مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4

 الحّد األدنى لعدد مرات الوجبات - TC.42مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  5

( األغذية البروتينية )اللحوم، األسماك، 5( منتجات األلبان )الحليب واللبن والجبنة(، 4( البقوليات والمكسرات، 3( الحبوب، والجذور والدرنات، 2( حليب األم، 1: 8أغذية على األقل من فئات الطعام الـ  5الحدّ األدنى من التنوع الغذائي يُعرف بأنه الحصول على طعام من  أ
 ( الفواكه والخضروات األخرى.8( الفواكة والخضروات الغنية بفيتامين "أ"، 7( البيض، 6اجن، الكبد / أحشاء الذبائح.الدو

 23-9 ةمرات أو أكثر يومياً لألطفال في الفئة العمري 3أشهر و  8-6لبة أو شبه صلبة أو ليّنة مرتين أو أكثر يومياً لألطفال في الفئة العمرية يُعّرف الحّد األدنى من عدد مرات تناول الوجبات بين األطفال الذين يتم إرضاعهم حالياً بأنه األطفال الذين حصلوا أيضاً على أغذية ص ب
 مرات على األقل. 4شهراً، فيعّرف الحّد األدنى بأنه الحصول على أغذية صلبة أو شبه صلبة أو ليّنة، أو مغذيات الحليب،  23-6شهراً. بالنسبة لألطفال الذين ال يتم إرضاعهم في الفئة العمرية 

يتم إرضاعهم إلى غذائين اثنين من الحليب شهراً بأنه الحصول على الحّد األدنى من تنوع الوجبات الغذائية والحدّ األدنى من عدد تناول الوجبات، بينما يحتاج األطفال الذين ال  23-6م إرضاعهم في الفئة العمرية يُعّرف الحدّ األدنى من الوجبات الغذائية المقبولة لألطفال الذين يت ج
 دّ وجبات الحليب.على األقل ويتم احتساب الحّد األدنى من التنوع الغذائي دون ع

 حالة غير مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى) ( 
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اعة TC.7.8الجدول 
ّ
 : اإلرضاع باستخدام الّرض

 2018 ،العراقشهراً الذين تم إطعام باستخدم رضّاعة ذات حلمة خالل اليوم السابق،  23-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

 23-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 
شهراً الذين تم إطعامهم عن طريق 

 1رضّاعة ذات حلمة

عدد األطفال في الفئة 

 شهراً  23-0العمرية 

      

 6,343 56.9 المجموع اإلجمالي )العراق(

  

  

   الجنس

 3,256 58.5 ذكر

 3,087 55.3 أنثى

   المنطقة

 4,362 60.4 منطقة حضرية 

 1,981 49.3 منطقة ريفية

   المحافظة

 221 69.0 دهوك

 630 40.4 نينوى

 267 59.8 سليمانية

 154 55.6 كركوك

 492 75.8 اربيل

 452 70.9 ديالى

 164 62.8 انبار

 1,097 66.8 بغداد

 760 70.0 مركز   

 337 59.5 اطراف   

 303 45.2 بابل

 204 39.9 كربالء 

 240 59.7 واسط

 147 64.6 صالح الدين

 265 41.2 نجف

 192 48.3 قادسية

 266 47.3 مثنى

 357 40.6 ذي قار

 319 51.8 ميسان

 575 58.5 بصرة 

   االقليم

 980 69.9 العراق كوردستان

 5,363 54.6 وسط وجنوب العراق

   العمر )باألشهر(

0-5 52.8 1,509 

6-11 59.9 1,667 

12-23 57.4 3,167 

   المستوى التعليمي لألم

 1,127 50.1 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 2,710 53.7 االبتدائيه

 1,211 58.6 المتوسطه

 1,296 68.0 االعداديه +

   صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 194 47.8 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 5,983 57.1 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 166 60.5 ال يتوفر معلومات

   مؤشر الثروة
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اعة TC.7.8الجدول 
ّ
 : اإلرضاع باستخدام الّرض

 2018 ،العراقشهراً الذين تم إطعام باستخدم رضّاعة ذات حلمة خالل اليوم السابق،  23-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

 23-0نسبة األطفال في الفئة العمرية 
شهراً الذين تم إطعامهم عن طريق 

 1رضّاعة ذات حلمة

عدد األطفال في الفئة 

 شهراً  23-0العمرية 

 1,335 43.0 األشد فقراً 

 1,402 57.4 فقير

 1,334 57.6 متوسط

 1,159 64.6 ثري

 1,113 64.2 األكثر ثراءً 

 اإلطعام عن طريق الرضّاعة - TC.43مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 

تغذية 7.8  سوء ال

المتكرر،  وعندما يحصل األطفال عىل كمية كافية من الغذاء، وال يتعرضون للمرض  الوضع التغذوي لألطفال يعكس مستوى صحتهم العام. 

 .  
 ويحظون بالرعاية الجيدة، فإنه يمكنهم تحقيق قدرات نموهم وُيعتبر أنه تم تغذيتهم كما ينبع 

  جميع أنحاء العالم. 
واألطفال الذين يعانون من نقص التغذية هم أكبر عرضة للوفاة    99يرتبط نقص التغذية بحوال  نصف حاالت وفاة األطفال ف 

 ما يعانون من نوبات المرض المتكررة وتعبر النمو.  بسبب أمراض الطفولة، وحن  الذين
ً
وثالثة أرباع األطفال   يبقون منهم عىل قيد الحياة غالبا

  أنه لم تظهر عليهم أية عال
مات  الذين توفوا ألسباب ترتبط بنقص التغذية لم يعانوا إال من أشكال نقص التغذية الخفيف أو المعتدل، مما يعن 

 من انتشار التقّزم بير  األطفال دون سّن الخامسة بنسبة  2.2هدف التنمية المستدامة وتهدف غاية   100عىل ضعفهم. 
ّ
 عام   40إل الحد

% بير 

 من الُهزال إل أقل من 2025و  2012
ّ
ة ذاتها. 5، وكذلك الحد   نسبة انتشار   % دون أن تزيد نسبة الوزن الزائد خالل الفب 

كما أن أي انخفاض ف 

  تح
  يمكن تجنبها بير  المواليد الجدد واألطفال. سوء التغذية سُيسهم ف 

 قيق عدة غايات عالمية، بما فيها غاية إنهاء حاالت الوفاة الن 

  تحصل عىل تغذية جيدة، هناك توزي    ع مرجع  للطول والوزن لكيفية نمو األطفال دون سّن الخامسة. 
  الفئات السكانية الن 

والفئة السكانية   ف 

  هذا 
  وضعتها منظمة الصحة العالمية. المرجعية المستخدمة ف 

ويمكن قياس نقص التغذية لدى فئة    101التقرير تستند إل معايبر النمو الن 

  هذه الفئة السكانية المرجعية. 
ات الوضع التغذوي الثالثة  سكانية ما من خالل مقارنة األطفال ف  الوزن   - ويمكن التعببر عن كل مؤشر من مؤشر

 عىل شكل وحدات انحراف معياري )الفارق المعياري( عن متوسط الفئة المرجعية.   -ة للعمر، والوزن بالنسبة للطول  بالنسبة للعمر، والطول بالنسب

نقص متوسط أو شديد  ُيصّنف األطفال عىل أنهم يعانون من  هو مقياس لكل من سوء التغذية الحاّد وسوء التغذية المزمن.  الوزن بالنسبة للعمر 

  الوزن 
  انحراف معياري عن متوسط الفئة السكانية المرجعية، بينما ُيصّنف األطفال عىل  إذا كان وزنهم باف 

لنسبة لعمرهم يقل بأكبر من درجن 

  الوزن أنهم يعانون من 
 إذا كان وزنهم بالنسبة لعمرهم يقل بمقدار أكبر من ثالث درجات انحراف معياري عن المتوسط. نقص شديد ف 

ي القامة بالنسبة لعمرهم إذا كان طولهم بالنسبة لعمرهم يقل بأكبر    النمو. هو مقياس لتعبر  الطول بالنسبة للعمر  ُيصّنف األطفال عىل أنهم قصبر

  انحراف معياري عن متوسط الفئة السكانية المرجعية، وبالتال  ُيصّنفون عىل أنهم يعانون من 
بينما ُيصّنف  التقّزم المعتدل أو الشديد. من درجن 

وعادة ما   إذا كان طولهم بالنسبة لعمرهم يقل بأكبر من ثالث درجات انحراف معياري عن المتوسط.  التقّزم الشديدمن  األطفال عىل أنهم يعانون

ة ممتدة و/أو تزامن    مراحل الحياة األول وعىل مدار فب 
ذلك مع  يكون التقّزم أو سوء التغذية المزمن ناتج عن عدم الحصول عىل تغذية كافية ف 

 مرض مزمن. 

 

 

  الدول متدنية الدخل ومتوسطة الدخل”.  بالك، آر. وآخرون.  99
 9890العدد ، 382مجلة الالنست  “نقص التغذية والوزن الزائد بير  األمهات واألطفال ف 

(2013 :)427–451. doi:10.1016/s0140-6736(13)60937-x 
 9608، العدد 371مجلة الالنست  “نقص التغذية عند األمهات واألطفال: حاالت التعّرض العالمية واإلقليمية والتبعات الصحية”.  بالك، آر. وآخرون.  100

(2008): 243–60. doi: 10.1016/S0140-6736(07)61690-0 
، جنيف:  معايبر نمو الطفل منظمة الصحة العالمية.  101  

 .2006مطبعة منظمة الصحة العالمية،  تقرير فن 

http://www.who.int/childgrowth/standards/Technical_report.pdf?ua= 
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زال متوسط أو شديد إذا   تخدام مقياس الوزن بالنسبة للطول لتقييم حالة الُهزال والوزن الزائد. يمكن اس
ُ
ُيصّنف األطفال عىل أنهم يعانون من ه

  انحراف معياري عن متوسط الفئة السكانية المرجعية، بينما ُيصّنف األطفال عىل أنهم يعا 
نون  كان وزنهم بالنسبة لطولهم يقل بأكبر من درجن 

زال شديد إذا كان وزنهم بالنسبة لطولهم يقل بأكبر من ثالث درجات انحراف معياري عن المتوسط.  من
ُ
    ه

وعادة ما يكون الُهزال ناتج عن تدئ 

  تطرأ عىل مدى توافر الغذاء و/أ مستوى تناول المغذيات أو بسبب المرض. 
ات الن  و  وقد تتغبر نسبة انتشار الُهزال من موسم آلخر استجابة للتغبر

 انتشار األمراض. 

  انحراف معياري 
عن  ُيصّنف األطفال عىل أنهم يعانون من الُسمنة المعتدلة أو الشديدة إذا كان وزنهم بالنسبة لطولهم يزيد بأكبر من درجن 

 متوسط الفئة السكانية المرجعية. 

ات، تم قياس أوزان وأطوال جميع األطفال دون سّن الخ   المسح العنقودي متعدد المؤشر
  أوصت  ف 

  الن 
امسة باستخدام معدات القياس الجسمائ 

  تم جمعها   .102بها اليونيسف
  هذا القسم عىل نتائج تلك القياسات إضافة إل العمر باألشهر الذي  استند إل تواري    خ الميالد الن 

وتستند النتائج ف 

 خالل مقابلة المسح. 

  تم أخذها أثناء العمل   TC.8.1يعرض الجدول 
 إل القياسات الجسمانية الن 

ً
نسبة األطفال المصّنفير  ضمن إحدى الفئات المبينة أعاله، استنادا

 .  
  الثالثة جميعها.  الميدائ 

ات القياس الجسمائ   وإضافة إل ذلك، يشتمل الجدول عىل درجات الفارق المعياري عن المتوسط لمؤشر

ل أثناء المقابالت أو ألية أسباب أخرى، أو الذين جاءت قياساتهم  بالنسبة لألطفال الذين لم يت   المب  
م أخذ قياساتهم بسبب عدم تواجدهم ف 

  إذا لم   .TC.8.1خارج النطاق المعقول، فإنه يتم استبعادهم من الجدول  
ات القياس الجسمائ  ويتم استبعاد األطفال من واحد أو أكبر من مؤشر

عىل سبيل المثال، إذا تم قياس وزن طفل أو طفلة ما ولم يتم قياس طوله   أو لم تتوفر بيانات أعمارهم، أيهما ينطبق. يتم قياس أوزانهم وأطوالهم، 

  حسابات التقّزم والُهزال. 
  حسابات نقص الوزن، لكن ال يتم تضمنه/ها ف 

تعرض جداول نوعية   أو طولها، فإنه يتم تضمير  هذا/هذه الطفل/ة ف 

  الملحق “د” نسبة األطفال حسب العمر وأسباب استبعادهم. وتبير  الجداول أنه بسبب عدم اكتمال   DQ.3.6و  DQ.3.5و  DQ.3.4البيانات 
ف 

من األطفال من حسابات   %0.7تواري    خ الميالد، و/أو نتائج القياسات غبر المعقولة، و/أو عدم ذكر الوزن و/أو الطول، فإنه تم استبعاد ما نسبته 

 من مؤشر الوزن بالنسبة للطول 1.8%من مؤشر الطول بالنسبة للعمر، و 1.5%ر، واستبعاد مؤشر الوزن بالنسبة للعم

 

 

ات.  102 يات الخاصة بالمسح العنقودي متعدد المؤشر ات السادس” أنظر/ي تعليمات توريد المشب   -الصفحة الرئيسية  “أدوات المسح العنقودي متعدد المؤشر

ات الذي تنفذه اليونيسف vey2018. http://mics.unicef.org/tools#sur-آب/أغسطس  23تم الوصول إليه بتاري    خ  المسح العنقودي متعدد المؤشر

design. 
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 : الوضع التغذوي لألطفالTC.8.1الجدول 

 2018 ،العراقلوزن بالنسبة للطول، نسبة األطفال دون سّن الخامسة حسب وضعهم التغذوي وفقاً لثالثة مؤشرات قياس جسماني: الوزن بالنسبة للعمر، والطول بالنسبة للعمر، وا

  
 الوزن بالنسبة للعمر

عدد األطفال 

دون سّن 
 الخامسة

 الطول بالنسبة للوزن

عدد األطفال 

دون سّن 
 الخامسة

 الوزن بالنسبة للطول

عدد األطفال 

دون سّن 
 الخامسة

 نقص الوزن

الفارق 
المعياري عن 

المتوسط 

)االنحراف 
 المعياري(

 متقّزم

الفارق 
المعياري عن 

المتوسط 

)االنحراف 
 المعياري(

 الوزن الزائد  هزيل

الفارق 
المعياري عن 

المتوسط 

)االنحراف 
 المعياري(

 النسبة أعلى من  النسبة دون النسبة أدنى النسبة دون

درجات  2 -

انحراف 
 1معياري

درجات  3 -

انحراف 
 2معياري

درجات  2 -

انحراف 
 3معياري

درجات  3 -

انحراف 
 4معياري

درجات  2 -

انحراف 
 5معياري

درجات  3 -

انحراف 
  6معياري

 +2 
درجات 

انحراف 
 7معياري

درجات  3+ 

انحراف 
 8معياري

                                

 16,319 0.2 1.9 6.1  0.9 3.0 16,380 0.5- 4.1 12.3 16,503 0.1- 1.0 3.9 المجموع اإلجمالي )العراق(

                 

                الجنس

 8,446 0.2 2.1 6.4  1.0 3.3 8,480 0.5- 4.3 12.3 8,534 0.1- 1.0 3.9 ذكر

 7,873 0.2 1.8 5.9  0.7 2.8 7,900 0.6- 4.0 12.5 7,969 0.2- 1.1 4.0 أنثى

                المنطقة

 11,071 0.2 2.1 6.6  0.8 3.0 11,126 0.5- 4.3 12.4 11,218 0.1- 1.0 3.8 منطقة حضرية 

 5,249 0.2 1.5 5.2  1.0 3.1 5,254 0.6- 3.9 12.2 5,285 0.2- 1.1 4.2 منطقة ريفية

                المحافظة

 549 0.1 1.0 4.4  0.1 3.4 551 0.3- 1.8 8.0 552 0.1- 0.9 3.5 دهوك

 1,625 0.2 0.9 4.0  0.1 2.1 1,628 0.9- 5.4 16.0 1,635 0.4- 0.5 4.3 نينوى

 705 0.0 0.9 3.8  1.4 3.7 713 0.0 1.6 6.4 722 0.0 1.4 2.9 سليمانية

 394 0.3 2.9 7.6  2.0 3.5 396 0.2- 6.7 18.1 402 0.1 1.6 4.4 كركوك

 1,419 0.3 0.6 3.6  0.1 2.0 1,431 0.1- 1.9 5.8 1,432 0.1 0.3 2.2 اربيل

 1,028 0.4 1.2 9.4  0.3 1.5 1,029 0.3- 1.5 6.3 1,034 0.1 0.6 1.5 ديالى

 509 0.3 2.0 5.3  1.7 4.2 511 0.7- 4.8 12.0 517 0.2- 1.2 6.0 انبار

 2,658 0.3 4.0 9.0  1.1 3.0 2,667 0.6- 6.6 16.5 2,715 0.1- 0.7 3.2 بغداد

 1,889 0.3 4.0 9.2  1.1 3.0 1,896 0.5- 6.0 15.3 1,930 0.1- 0.5 2.8 مركز   

 769 0.3 4.1 8.5  0.9 3.1 771 0.8- 8.1 19.5 786 0.3- 1.1 4.2 اطراف   

 756 0.2 1.0 5.0  0.8 2.2 755 0.4- 3.1 8.2 762 0.1- 1.2 3.4 بابل

 499 0.0 0.4 2.6  1.1 4.3 501 0.6- 2.7 10.9 502 0.3- 1.1 4.6 كربالء 

 562 0.2 1.8 5.2  0.4 2.4 562 0.6- 3.9 10.7 564 0.2- 1.7 4.7 واسط
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 الوزن بالنسبة للعمر

عدد األطفال 

دون سّن 
 الخامسة

 الطول بالنسبة للوزن

عدد األطفال 

دون سّن 
 الخامسة

 الوزن بالنسبة للطول

عدد األطفال 

دون سّن 
 الخامسة

 نقص الوزن

الفارق 
المعياري عن 

المتوسط 

)االنحراف 
 المعياري(

 متقّزم

الفارق 
المعياري عن 

المتوسط 

)االنحراف 
 المعياري(

 الوزن الزائد  هزيل

الفارق 
المعياري عن 

المتوسط 

)االنحراف 
 المعياري(

 النسبة أعلى من  النسبة دون النسبة أدنى النسبة دون

درجات  2 -

انحراف 
 1معياري

درجات  3 -

انحراف 
 2معياري

درجات  2 -

انحراف 
 3معياري

درجات  3 -

انحراف 
 4معياري

درجات  2 -

انحراف 
 5معياري

درجات  3 -

انحراف 
  6معياري

 +2 
درجات 

انحراف 
 7معياري

درجات  3+ 

انحراف 
 8معياري

 388 0.3 1.1 5.8  1.0 2.7 388 0.3- 2.1 8.8 390 0.0 0.3 2.5 صالح الدين

 682 0.1 2.0 6.2  3.1 5.5 683 0.4- 3.3 11.3 689 0.2- 0.9 3.6 نجف

 478 0.1 3.3 8.0  2.3 6.0 479 0.5- 4.3 11.9 484 0.2- 1.8 5.7 قادسية

 658 0.2 1.2 6.6  0.9 2.7 659 0.6- 8.3 15.7 662 0.2- 3.0 5.0 مثنى

 1,154 0.3 3.6 8.1  0.8 2.1 1,163 0.8- 6.4 18.9 1,170 0.3- 1.9 6.2 ذي قار

 798 0.2 2.1 5.1  0.7 2.3 800 0.7- 4.4 13.5 807 0.2- 0.8 4.0 ميسان

 1,458 0.0 1.6 5.6  0.7 4.5 1,464 0.6- 1.7 11.9 1,464 0.3- 0.8 5.4 بصرة 

                االقليم

 2,673 0.2 0.7 3.8  0.4 2.7 2,695 0.1- 1.8 6.4 2,706 0.1 0.7 2.6 العراق كوردستان

 13,646 0.2 2.2 6.6  1.0 3.1 13,684 0.6- 4.6 13.5 13,797 0.2- 1.1 4.2 وسط وجنوب العراق

                العمر )باألشهر(

0-5 8.9 3.5 -0.4 1,499 12.3 5.0 -0.2 1,449 10.6 3.9  7.2 3.0 -0.2 1,437 

6-11 3.8 0.6 0.2 1,658 9.3 5.0 0.1 1,634 4.6 1.2  7.5 3.1 0.3 1,642 

12-17 2.8 0.9 0.1 1,696 13.3 5.4 -0.4 1,682 2.6 0.5  9.8 3.4 0.4 1,679 

18-23 3.0 0.5 0.0 1,453 16.0 5.2 -0.6 1,443 2.4 0.7  6.8 1.5 0.4 1,442 

24-35 3.7 0.6 -0.1 3,065 14.6 4.6 -0.7 3,045 2.0 0.4  6.0 1.4 0.3 3,041 

36-47 3.7 1.0 -0.2 3,700 14.3 4.0 -0.7 3,698 1.8 0.5  5.2 1.9 0.3 3,675 

48-59 3.2 0.7 -0.3 3,433 7.7 2.0 -0.6 3,430 1.8 0.5  4.1 0.9 0.1 3,404 

                المستوى التعليمي لألم

 3,133 0.3 2.3 6.5  0.6 2.8 3,153 0.8- 5.9 17.6 3,175 0.3- 1.5 4.9 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 7,164 0.2 1.9 6.2  1.0 3.0 7,184 0.6- 4.1 12.2 7,242 0.2- 0.9 4.0 االبتدائيه

 2,881 0.2 1.7 5.0  0.5 2.8 2,890 0.4- 3.0 10.8 2,908 0.1- 0.9 3.8 المتوسطه

 3,142 0.2 2.0 6.6  1.1 3.5 3,154 0.2- 3.4 9.0 3,178 0.0 0.8 2.8 االعداديه +
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 الوزن بالنسبة للعمر

عدد األطفال 

دون سّن 
 الخامسة

 الطول بالنسبة للوزن

عدد األطفال 

دون سّن 
 الخامسة

 الوزن بالنسبة للطول

عدد األطفال 

دون سّن 
 الخامسة

 نقص الوزن

الفارق 
المعياري عن 

المتوسط 

)االنحراف 
 المعياري(

 متقّزم

الفارق 
المعياري عن 

المتوسط 

)االنحراف 
 المعياري(

 الوزن الزائد  هزيل

الفارق 
المعياري عن 

المتوسط 

)االنحراف 
 المعياري(

 النسبة أعلى من  النسبة دون النسبة أدنى النسبة دون

درجات  2 -

انحراف 
 1معياري

درجات  3 -

انحراف 
 2معياري

درجات  2 -

انحراف 
 3معياري

درجات  3 -

انحراف 
 4معياري

درجات  2 -

انحراف 
 5معياري

درجات  3 -

انحراف 
  6معياري

 +2 
درجات 

انحراف 
 7معياري

درجات  3+ 

انحراف 
 8معياري

                عمر األم عند الوالدة

 2,886 0.2 1.1 6.3  0.7 2.6 2,900 0.6- 3.8 12.7 2,918 0.2- 1.1 4.3 سنة 20أقل من 

20-34 3.9 1.0 -0.1 10,964 12.3 4.3 -0.5 10,888 3.3 0.9  6.2 2.2 0.2 10,855 

35-49 3.6 0.8 -0.1 2,583 12.0 3.9 -0.4 2,553 2.4 0.7  5.5 1.8 0.2 2,540 

 (38) (0.1) (0.0) (9.4)  (3.0) (5.7) (38) (1.1-) (13.8) (21.3) (38) (0.5-) (0.0) (1.9) ال تتوفر معلومات حول األم الحقيقية

                صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 622 0.3 0.4 2.8  0.2 1.3 624 0.3- 1.5 11.6 625 0.0 0.8 2.4 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 15,443 0.2 2.0 6.2  0.9 3.1 15,497 0.5- 4.2 12.3 15,618 0.1- 1.0 3.9 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 254 0.1 1.5 7.7  2.5 5.2 259 0.6- 8.0 17.8 260 0.4- 1.1 6.6 ال يتوفر معلومات

                مؤشر الثروة

 3,678 0.2 1.5 5.1  1.1 3.6 3,683 0.8- 4.6 16.3 3,705 0.4- 1.5 6.2 األشد فقراً 

 3,637 0.2 1.7 5.2  0.6 2.3 3,644 0.6- 4.6 12.7 3,665 0.2- 1.0 3.4 فقير

 3,257 0.3 2.7 8.3  0.8 2.7 3,267 0.5- 4.1 11.3 3,297 0.0 0.8 3.4 متوسط

 2,943 0.2 2.3 6.3  1.2 3.3 2,961 0.5- 4.7 11.7 2,996 0.1- 0.9 3.2 ثري

 2,805 0.2 1.6 6.1  0.7 3.2 2,825 0.1- 2.5 8.7 2,840 0.1 0.7 2.9 األكثر ثراءً 

 نسبة انتشار نقص الوزن )المعتدل والشديد( - TC.44aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 نسبة انتشار نقص الوزن )الشديد( - TC.44bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 2.2.1نسبة انتشار التقّزم )المعتدل والشديد(؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - TC.45aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3

 نسبة انتشار التقّزم )الشديد( - TC.45bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4

 2.2.2نسبة انتشار الهُزال )المعتدل والشديد(؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - TC.46aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  5

 نسبة انتشار الهُزال )الشديد( - TC.46bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  6

 2.2.2ية المستدامة نسبة انتشار الوزن الزائد )المعتدل والشديد(؛ مؤشر هدف التنم - TC.47aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  7

 نسبة انتشار الوزن الزائد )الشديد( - TC.47bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  8

 حالة غير مرجحة 49-25  األرقام التي تستند إلى) ( 
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يود 7.9 عم بال
ّ
المد لملح   ا

عتبر اضطرابات نقص اليود المسبب الرئيس  عىل متسوى العالم  
ُ
  يمكن تجنبها بير  صغار  ت

لحاالت تلف الدماغ وإعاقة النماء النفس  الحرك  الن 

ة، يؤدي نقص اليود إل القماءة.    103األطفال. 
ّ
  أكبر أشكاله شد

 ما   كما أنه يزيد من مخاطر وفاة الجنير  واإلجهاض لدى النساء الحوامل.  وف 
ً
وغالبا

م متدنية، وضعف  ويبلغ نقص ا  يرتبط نقص الحديد بتضخم الغدة الدرقية. 
ّ
  مخرجات تعل

 النمو العقىل  والنماء، مما يسهم ف 
  تعبر

لحديد ذروته ف 

عم     104القدرة الفكرية، وتعبر أداء األعمال. 
ّ
  تستهلك الملح المد

ات هو نسبة األش المعيشية الن    المسح العنقودي متعدد المؤشر
والمؤشر الوارد ف 

  يتم تقييمها باستخدام أدوات 
 االختبار الشي    ع. بالحديد والن 

 لتحقيق المعالجة 
ً
وعا   العراق. قامت اليونيسف بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة   الشمولية بدأت اليونيسف خالل التسعينات مشر

للملح ف 

  وزارة الصناعة. إضافة إل ذلك ، قامت اليونيسف ببناء قدرات وزارة الصحة
/   الصناعة لتوفبر مغذيات وبوتاسيوم يوديد للمصانع المسجلة ف 

اف عىل عمل   )المصانع ونقاط الدخول عىل  معهد بحوث التغذية / الرقابة الصحية عىل  المراقبة واإلشر
ية المعالجة باليود عىل المستوى الميدائ 

  عام 
  األسواق. بعد انهيار النظام ف 

وع إل وزارة الداخلية.  2008حن  عام  KIO3، واصلت اليونيسف تقديم  2003الحدود( وف   وسلمت المشر

  عام 
ة ووزارة التجارة ووزارة الداخلية ووزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء  ، دعمت اليونيسف اجتماًعا رفيع المستوى بير  وزارة الصح  2016ف 

اء  نامج وكيفية تحسينه. نهج وزارة الصحة هو السماح للمصنعير  بشر وإضافته إل الملح )تصبح المواصفات القياسية   KIO3لمناقشة وضع البر

اف عىل   الحدود واألسواق المحلية لتحديد الملح غبر المعالج باليود وإيقافه. للمل ملح إلزامًيا بموجب القانون( بينما تعزز المراقبة واإلشر

  دعم وزارة الصحة من خالل: 
 استمرت اليونيسف ف 

1 .  عىل تحليل اليود البول 
 . تدريب الموظفير 

  السوق. 2
 . توفبر مجموعات اختبار الملح لرصد الملح ف 

  جميع برامج التغذية وحزمة التدريب الخاصة بالتغذية. . ادراج السيطرة عىل األمراض الناجمة عن نقص 3
 اليود ف 

وي    ج لمعالجة الملح لزيادة طلب المجتمع المحىل    - 4 دعم النهوض بالصحة من أجل إنتاج مواد اإلعالم والتثقيف واالتصال وإطالق حملة للب 

  المدارس لت
  سن المدرسة ف 

حويلهم كمروج لهم عىل مستوى أشهم الستخدام الملح المعالج  عىل الملح المدعم باليود الذي يستهدف األطفال ف 

 باليود. 

  مسح العراق، 
ات  2018ف    األشة المعيشية لمعرفة   الذي تم تنفيذه ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشر

تم فحص الملح المستخدم للطه  ف 

ويعرض الجدول   .د البوتاسيوم أو يودات البوتاسيوم أو كالهمامستوى اليود فيه باستخدام أدوات االختبار الشي    ع سواء لقياس مستوى بيودي

TC.9.1  .عم باليود
ّ
 توزي    ع نسبة األش المعيشية حسب استهالك الملح المد

 

 

تقييم اضطرابات نقص اليود وعملية رصد التخلص منها:  (، اليونيسف، منظمة الصحة العالمية. ICCIDDالمجلس الدول  لمكافحة اضطرابات نقص اليود ) 103
امج.   .(2007مطبعة منظمة الصحة العالمية، ) جنيف:  دليل لمدراء البر

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43781/9789241595827_eng.pdf?sequence=1 
ي”.  104   النمو والنماء البشر

. “دور اليود ف  مان أم. ئر     زيمبر
  علم أحياء الخاليا والنمائ 

: -doi .645652(: 2012، )22ندوات ف 

10.1016/j.semcdb.2011.07.009 
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عم باليود TC.9.1الجدول 
ّ
 : استهالك الملح المد

 2018 العراق،توزيع نسبة األسر المعيشية حسب استهالك الملح المدّعم باليود، 

  

نسبة األسر 
المعيشية التي تم 
 فحص الملح فيها

عدد األسر 
 المعيشية

 نسبة األسر المعيشية التي:

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة األسر 
المعيشية 

لديها التي 
ملح مّدعم 

 1باليود

عدد األسر 
المعيشية التي 

تم فحص 

الملح فيها أو 
التي لم يكن 

 لديها ملح
ال يوجد 
 لديها ملح

 نتيجة فحص الملح

غير مّدعم 

 0باليود 
جزء في 
 المليون

أكبر من 
صفر 

وأقل من 

جزء  15
في 

 المليون

جزء  15

في 
المليون 

 فأكثر

                    

 20,192 68.3 100.0 41.2 27.1 31.5 0.2 20,214 99.7 المجموع اإلجمالي )العراق(

           

          المنطقة

 14,464 71.1 100.0 44.8 26.3 28.6 0.3 14,484 99.6 منطقة حضرية

 5,727 61.2 100.0 32.1 29.1 38.7 0.1 5,730 99.9 منطقة ريفية

          المحافظة

 693 98.3 100.0 77.1 21.1 1.7 0.0 693 100.0 دهوك

 1,818 65.7 100.0 45.9 19.8 34.0 0.2 1,825 99.4 نينوى

 1,454 96.9 100.0 89.9 7.1 3.0 0.1 1,454 99.9 سليمانية

 1,027 83.9 100.0 54.7 29.3 16.0 0.1 1,027 99.9 كركوك

 1,889 98.7 100.0 78.8 20.0 1.3 0.0 1,889 100.0 اربيل

 1,116 41.6 100.0 34.2 7.4 58.4 0.0 1,116 100.0 ديالى

 746 36.2 100.0 15.3 20.9 63.5 0.4 746 99.6 انبار

 3,350 50.7 100.0 31.1 19.6 48.4 0.9 3,352 99.0 بغداد

 2,467 58.6 100.0 38.8 19.8 40.2 1.2 2,470 98.8 مركز   

 882 28.5 100.0 9.6 18.8 71.3 0.2 882 99.8 اطراف   

 951 65.0 100.0 20.2 44.8 35.0 0.0 951 100.0 بابل

 601 80.2 100.0 37.3 42.9 19.5 0.3 601 99.7 كربالء 

 672 74.4 100.0 21.3 53.1 25.6 0.0 672 100.0 واسط

 586 61.4 100.0 25.3 36.1 38.6 0.0 586 100.0 صالح الدين

 764 63.5 100.0 13.8 49.7 36.5 0.0 770 99.1 نجف

 535 31.5 100.0 7.4 24.1 68.4 0.1 536 99.9 قادسية

 581 52.2 100.0 17.8 34.4 47.7 0.1 581 99.9 مثنى

 1,175 63.9 100.0 22.1 41.8 36.1 0.0 1,175 100.0 ذي قار

 754 80.9 100.0 40.7 40.3 19.0 0.0 760 99.2 ميسان

 1,482 72.2 100.0 36.1 36.1 27.7 0.1 1,482 99.9 بصرة 

          االقليم

 4,035 98.0 100.0 82.5 15.5 2.0 0.0 4,035 100.0 العراق كوردستان

 16,157 60.9 100.0 30.9 30.0 38.9 0.3 16,179 99.6 وسط وجنوب العراق

          مؤشر الثروة

 3,791 54.8 100.0 20.0 34.8 45.1 0.1 3,798 99.7 األشد فقراً 

 3,887 60.2 100.0 29.0 31.2 39.7 0.1 3,893 99.8 فقير

 3,861 61.1 100.0 33.8 27.3 38.7 0.2 3,867 99.7 متوسط

 4,193 71.1 100.0 46.4 24.7 28.6 0.3 4,196 99.6 ثري

 4,458 90.4 100.0 71.3 19.1 9.2 0.4 4,460 99.6 األكثر ثراءً 

 استهالك الملح المّدعم باليود - TC.48مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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لمبكرة 7.10 الطفولة ا  برامج تنمية 

لية لألطفال ومدى تفاعلهم مع مقد   السنوات األول من العمر، وأن نوعية البيئة المب  
ة النمو الشي    ع للدماغ تحدث ف  م   من المعروف أن فب 

ة.  ن بتقديم رعاية مستجيب  105الرعاية هو واحد العوامل الرئيسية المحِددة لنمائهم خالل هذه الفب    تقب 
ة  وتشكل تجارب الطفولة المبكرة الن 

 .  
     106وظيفة عصبية مهمة ومن شأن هذه التفاعالت أن تعزز النماء الجسدي واالجتماع  والعاطق 

اك البالغير  ف    هذا السياق، مدى إشر
وف 

ات مهمة.  ل للطفل، وظروف الرعاية، ه  مؤشر   المب  
  أنشطة مع األطفال، وتوفبر الكتب وأشياء اللعب ف 

  المسح حول عدد من األ 
ية ومستجيبة. معلومات تم جمعها ف    توفر لألطفال رعاية تحفبر 

اك   نشطة الن  وقد اشتملت هذه المعلومات عىل إشر

، واصطحاب األ   
  األنشطة التالية مع األطفال: قراءة الكتب أو تصفح الكتب المصّورة، ورواية القصص، وغناء األغائ 

  األشة ف 
طفال  البالغير  ف 

ل إل الحدائق، واللعب مع األطفال  أو رسم األشياء. خارج المب  
ّ
  تسمية أو عد

 ، وقضاء الوقت مع األطفال ف 

 فرصة رؤية اآلخري
ً
 أكبر لطبيعة المطبوعات فحسب، بل يمنحهم أيضا

ً
  السنوات األول من الحياة ال يوفر لألطفال فهما

ن  والتعّرض للكتب ف 

 وهم ينجزون واجباتهم المدر 
ً
  مراحل   سية. وهم يقرأون، مثل األشقاء والشقيقات األكبر سّنا

ووجود الكتب هو أمر مهم لتحسير  األداء الدراس  ف 

  لديهن للطفل،   الحقة. 
وقد تم سؤال األمهات/مانحات الرعاية لجميع األطفال دون سّن الخامسة عن عدد كتب األطفال أو الكتب المصّورة الن 

ل.    المب  
 وعن أنواع أشياء اللعب المتوفرة ف 

   107األطفال دون رعاية كافية يشكل عامل خطر لتعرض الطفل إلصابات غبر متعمدة. لقد وجدت بعض األبحاث أن ترك 
المسح العنقودي   ف 

  الفئة العمرية 
رك األطفال ف 

ُ
ات، تم توجيه سؤالير  لمعرفة ما إذا كان قد ت  وحدهم خالل األسبوع الذي سبق المقابلة،   59-0متعدد المؤشر

ً
شهرا

  رعاية أطفا 
رك األطفال ف 

ُ
 سنوات.  10ل آخرين دون سّن وما إذا ت

  

 

 

(: 2016) 10064العدد ، 389مجلة الالنست  العلم عبر مسار الحياة”.  العمر: “النماء المبكر للطفولة من أجل القادم من  بالك، آر. وآخرون.  105
doi:10.1016/s0140-6736(16)31389-7 .مجلة   “اآلثار الممتدة طوال العمر لمحنة الطفولة المبكرة والضغط النفس  السام”.  ؛ شونكوف جيه، وآخرون

  .doi:10.1542/peds.2011-2663 .46-232(: 2011) 1، العدد 129طب األطفال 
. وآخرون.  106  :doi–10064 (2017): 91 .102، العدد 389مجلة الالنست  تعزيز تنمية الطفولة المبكرة”.  “الرعاية أثناء التنشئة:  بريتو، ئر 

10.1016/S0140-6736(16)31390-3،  .تعزيز النماء الصح  للطفل والحفاظ ع ميلتبر آر. وآخرون  
 ىل رابط قوي بير  األهل والطفل: “أهمية اللعب ف 

  الفقر”، 
كبر  عىل األطفال ف  ة األكاديمية األمريكية لطب األطفال الب   .doi: 10.1542/peds.2011-2953 .191–183(: 2012) 1، العدد 1129نشر

107  . . أبرامسك   
، و ئ    أرب  ع دول هووي، أل.، و أس. هاتىل 

مجلة الطب  دراسة حياة الصغار.” نامية:  “عوامل خطر التعرض لإلصابات لدى صغار األطفال ف 
. وآخرون. doi: 10.1111/j.1365-3156.2006.01708.x .1566-1557(: 2006) 10العدد  ،11المداري والصحة الدولية  “فهم خطر  ؛ مورونجييلو، ئر 

اف مانح  الرعاية، سمات الطفل، وسمات  .2اإلصابة غبر المقصودة لدى صغار األطفال   6العدد ، 31مجلة علم نفس األطفال  األهل”. مساهمة إشر
(2006) :.10.1093/jpepsy/jsj073551. doi: -540  
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مTC.10.1الجدول 
ّ
 : دعم التعل

 2018، العراق، وكانت المشاركة في هذه األنشطة من قبل اآلباء واألمهات، سنوات الذين شارك معهم أفراد بالغين في األسرة المعيشية في أنشطة تعزز التعلّم لديهم وتهيئهم للمدرسة خالل األيام الثالثة األخيرة 4-2نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

 األم   األب   نسبة األطفال الذين يعيشون مع:   المعيشية البالغينأفراد األسرة 

عدد األطفال 

في الفئة 
 4-2العمرية 

 سنوات

نسبة األطفال الذين 
شارك معهم أشخاص 

بالغين في األسرة 
المعيشية في أربعة 

 1أنشطة أو أكثر

متوسط عدد 
األنشطة التي 

شارك فيها أفراد 
بالغين في األسرة 

 المعيشية

نسبة األطفال الذين 
لم يشارك معهم أي 

شخص بالغ في 
يشية األسرة المع

   األم األب   في أي نشاط

نسبة األطفال الذين 

شارك آباؤهم معهم 
في أربعة أنشطة أو 

 2أكثر

متوسط عدد 
األنشطة التي 

   شارك فيها اآلباء

نسبة األطفال الذين 

شاركت أمهاتهم 
معهم في أربعة 

 3أنشطة أو أكثر

متوسط عدد 

األنشطة التي 
شاركت فيها 

 األمهات

                

 10,300 2.0 23.0  1.3 9.8  99.3 97.3  10.6 3.2 44.4 المجموع اإلجمالي )العراق(

               

              الجنس

 5,353 2.0 22.7  1.4 10.8  99.3 97.2  10.5 3.2 43.6 ذكر

 4,947 2.1 23.4  1.3 8.8  99.2 97.4  10.8 3.2 45.3 أنثى

              المنطقة

 6,949 2.2 26.3  1.5 11.6  99.1 97.2  8.2 3.3 47.3 منطقة حضرية 

 3,351 1.6 16.2  1.0 6.3  99.5 97.6  15.7 2.8 38.4 منطقة ريفية

              المحافظة

 358 1.9 19.9  1.3 6.4  100.0 99.5  14.0 2.8 34.0 دهوك

 1,012 2.7 37.2  1.7 15.3  98.7 92.9  4.7 3.7 56.6 نينوى

 472 2.4 27.9  1.6 10.2  99.4 97.8  6.1 3.2 43.6 سليمانية

 257 2.5 29.9  2.2 23.3  99.3 97.3  3.2 4.1 56.3 كركوك 

 953 1.6 16.7  1.2 6.9  99.8 99.6  13.9 2.8 38.6 اربيل

 583 1.9 20.0  1.2 8.8  99.7 98.1  11.7 3.0 40.5 ديالى

 354 2.0 16.2  1.4 8.5  99.2 96.2  11.4 3.4 54.5 انبار

 1,631 2.2 23.3  1.4 7.1  99.4 97.9  2.6 3.5 48.8 بغداد

 1,180 2.5 26.5  1.5 8.9  99.2 98.0  1.8 3.5 50.0 مركز   

 451 1.7 14.7  1.0 2.4  99.8 97.8  4.7 3.3 45.8 اطراف   

 466 2.8 38.6  1.9 21.3  98.8 97.1  6.5 4.1 65.0 بابل

 301 2.0 25.5  1.1 5.7  99.8 98.1  20.2 2.9 41.5 كربالء 

 326 1.2 12.4  1.3 11.8  97.8 95.1  35.8 2.6 39.9 واسط

 248 1.4 14.1  1.0 5.9  99.2 95.9  16.8 2.7 30.4 صالح الدين

 430 2.1 26.4  0.8 2.3  99.5 98.2  7.7 3.0 41.6 نجف

 297 1.8 20.8  1.0 9.5  99.4 98.4  22.2 2.8 37.0 قادسية

 398 1.9 18.2  1.5 14.0  99.8 98.0  3.5 3.5 55.9 مثنى

 819 2.0 25.2  1.8 17.3  99.8 98.7  15.1 3.0 39.6 ذي قار
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مTC.10.1الجدول 
ّ
 : دعم التعل

 2018، العراق، وكانت المشاركة في هذه األنشطة من قبل اآلباء واألمهات، سنوات الذين شارك معهم أفراد بالغين في األسرة المعيشية في أنشطة تعزز التعلّم لديهم وتهيئهم للمدرسة خالل األيام الثالثة األخيرة 4-2نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

 األم   األب   نسبة األطفال الذين يعيشون مع:   المعيشية البالغينأفراد األسرة 

عدد األطفال 

في الفئة 
 4-2العمرية 

 سنوات

نسبة األطفال الذين 
شارك معهم أشخاص 

بالغين في األسرة 
المعيشية في أربعة 

 1أنشطة أو أكثر

متوسط عدد 
األنشطة التي 

شارك فيها أفراد 
بالغين في األسرة 

 المعيشية

نسبة األطفال الذين 
لم يشارك معهم أي 

شخص بالغ في 
يشية األسرة المع

   األم األب   في أي نشاط

نسبة األطفال الذين 

شارك آباؤهم معهم 
في أربعة أنشطة أو 

 2أكثر

متوسط عدد 
األنشطة التي 

   شارك فيها اآلباء

نسبة األطفال الذين 

شاركت أمهاتهم 
معهم في أربعة 

 3أنشطة أو أكثر

متوسط عدد 

األنشطة التي 
شاركت فيها 

 األمهات

 495 1.5 10.0  0.8 2.3  99.0 98.1  11.3 2.5 28.2 ميسان 

 899 1.7 18.4  0.9 5.5  98.3 95.7  15.2 2.8 36.7 بصرة

              االقليم

 1,783 1.9 20.3  1.3 7.7  99.8 99.1  11.9 2.9 39.0 العراق كوردستان

 8,517 2.1 23.6  1.4 10.3  99.1 96.9  10.4 3.2 45.6 وسط وجنوب العراق

              العمر

2 41.5 3.1 11.3  97.8 99.6  8.9 1.3  21.8 2.0 3,109 

3 45.7 3.2 10.3  97.2 99.2  10.2 1.4  24.5 2.1 3,731 

4 45.8 3.2 10.4  97.0 99.0  10.3 1.4  22.5 2.0 3,460 

              أالمستوى التعليمي لألم

 2,080 1.3 10.3  1.0 7.0  99.4 98.3  19.8 2.3 26.1 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 4,587 1.8 18.3  1.3 8.5  99.2 97.2  10.6 3.1 41.2 االبتدائيه

 1,716 2.2 25.0  1.4 9.3  99.1 95.7  8.1 3.4 50.2 المتوسطه

 1,916 3.2 46.3  1.9 16.8  99.5 97.9  3.1 4.1 66.9 االعداديه +

              صعوبات القدرات الوظيفية

 286 1.7 17.7  1.0 5.9  99.3 95.5  21.0 2.5 35.0 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 10,014 2.0 23.2  1.4 10.0  99.3 97.4  10.4 3.2 44.7 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

              مؤشر الثروة

 2,403 1.5 12.8  0.9 5.3  99.2 97.1  19.3 2.5 30.6 األشد فقراً 

 2,280 1.9 18.7  1.2 8.5  99.3 97.3  10.8 3.0 40.3 فقير

 1,991 2.2 25.5  1.4 10.4  99.4 96.6  8.1 3.4 48.4 متوسط

 1,849 2.5 31.8  1.6 12.8  98.7 96.9  6.5 3.6 55.3 ثري

 1,777 2.4 30.4  1.7 14.2  99.7 98.7  5.8 3.5 52.8 األكثر ثراءً 

 التحفيز المبكر والرعاية المستجيبة لالحتياجات من قبل أحد أفراد األسرة البالغين - TC.49aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 التحفيز المبكر والرعاية المستجيبة لالحتياجات من قبل األب - TC.49bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 التحفيز المبكر والرعاية المستجيبة لالحتياجات من قبل األم - TC.49cمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3

 عيش في مكان آخرمهات وكذلك لمانحات الرعاية لألطفال دون سّن الخامسة، اللواتي أجبن عن استبيان األطفال دون سّن الخامسة إذا كانت األم متوفية أو تفي هذا الجدول وفي جميع أقسام التقرير، يعود المستوى التعليمي لألم على التحصيل التعليمي لأل أ
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مTC.10.2الجدول 
ّ
 : مواد التعل

 2018، العراقنسبة األطفال دون سّن الخامسة حسب عدد كتب األطفال الموجودة في األسرة المعيشية، وحسب نوع وعدد أشياء اللعب التي يلعب بها الطفل، 

  

نسبة األطفال الذين يعيشون في أسر 
 نسبة األطفال الذين يلعبون بـ:  منزلية لديها للطفل:

عدد األطفال 
دون سّن 

 الخامسة

كتب أطفال  3

 1أو أكثر

كتب أطفال  10

   أو أكثر

ألعاب 
منزلية 

 الصنع

ألعاب من 
متجر/ألعاب 

 مصنّعة

أشياء 
منزلية/أشياء 
ُوجدت في 

 الخارج

نوعان أو 
أكثر من 
أشياء 

 2اللعب

           

 16,623 47.3 45.3 79.1 18.7  0.3 3.1 المجموع اإلجمالي )العراق(

          

         الجنس

 8,602 48.3 46.2 80.3 19.5  0.3 2.8 ذكر

 8,021 46.3 44.3 77.8 17.9  0.4 3.5 أنثى

         المنطقة

 11,305 45.4 40.7 81.4 18.9  0.4 3.6 منطقة حضرية 

 5,318 51.3 55.1 74.1 18.4  0.1 2.1 منطقة ريفية

         المحافظة

 580 35.4 31.5 81.2 13.7  0.4 7.2 دهوك

 1,639 54.3 41.8 71.9 46.4  0.7 3.5 نينوى

 737 50.7 50.8 85.9 4.3  0.9 8.0 سليمانية

 406 63.9 30.6 73.9 60.4  0.1 1.2 كركوك 

 1,445 40.8 38.4 89.6 15.1  0.7 6.4 اربيل

 1,035 38.8 38.0 87.2 3.3  0.1 2.3 ديالى

 518 59.1 55.9 70.6 40.6  0.0 1.4 انبار

 2,728 29.7 27.8 80.8 6.1  0.0 2.6 بغداد

 1,940 31.4 27.7 81.2 7.9  0.0 3.4 مركز   

 788 25.5 27.8 80.0 1.6  0.0 0.9 اطراف   

 769 59.1 59.8 67.2 33.5  0.0 1.4 بابل

 505 49.6 51.9 74.2 15.1  0.3 3.2 كربالء 

 566 43.5 47.5 76.2 12.3  0.0 2.6 واسط

 393 52.5 58.4 72.0 12.6  0.5 2.4 صالح الدين

 695 70.0 73.2 76.8 22.5  0.2 3.5 نجف

 487 64.9 59.8 81.3 33.1  0.4 3.1 قادسية

 663 53.1 57.0 75.4 15.0  0.1 0.1 مثنى

 1,170 58.5 56.7 84.8 16.1  0.1 0.7 ذي قار

 813 59.9 61.6 71.1 35.4  0.1 1.7 ميسان 

 1,474 37.1 40.8 80.6 1.4  0.7 3.3 بصرة

         االقليم

 2,762 42.3 40.3 86.8 11.9  0.7 7.0 العراق كوردستان

 13,861 48.3 46.3 77.5 20.1  0.2 2.4 وسط وجنوب العراق

         العمر

0-1 0.6 0.1  12.7 63.5 28.3 30.7 6,323 

2-4 4.7 0.5  22.4 88.6 55.7 57.5 10,300 

         المستوى التعليمي لألم

 3,205 47.4 53.4 69.2 17.7  0.0 0.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 7,285 48.0 46.7 77.3 19.8  0.1 1.9 االبتدائيه

 2,923 49.0 42.5 86.6 19.1  0.3 3.2 المتوسطه

 3,209 44.2 36.4 86.0 17.0  1.1 8.4 االعداديه +

 القدرات الوظيفيةصعوبات 
 سنوات( 4-2)العمر 

        

 286 65.6 63.7 81.7 23.9  0.9 2.7 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 10,014 57.3 55.5 88.8 22.3  0.5 4.8 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

         مؤشر الثروة

 3,730 51.7 60.4 68.0 19.3  0.0 0.5 األشد فقراً 
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مTC.10.2الجدول 
ّ
 : مواد التعل

 2018، العراقنسبة األطفال دون سّن الخامسة حسب عدد كتب األطفال الموجودة في األسرة المعيشية، وحسب نوع وعدد أشياء اللعب التي يلعب بها الطفل، 

  

نسبة األطفال الذين يعيشون في أسر 
 نسبة األطفال الذين يلعبون بـ:  منزلية لديها للطفل:

عدد األطفال 
دون سّن 

 الخامسة

كتب أطفال  3

 1أو أكثر

كتب أطفال  10

   أو أكثر

ألعاب 
منزلية 

 الصنع

ألعاب من 
متجر/ألعاب 

 مصنّعة

أشياء 
منزلية/أشياء 
ُوجدت في 

 الخارج

نوعان أو 
أكثر من 
أشياء 

 2اللعب

 3,677 51.2 51.2 78.7 17.5  0.1 1.5 فقير

 3,321 43.7 39.4 79.0 17.2  0.4 2.1 متوسط

 3,007 45.3 37.8 83.5 19.9  0.4 4.3 ثري

 2,888 43.0 32.8 89.2 20.1  0.9 8.6 األكثر ثراءً 

 توفر كتب األطفال - TC.50مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 توفر أشياء اللعب - TC.51مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 

 : عدم كفاية الرعايةTC.10.3الجدول 

 العراق،سنوات ألكثر من ساعة لمرة واحدة على األقل خالل األسبوع األخير،  10األطفال دون سّن الخامسة الذين تُركوا لوحدهم أو في رعاية طفل/ة بعمر أقل من  نسبة

2018 

  

 نسبة األطفال دون سّن الخامسة:

عدد األطفال 
دون سّن 

 الخامسة

الذين تُركوا لوحدهم 

 الماضيفي األسبوع 

الذين تُركوا تحت إشراف 
 10طفل/ة بعمر أقل من 

 سنوات في األسبوع الماضي

الذين تُركوا دون دون 
توفير رعاية كافية لهم في 

 1األسبوع الماضي

       

 16,623 10.1 6.2 7.4 المجموع اإلجمالي )العراق(

      

     الجنس

 8,602 10.3 6.5 7.4 ذكر

 8,021 9.9 5.9 7.4 أنثى

     المنطقة

 11,305 10.0 5.9 7.4 منطقة حضرية 

 5,318 10.3 6.9 7.4 منطقة ريفية

     المحافظة

 580 6.7 5.8 2.9 دهوك

 1,639 3.2 1.6 2.7 نينوى

 737 4.3 2.1 3.0 سليمانية

 406 11.3 9.0 7.6 كركوك 

 1,445 19.2 7.5 16.9 اربيل

 1,035 9.3 5.6 5.2 ديالى

 518 10.0 2.1 9.1 انبار

 2,728 8.4 4.9 5.1 بغداد

 1,940 8.3 4.1 5.7 مركز   

 788 8.6 6.8 3.6 اطراف   

 769 15.1 4.5 14.0 بابل

 505 4.3 3.2 2.7 كربالء 

 566 23.5 21.7 21.8 واسط

 393 13.9 8.9 7.9 صالح الدين

 695 12.8 8.6 10.3 نجف

 487 12.2 7.5 9.4 قادسية

 663 16.2 12.0 13.1 مثنى

 1,170 4.5 3.8 1.3 ذي قار

 813 15.6 11.7 11.5 ميسان 
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 : عدم كفاية الرعايةTC.10.3الجدول 

 العراق،سنوات ألكثر من ساعة لمرة واحدة على األقل خالل األسبوع األخير،  10األطفال دون سّن الخامسة الذين تُركوا لوحدهم أو في رعاية طفل/ة بعمر أقل من  نسبة

2018 

  

 نسبة األطفال دون سّن الخامسة:

عدد األطفال 
دون سّن 

 الخامسة

الذين تُركوا لوحدهم 

 الماضيفي األسبوع 

الذين تُركوا تحت إشراف 
 10طفل/ة بعمر أقل من 

 سنوات في األسبوع الماضي

الذين تُركوا دون دون 
توفير رعاية كافية لهم في 

 1األسبوع الماضي

 1,474 6.3 5.9 3.3 بصرة

     االقليم

 2,762 12.6 5.7 10.2 العراق كوردستان

 13,861 9.6 6.3 6.9 وسط وجنوب العراق

     العمر

0-1 6.1 4.6 8.0 6,323 

2-4 8.3 7.2 11.4 10,300 

     المستوى التعليمي لألم

 3,205 11.0 8.4 8.0 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 7,285 10.0 6.2 7.2 االبتدائيه

 2,923 9.3 5.2 6.7 المتوسطه

 3,209 10.1 4.9 7.9 االعداديه +

 صعوبات القدرات الوظيفية
 سنوات( 4-2)العمر 

    

 286 12.0 10.5 6.6 الوظيفيةتعاني من صعوبة في القدرات 

 10,014 11.4 7.1 8.3 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

     مؤشر الثروة

 3,730 12.2 8.9 8.8 األشد فقراً 

 3,677 8.4 5.9 5.8 فقير

 3,321 9.3 5.5 6.4 متوسط

 3,007 8.9 4.4 6.9 ثري

 2,888 11.8 5.9 9.5 األكثر ثراءً 

 عدم كفاية الرعاية - TC.52مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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للطفل 7.11 لمبكر  نماء ا  مؤشر ال

عاطفية  النماء المبكر للطفل هو عملية متعددة األبعاد وتنطوي عىل تقدم منظم للمهارات والقدرات الحركية واإلدراكية واللغوية واالجتماعية ال

عتبر مجاالت النمو الجسدي، ومهارات القراءة والكتابة والحساب، والتطور    108األول من حياة الطفل. والتنظيمية خالل الخمس سنوات 
ُ
وت

  -االجتماع  
ً
  النماء العام للطفل، وه  ترس  األساس للمراحل الالحقة من الحياة وتشكل منعطفا

، واالستعداد للتعلم، مجاالت حيوية ف   
العاطق 

 109للصحة والتعلم والرفاه. 

  بلورة   (. ECDIبنود لحساب مؤشر النماء المبكر للطفل ) 10لقد تم استخدام نموذج من 
ويتمثل الغرض الرئيس  من مؤشر النماء المبكر للطفل ف 

  العراقسياسة عامة تتعلق بالوضع التطوري 
  المؤشر إل مراحل زمنية مختارة من المتوقع أن يحققها األطفال عند بلوغهمويستند  .لألطفال ف 

ستخدم البنود ال   سنوات.   4و  3سّن 
ُ
  أربعة مجاالت:   10وت

ون عىل مسار النماء الصحيح ف   لتحديد ما إذا كان األطفال يسبر

 إل إذا ما   معرفة القراءة والكتابة والحساب:  •
ً
  تطورهم ونمائهم استنادا

ون عىل المسار الصحيح ف  ويتم تصنيف األطفال عىل أنهم يسبر

ة أحرف عىل األقل من أحرف األبجدية، وإذا ما كان يمكنهم قراءة أربعة كلمات بسيطة وشائعة عىل  كان بإمكانهم تحديد/  تسمية عشر

ون رموز جميع األعداد من  وإذا كانت عبارتان عىل األقل من هذه العبارات صحيجة،   .10إل  1األقل، وإذا ما كانوا يعرفون اسم ويمبر 

 لتطور والنماء الصحيح. فإن الطفل ُيعتبر أنه يسبر عىل مسار ا

، كأن يلتقط عصا أو حجر عن األرض و/أو إذا لم تذكر   النماء الجسدي:  • إذا استطاع الطفل التقاط جسم صغبر باستخدام اصبعير 

  مجال النم
  الصحيح ف 

 بالمرض وال يلعب، فإن الطفل ُيعتبر أنه يسبر عىل المسار النمائ 
ً
اء  األم/مانحة الرعاية أن الطفل يشعر أحيانا

 الجسدي. 

•  :  
ون عىل المسار الصحيح إذا كانت عبارتان من العبارات التالية صحيحة:  االجتماع  العاطق  إذا كان الطفل   ُيعتبر أن األطفال يسبر

ب األطفال اآلخرين، وإذا كان الطفل ال يتشتت انتباهه بسهولة.   مع األطفال اآلخرين، وإذا كان ال يركل أو يعّض أو يض 
ً
 يتكيف جيدا

م: الت •
ّ
ء ليفعله، وكان   عل  

ء ما بشكل صحيح و/أو عند تكليفه بسر  
إذا ما استطاع الطفل إتباع تعليمات بسيطة حول كيفية القيام بسر

  هذا المجال. 
  الصحيح ف 

 عىل القيام بذلك بشكل مستقل، فإن الطفل يعتبر أن يسبر عىل المسار النمائ 
ً
 قادرا

  ثالث مجاالت عىل األقل  ومن ثم يتم احتساب مؤشر التنمية المبكرة لل
  الصحيح ف 

ون عىل المسار النمائ  طفل عىل أنه نسبة األطفال الذين يسبر

 من هذه المجاالت األربعة. 

 

 : مؤشر النماء المبكر للطفل TC.11.1الجدول 

-القراءة والكتابة والحساب، والنماء الجسدي، والنماء االجتماعيسنوات الذين يسيرون على مسار النماء الصحيح في مجاالت: معرفة  4-3نسبة األطفال في الفئة العمرية 

 2018 ،العراق ، ودرجة مؤشر نماء الطفل المبكر،العاطفي، والتعّلم

  

سنوات الذين يسيرون على  4-3نسبة األطفال في الفئة العمرية 

 مسار النماء الصحيح في المجاالت المشار إليها
درجة مؤشر 

المبكر النماء 

 1للطفل

عدد األطفال في الفئة 

 سنوات 4-3العمرية 

معرفة القراءة 

 الجسدي والكتابة والحساب

االجتماعي 

 التعّلم العاطفي

         

 7,191 79.3 90.3 85.3 97.6 12.9 المجموع اإلجمالي )العراق(

        

       الجنس

 3,715 78.4 90.9 82.9 97.5 13.0 ذكر

 3,476 80.2 89.6 87.8 97.7 12.8 أنثى

       المنطقة

 4,853 79.2 91.2 84.9 97.8 12.3 منطقة حضرية 

 2,337 79.4 88.3 86.1 97.3 14.1 منطقة ريفية

       المحافظة

 

 

. 2016الملخص التنفيذي، مجلة الالنست، من العلم إل المقياس.  تحسير  تنمية الطفولة المبكرة اليونيسف وآخرون.  108

assets/Lancet/stories/series/ecd/Lancet_ECD_Executive_Summary.pdf.-https://www.thelancet.com/pb 

، العاصمة:  علم النماء المبكر لألطفال.  شونكوف، جيه، و دي. فيلبس. من الخاليا العصبية إل األحياء:  109 ،  واشطي   ؛ صندوق 2000مطبعة ناشينال أكاديم 
 (. 2017اليونيسف ) األمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، اللحظات األول مهمة، نيويورك: 

https://www.thelancet.com/pb-assets/Lancet/stories/series/ecd/Lancet_ECD_Executive_Summary.pdf.
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 : مؤشر النماء المبكر للطفل TC.11.1الجدول 

-القراءة والكتابة والحساب، والنماء الجسدي، والنماء االجتماعيسنوات الذين يسيرون على مسار النماء الصحيح في مجاالت: معرفة  4-3نسبة األطفال في الفئة العمرية 

 2018 ،العراق ، ودرجة مؤشر نماء الطفل المبكر،العاطفي، والتعّلم

  

سنوات الذين يسيرون على  4-3نسبة األطفال في الفئة العمرية 

 مسار النماء الصحيح في المجاالت المشار إليها
درجة مؤشر 

المبكر النماء 

 1للطفل

عدد األطفال في الفئة 

 سنوات 4-3العمرية 

معرفة القراءة 

 الجسدي والكتابة والحساب

االجتماعي 

 التعّلم العاطفي

 229 86.8 91.6 90.2 95.3 33.3 دهوك

 728 71.3 94.2 73.3 99.5 8.9 نينوى

 314 94.2 99.7 93.2 100.0 13.3 سليمانية

 199 78.5 75.9 89.9 99.6 38.5 كركوك

 720 88.1 97.2 81.0 98.4 29.5 اربيل

 387 84.6 91.7 90.0 99.8 7.0 ديالى

 255 81.6 86.9 86.5 94.0 10.8 انبار

 1,127 84.1 91.7 89.1 99.0 11.3 بغداد

 833 83.1 92.7 86.4 98.8 11.2 مركز   

 295 87.0 88.9 96.8 99.6 11.7 اطراف   

 313 74.6 84.3 84.8 97.5 16.8 بابل

 209 92.1 97.2 92.9 99.3 5.6 كربالء 

 226 71.0 76.6 89.9 98.1 10.4 واسط

 175 68.4 90.4 79.3 93.9 4.4 صالح الدين

 301 76.4 93.2 84.4 94.6 8.5 نجف

 201 71.8 80.7 86.3 97.7 8.2 قادسية

 237 90.5 95.4 94.8 98.1 12.8 مثنى

 608 62.6 80.8 78.5 99.7 8.9 ذي قار

 319 79.2 87.2 84.6 97.0 2.3 ميسان

 644 75.3 91.1 87.8 91.3 6.9 بصرة 

       االقليم

 1,262 89.4 96.8 85.7 98.3 26.1 العراق كوردستان

 5,928 77.1 88.9 85.2 97.5 10.1 وسط وجنوب العراق

       العمر

3 8.2 97.9 85.6 89.6 77.7 3,731 

4 18.0 97.3 85.0 91.1 80.9 3,460 

       االلتحاق ببرنامج تعليمي للطفولة المبكرة 

 171 87.1 94.3 90.2 96.1 45.6 يلتحق/تلتحق

 7,020 79.1 90.2 85.2 97.7 12.1 ال يلتحق/تلتحق

       المستوى التعليمي لألم

 1,446 71.6 86.1 83.9 96.5 4.2 تعليمما قبل االبتدائي أو ال 

 3,222 78.9 90.7 85.2 98.2 10.5 االبتدائيه

 1,230 84.1 92.8 87.0 97.8 14.0 المتوسطه

 1,292 84.2 91.5 85.5 97.3 27.3 االعداديه +

       صعوبات القدرات الوظيفية

 195 43.0 60.0 49.0 82.1 15.9 يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 6,996 80.3 91.1 86.3 98.1 12.8 ال يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

       مؤشر الثروة

 1,649 71.3 84.8 82.9 94.9 5.9 األشد فقراً 

 1,648 78.0 89.8 83.0 98.0 9.6 فقير

 1,372 79.8 90.2 87.4 98.8 15.1 متوسط

 1,302 81.6 92.6 86.3 98.8 12.9 ثري

 1,219 88.7 96.0 88.2 98.3 24.3 األكثر ثراءً 

 4.2.1مؤشر نماء الطفل المبكر؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - TC.53مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 التعلم 8

 

لمبكرة 8.1 ا يم الطفولة   برامج تعل

امج تعليم الطفولة المبكرة  وتشتمل برامج تعليم   )رياض االطفال( يمكن تحسير  مستوى جاهزية أطفال المدرسة االبتدائية من خالل التحاقهم ببر

  ال تشتمل نمو 
م منظمة مقارنة مع برامج مجالسة األطفال والرعاية النهارية الن 

ّ
  تنظم مكونات تعل

 عىل  ذجالطفولة المبكرة برامج لألطفال الن 
ً
يا

م منظمة. 
ّ
 برامج تعليم وتعل

٪ إل  30. تهدف خطة التنمية الوطنية العراقية إل الوصول بنسبة كوردستانتعتبر تنمية الطفولة المبكرة أولوية بالنسبة لحكومة العراق وإقليم  

  اقليم   2022بحلول عام  التعليم المبكر 
٪ بحلول عام  50هدف الوصول إل التعليم المبكر بنسبة  كوردستان، بينما حددت وزارة التعليم ف 

اتيجية عىل تنمية الطفولة المبكرة. تقدم وزارة الب  2020   مكتب رئيس الوزراء لتطوير اسب 
بية  . وقد أنشأت الحكومة العراقية فرقة عمل وطنية ف 

ضعت وزارة التعليم )االتحادية( منهًجا لتنمية الطفولة  . و KG2و  KG1 -سنوات من خالل رياض األطفال  5-4والتعليم خدمات لألطفال بير  

   
بية ف  . بالتعاون مع البنك الدول  ، وضعت وزارة الب 

اتيجية تدريب المعلمير    مرحلة   كوردستان المبكرة واسب 
اتيجية شاملة للتعليم ف  العراق اسب 

  عام 
  2017الطفولة المبكرة ف 

اوح   4( أن 2011) MICS4 . إن تغطية التعليم المبكرمحدودة حيث ورد ف    المائة فقط من األطفال الذين تب 
ف 

     5-3أعمارهم بير   
بية والتعليم ف  نماذج بديلة للجنة للتعليم المبكر لزيادة الوصول    كوردستانسنوات قد التحقوا بالتعليم المبكر. أدخلت وزارة الب 

اوح أعمارهم بير     إقليم  سنو  5و  4إل التعليم المبكر لألطفال الذين تب 
ة والمناطق الريفية ف  ية الفقبر   المناطق الحض 

العراق. إن   كوردستانات ف 

  
ية وعدم وع  أولياء األمور بأهمية تسجيل أطفالهم ف    قدرة الموارد البشر

مراكز   توفبر التعليم المبكر مقيد ببنية تحتية غبر كافية ، وضعف ف 

 التعليم المبكر. 

  سّن نسبة األطفال  LN.1.1يعرض الجدول 
امج تعليم الطفولة المبكرة:  4و  3ف   ببر

ً
مؤشر المسح العنقودي متعدد   سنوات الملتحقير  حاليا

ات    استبيان األطفال دون سّن الخامسة.  UB8وهذا يستند إل السؤال  .LN.1المؤشر
ة عطلة  ف    فب 

مدرسية، لكنه يلتحق بها  إذا كان الطفل/ة ف 

. بشكل منتظم، يجب عىل الباحث/ة الميدا
ً
/ة تسجيل هذا الطفل/ة عىل أنه/ها ملتحق/ة حاليا  

 ئ 

  بداية السنة   5، إال أنه ُيعن  فقط باألطفال الذين كانوا يبلغون من العمر LN.1.1والجدول  LN.1.2مع أن هناك تشابه بير  الجدول 
سنوات ف 

  شهر أيلول/سبتمبر  المدرسية. 
  العراق، تبدأ السنة المدرسية ف 

  .ف 

   وعىل وجه 
التحديد، يعرض الجدول توزي    ع نسبة األطفال الذين يكونون أصغر بسنة واحدة من السّن الرسم  لاللتحاق بالمدرسة االبتدائية ف 

والمؤشر الذي يتم   لالستفسار عن االلتحاق بالمدرسة.  UB7ويستخدم هذا الجدول السؤال  بداية السنة المدرسية، حسب االلتحاق بالتعليم. 

  مع
ل، والذي ينطبق مع مؤشر هدف التنمية المستدامة رصده هو صاف 

ّ
  المعد

  التعليم   :4.2.2دل االلتحاق بالتعليم االبتدائ 
نسبة المشاركة ف 

ل
ّ
م )معد

ّ
  العراق هو عمر ا  .110ة( المنظ

 سنوات.   6لسّن الرسم  لاللتحاق بالمدرسة االبتدائية ف 

 الطفولة المبكرة: تعليم LN.1.1الجدول 

 2018 ،شهراً الذين يلتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة، العراق 59-36األطفال في الفئة العمرية نسبة 

  
شهراً الذين  59-36نسبة األطفال في الفئة العمرية 

 1يلتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة

عدد األطفال في الفئة 

 شهراً  59-36العمرية 

     

 7,191 2.4 اإلجمالي )العراق(المجموع 

    

   الجنس

 3,715 2.2 ذكر

 3,476 2.5 أنثى

   المنطقة

 4,853 3.4 منطقة حضرية 

 2,337 0.3 منطقة ريفية

   المحافظة

 229 2.2 دهوك

 

 

ائية جميع األطفال األصغر بسنة واحدة من سّن دخول المرحلة االبتد تشمل األطفال الملتحقين بالمرحلة االبتدائية. ألنهاتوصف هذه النسبة بأنها “معدّلة”  110

 الرسمي )وقت بداية السنة المدرسية( يتم تضمينهم في المقام.
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 الطفولة المبكرة: تعليم LN.1.1الجدول 

 2018 ،شهراً الذين يلتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة، العراق 59-36األطفال في الفئة العمرية نسبة 

  
شهراً الذين  59-36نسبة األطفال في الفئة العمرية 

 1يلتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة
عدد األطفال في الفئة 

 شهراً  59-36العمرية 

     

 728 2.9 نينوى

 314 1.0 سليمانية

 199 2.8 كركوك

 720 1.9 اربيل

 387 0.7 ديالى

 255 2.7 انبار

 1,127 5.3 بغداد

 833 7.0 مركز   

 295 0.4 اطراف   

 313 1.7 بابل

 209 2.8 كربالء 

 226 1.3 واسط

 175 4.2 صالح الدين

 301 1.8 نجف

 201 2.1 قادسية

 237 1.7 مثنى

 608 0.7 ذي قار

 319 0.7 ميسان

 644 1.8 بصرة 

   االقليم

 1,262 1.7 العراق كوردستان

 5,928 2.5 العراقوسط وجنوب 

   العمر )باألشهر(

36-47 1.0 3,731 

48-59 3.9 3,459 

   المستوى التعليمي لألم

 1,446 0.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 3,222 1.5 االبتدائيه

 1,230 2.0 المتوسطه

 1,292 7.2 االعداديه +

   صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة

 195 3.0 يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 6,996 2.4 ال يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

   مؤشر الثروة

 1,649 0.5 األشد فقراً 

 1,648 1.1 فقير

 1,372 2.7 متوسط

 1,302 4.0 ثري

 1,219 4.6 األكثر ثراءً 

 االلتحاق ببرامج تعليم الطفولة المبكرة  - LN.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 

  



 

 215الصفحة  | التعلم

م LN.1.2الجدول 
ّ
ي التعليم المنظ

 : نسبة المشاركة فن

لتحاقهم بأي برنامج من برامج تعليم توزيع نسبة األطفال األصغر بسنة واحدة من سّن دخول المرحلة االبتدائية الرسمي في بداية السنة المدرسية، حسب التحاقهم بالتعليم، وا
 2018 العراق،الطفولة المبكرة أو التعليم االبتدائي )صافي معدل االلتحاق بالمدرسة(، 

  

 األطفال:نسبة 

المجموع 

 اإلجمالي

صافي 
معدل 

االلتحاق 

 1بالمدرسة

عدد األطفال ممن هم 
سنوات في  5بعمر 

 بداية السنة المدرسية

الذين يلتحقون بأي 
برنامج من برامج 

تعليم الطفولة 

 المبكرة

الذين 
يلتحقون 
بالمرحلة 

 االبتدائية

الذين ال يلتحقون بأي برنامج من 
الطفولة المبكرة أو برامج تعليم 

 بالمرحلة االبتدائية

              

 3,823 32.0 100.0 68.0 21.2 10.8 المجموع اإلجمالي )العراق(

        

       الجنس

 1,939 32.1 100.0 67.9 21.1 11.0 ذكر

 1,884 31.8 100.0 68.2 21.3 10.6 أنثى

       المنطقة

 2,635 36.8 100.0 63.2 22.5 14.3 منطقة حضرية

 1,188 21.4 100.0 78.6 18.3 3.1 منطقة ريفية

       المحافظة

 105 39.6 100.0 60.4 21.3 18.3 دهوك

 399 27.4 100.0 72.6 18.5 8.9 نينوى

 161 50.6 100.0 49.4 28.2 22.4 سليمانية

 174 27.8 100.0 72.2 25.0 2.8 كركوك

 215 41.3 100.0 58.7 21.1 20.2 اربيل

 192 41.3 100.0 58.7 27.4 14.0 ديالى

 173 27.9 100.0 72.1 19.4 8.5 انبار

 643 35.6 100.0 64.4 22.4 13.2 بغداد

 449 43.4 100.0 56.6 25.7 17.7 مركز   

 193 17.3 100.0 82.7 14.7 2.6 اطراف   

 179 30.5 100.0 69.5 24.2 6.3 بابل

 112 31.2 100.0 68.8 21.0 10.2 كربالء 

 135 33.1 100.0 66.9 22.0 11.1 واسط

 119 34.2 100.0 65.8 27.4 6.8 صالح الدين

 145 26.1 100.0 73.9 16.4 9.7 نجف

 95 27.1 100.0 72.9 15.5 11.6 قادسية

 140 18.6 100.0 81.4 12.0 6.6 مثنى

 324 18.6 100.0 81.4 16.0 2.6 ذي قار

 192 24.1 100.0 75.9 21.3 2.8 ميسان

 320 39.3 100.0 60.7 22.9 16.3 بصرة 

       االقليم

 481 44.1 100.0 55.9 23.5 20.5 العراق كوردستان

 3,342 30.2 100.0 69.8 20.9 9.4 وسط وجنوب العراق

       المستوى التعليمي لألم

 805 17.1 100.0 82.9 14.5 2.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 1,751 31.1 100.0 68.9 24.2 6.9 االبتدائيه

 686 36.1 100.0 63.9 20.1 15.9 المتوسطه

 582 50.4 100.0 49.6 22.9 27.5 االعداديه +

       صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

تعاني من صعوبة في القدرات 
 الوظيفية

6.2 17.8 76.0 100.0 24.0 173 

تعاني من أية صعوبة في ال 
 القدرات الوظيفية

10.9 21.5 67.5 100.0 32.5 3,558 

 92 28.9 100.0 71.1 14.8 14.1 ال يتوفر معلومات

       مؤشر الثروة

 952 19.3 100.0 80.7 16.7 2.7 األشد فقراً 
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م LN.1.2الجدول 
ّ
ي التعليم المنظ

 : نسبة المشاركة فن

لتحاقهم بأي برنامج من برامج تعليم توزيع نسبة األطفال األصغر بسنة واحدة من سّن دخول المرحلة االبتدائية الرسمي في بداية السنة المدرسية، حسب التحاقهم بالتعليم، وا
 2018 العراق،الطفولة المبكرة أو التعليم االبتدائي )صافي معدل االلتحاق بالمدرسة(، 

  

 األطفال:نسبة 

المجموع 

 اإلجمالي

صافي 
معدل 

االلتحاق 

 1بالمدرسة

عدد األطفال ممن هم 
سنوات في  5بعمر 

 بداية السنة المدرسية

الذين يلتحقون بأي 
برنامج من برامج 

تعليم الطفولة 

 المبكرة

الذين 
يلتحقون 
بالمرحلة 

 االبتدائية

الذين ال يلتحقون بأي برنامج من 
الطفولة المبكرة أو برامج تعليم 

 بالمرحلة االبتدائية

              

 811 28.2 100.0 71.8 21.8 6.4 فقير

 741 32.5 100.0 67.5 21.2 11.4 متوسط

 745 38.5 100.0 61.5 26.1 12.4 ثري

 575 49.1 100.0 50.9 21.6 27.5 األكثر ثراءً 

 4.2.2نسبة المشاركة في التعلّم المنظم )معّدلة(؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - LN.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 

تعليم 8.2 تحاق بال  االل

 لجاهزية األطفال لاللتحاق بالمدرسة. 
ً
 مهما

ً
  أمرا

  الصف األول   LN.2.1ويعرض الجدول  يعتبر االلتحاق بالتعليم ما قبل االبتدائ 
نسبة األطفال ف 

  السنة السابقة 
امج لتعليم الطفولة المبكرة ف    )بغض النظر عن أعمارهم( الذين التحقوا ببر

  .111االبتدائ 

  واإلعدادي هو إحدى غايات أجندة التنمية المستدام 
  التعليم االبتدائ 

التعليم هو   .2030إن ضمان استكمال جميع الفتيات واألوالد مرحلن 

ب حيوي لمكافحة الفقر، وتمكير  المرأة، وتحقيق النمو االقتصادي، وحماية األطفال من أشكال العمالة الخطرة واالستغاللية واالستغالل  متطل

 .  
  النمو السكائ 

، وتعزيز حقوق اإلنسان والديمقراطية، وحماية البيئة، والتأثبر ف   الجنس 

  
  العراق، يلتحق األطفال بالمدرسة االبتدائية ف 

  سن  6سّن ف 
  سّن  12سنوات، وبالمرحلة المتوسطة ف 

  سنة.  15سنة، وبالمرحلة االعدادية ف 

 . صفوف    6  وتشتمل المرحلة الثانويةصفوف،    6وتشتمل المرحلة االبتدائية عىل   المرحلة الثانوية تشمل المرحلة المتوسطة واالعدادية مجتمعتير 

  المرحلة االبتدائية ب  السنة  . كذلك
  المرحلة الثانوية، ُيشار إل الصفوف  6إل السنة  1وُيشار إل الصفوف ف 

المرحلة  ب  3إل السنة  1ب  السنة وف 

  المرحلة االعدادية  
من السنة  . وتبدأ السنة المدرسية عادة من شهر أيلول من كل سنة وحن  شهر حزيران 6إل السنة  4ب  السنة المتوسطة، وف 

  تليها. 
 الن 

  سّن االلتحاق بالمرحلة االبتدائية الملتحقير  ب السنة   LN.2.2ويعرض الجدول 
 . االولنسبة األطفال ممن هم ف 

  سن االلتحاق بالمرحلة  LN.2.3ويعرض الجدول 
سنة الملتحقير  بالمدرسة   11سنوات إل  6من عمر  االبتدائية نسبة األطفال ممن هم ف 

لة   LN.2.4وعىل نحو مشابه، يعرض الجدول   ، ونسبة من هم خارج المدرسة. 112اإلعدادية المتوسطة او    االبتدائية أو 
ّ
  نسبة االلتحاق المعد

 113صاف 

  سّن 
 سنة.   14إل  12لألطفال ف 

  الجدول 
 )العمر المحدد للصف(.  LN.2.5ويتم توزي    ع األطفال ف 

ً
 ألعمارهم مقارنة مع الصف الذي يلتحقون به حاليا

ً
فعىل سبيل المثال،   وفقا

  السنة  8الطفل الذي يبلغ 
  بداية السنة المدرسة( من المتوقع أن يكون ف 

 للسّن الرسم  المحدد للصف. 3سنوات من العمر )ف 
ً
فإذا كان   ، وفقا

 السنة 
ً
. ، فإنه سي 1هذا الطفل حاليا ويشتمل الجدول عىل المرحلتير  االبتدائية والمتوسطة عىل   تم تصنيفه عىل أنه فوق العمر المحدد بسنتير 

 سواء. 
ّ
 حد

لة للمرحلة  LN.2.6ويعرض الجدول 
ّ
  نسبة االلتحاق المعد

 .114، ونسبة األطفال ممن هم خارج المدرسة االعداديةصاف 

 

 

كذلك الذين كانوا عملية حساب المؤشر ال تستثني الراسبين في الصف، وبالتالي فهم تشكل كالً من األطفال الذين يلتحقون بالمدرسة االبتدائية ألول مرة، و 111

بل االبتدائي قبل السنة المدرسية التي  وقد يكون األطفال الراسبون قد التحقوا ببرامج تعليم ما ق يلتحقون بالصف االبتدائي األول في السنة السابقة ورسبوا فيه.

 التحقوا بالصف االبتدائي األول فيها ألول مرة؛ وال يتم رصد هؤالء األطفال في بسط المؤشر. 
بالمرحلة   ملتحقين النسب المعروضة في هذا الجدول هي نسب “معدّلة” النها تشمل األطفال الملتحقين بالمرحلة المتوسطة اواإلعدادية في البسط، وليس فقط ال112

 االبتدائية.
 لمتوسطة.النسب المعروضة في هذا الجدول هي نسب “معدّلة” النها تشمل األطفال الملتحقين بمراحل أعلى في البسط، وليس فقط الملتحقين بالمرحلة ا113
 يس فقط الملتحقين بالمرحلة المتوسطة.النسب المعروضة في هذا الجدول هي نسب “معدّلة” النها تشمل األطفال الملتحقين بمراحل أعلى في البسط، ول114
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  المرحلة الثانویة ونسبة األطفال خارج المدرسة.  LN2.6aیعرض الجدول 
 نسبة الحضور الصافیة المعدلة ف 

نسبة االستيعاب الكلية حن  الصف األخبر من المرحلة االبتدائية، ونسبة استكمال المرحلة االبتدائية ونسبة العبور إل   LN.2.7ويعرض الجدول 

ة إجمال  عدد الطلبة، بغض النظر عن أعمارهم، الذين يلتحقون بالصف األخبر من  نسبة االستيعاب اإلجمالية ه  نسب . المتوسطةالمرحلة 

  بداية السنة المدرسية الحالية )أو آخر س
  سّن التخرج من المرحلة االبتدائية ف 

 نة مدرسية(. المرحلة االبتدائية ألول مرة، لعدد الطلبة ممن هم ف 

من األطفال ممن تزيد أعمارهم عن السّن الرسم  المحدد للصف األخبر من المرحلة االبتدائية   المرحلة االبتدائية نسبة فوج وتمثل نسبة استكمال 

اوح أعمارهم بير   5إل  3ب      16إل  14سنوات، أي نسبة األطفال الذين تب 
  .العراقسنة، الذين أكملوا المرحلة االبتدائية ف 

  ت
 نسبة االنتقال “الفعالة” الن 

ً
  الصف األخبر من المرحلة االبتدائية. كما يعرض الجدول أيضا

ويعبر المؤشر عن   أخذ بعير  االعتبار وجود راسبير  ف 

  نهاية المطاف إل المرحلة  
فعون ف    الصف األخبر من المرحلة االبتدائية لكنهم يب 

  يرسب فيها الطلبة ف 
 115. المتوسطةالحاالت الن 

عرف هذه النسب أكبر باسم مؤشر   . متوسطة واالعداديةاالبتدائية وال ةواألوالد الملتحقير  بالمرحلتيات عىل نسبة الف LN.2.8ويركز الجدول 
ُ
وت

لة وليس من نسب   (. GPIتكافؤ النوع االجتماع  )
ّ
الحظ/ي أن النسب المشمولة هنا يتم الحصول عليها من نسب االلتحاق الصافية المعد

  معظم الحاالت،   فنسب االلتحاق اإلجمالية االلتحاق اإلجمالية. 
 لمؤشر تكافؤ النوع االجتماع  وذلك بشكل رئيس  ألن، ف 

ً
 مغلوطا

ً
تقدم وصفا

 من األوالد. 
ً
 غالبية األطفال الذين تزيد أعمارهم عن العمر المحدد ويلتحقون بالمرحلة االبتدائية هم غالبا

 : االستعداد للمدرسةLN.2.1الجدول 

 2018 العراق،ول من المرحلة االبتدائية ممن التحقوا بمرحلة ما قبل االبتدائية في السنة السابقة، نسبة األطفال الذين يلتحقون بالصف األ

  

نسبة األطفال الملتحقين بالصف األول ممن التحقوا بمرحلة 
 1ما قبل المدرسة في السنة السابقة

إجمالي عدد األطفال الملتحقين بالصف 
 األول من المرحلة االبتدائية 

      

 4,315 10.0 المجموع اإلجمالي )العراق(

     

    الجنس

 2,141 11.0 ذكر

 2,174 9.0 أنثى

   المنطقة

 2,931 13.8 منطقة حضرية

 1,384 1.9 منطقة ريفية

   المحافظة

 114 22.8 دهوك

 493 0.8 نينوى

 180 41.8 سليمانية

 151 3.4 كركوك

 351 13.4 اربيل

 220 16.3 ديالى

 229 2.8 انبار

 643 13.0 بغداد

 457 17.8 مركز   

 186 1.1 اطراف   

 244 4.3 بابل

 132 8.6 كربالء 

 128 7.1 واسط

 160 8.7 صالح الدين

 182 3.7 نجف

 113 11.7 قادسية

 145 2.4 مثنى

 

 

ات، تميل إل تقلل من تقديرات تقدم الطلبة نحو ا 115   المسح العنقودي متعدد المؤشر
  لم يعد يتم حسابها ف 

فع البسيطة هذه، والن  لمرحلة نسبة الب 

 إل المرحلة اإلعدادية. 
ً
ض أن الراسبير  ال يصلون أبدا  اإلعدادية حيث إنها تفب 
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 : االستعداد للمدرسةLN.2.1الجدول 

 2018 العراق،ول من المرحلة االبتدائية ممن التحقوا بمرحلة ما قبل االبتدائية في السنة السابقة، نسبة األطفال الذين يلتحقون بالصف األ

  

نسبة األطفال الملتحقين بالصف األول ممن التحقوا بمرحلة 

 1ما قبل المدرسة في السنة السابقة

إجمالي عدد األطفال الملتحقين بالصف 

 األول من المرحلة االبتدائية 

      

 256 4.5 ذي قار

 244 1.6 ميسان

 329 19.3 بصرة 

   االقليم

 645 23.0 العراق كوردستان

 3,670 7.7 وسط وجنوب العراق

   المستوى التعليمي لألم

 974 3.2 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 2,151 7.8 االبتدائيه

 651 14.8 المتوسطه

 535 25.4 االعداديه +

   الوظيفية عند األمصعوبات القدرات 

 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
10.2 216 

 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
10.0 3,988 

 111 7.0 ال يتوفر معلومات

   مؤشر الثروة

 1,056 1.9 األشد فقراً 

 989 5.6 فقير

 840 10.9 متوسط

 804 13.7 ثري

 626 24.5 األكثر ثراءً 

 االستعداد للمدرسة - LN.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 : دخول المرحلة االبتدائيةLN.2.2الجدول 

 2018 العراق،نسبة األطفال ممن هم في سّن دخول المرحلة االبتدائية الذين يلتحقون بالصف األول )صافي معدل االستيعاب(، 

  

نسبة األطفال ممن هم في سّن دخول المرحلة االبتدائية 
 1الذين يلتحقون بالصف األول

عدد األطفال في سّن دخول مرحلة 
 التعليم االبتدائي

      

 3,798 86.5 المجموع اإلجمالي )العراق(

    

   الجنس

 1,898 84.5 ذكر

 1,900 88.4 أنثى

   المنطقة

 2,616 88.4 منطقة حضرية

 1,182 82.3 منطقة ريفية

   المحافظة

 125 91.8 دهوك

 422 86.8 نينوى

 149 97.1 سليمانية

 146 82.8 كركوك

 343 94.3 اربيل

 172 91.8 ديالى

 159 89.4 انبار

 621 85.2 بغداد

 418 87.8 مركز   

 203 79.9 اطراف   

 196 86.8 بابل

 103 86.3 كربالء 

 116 80.5 واسط

 120 87.2 صالح الدين

 165 76.7 نجف

 116 81.8 قادسية

 137 84.3 مثنى

 219 82.9 ذي قار

 197 81.6 ميسان

 293 85.0 بصرة 

   االقليم

 617 94.4 العراق كوردستان

 3,181 84.9 وسط وجنوب العراق

   المستوى التعليمي لألم

 890 77.1 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 1,722 88.0 االبتدائيه

 650 90.5 المتوسطه

 536 92.2 االعداديه +

   صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 208 85.1 الوظيفيةتعاني من صعوبة في القدرات 

 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
86.7 3,497 

 93 82.4 ال يتوفر معلومات

   مؤشر الثروة

 886 75.1 األشد فقراً 

 788 89.6 فقير

 761 86.2 متوسط

 747 90.9 ثري

 615 93.7 األكثر ثراءً 

 صافي معدل االستيعاب في التعليم االبتدائي - LN.4مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 : األطفال الملتحقون بالمرحلة االبتدائية واألطفال خارج المدرسةLN.2.3الجدول 

 2018 العراق،اإلعدادية )صافي معدل االلتحاق المعدّل(، ونسبة الملتحقين ببرامج تعليم الطفولة المبكرة، ونسبة من هم خارج المدرسة، المتوسطة اونسبة األطفال ممن هم في سّن دخول المرحلة االبتدائية الملتحقين بالمرحلة االبتدائية أو 

  

 ذكر

  

 أنثى

  

 اإلجماليالمجموع 

صافي معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 

 )المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 

 األطفال

صافي معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 

 )المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 

 األطفال

صافي معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 

 1)المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 

 األطفال

الذين ال 
يلتحقون ببرامج 

تعليم الطفولة 
المبكرة أو 

 التعليم االبتدائي

الذين 
يلتحقون 
ببرامج 

تعليم 
الطفولة 

 المبكرة

خارج 

 أالمدرسة

اللواتي ال 
تحقن ببرامج يل

تعليم الطفولة 

المبكرة أو 
التعليم 

 االبتدائي

اللواتي 
يلتحقن 
ببرامج 

تعليم 
الطفولة 

 المبكرة

خارج 

 أالمدرسة

الذين ال 

يلتحقون 
ببرامج تعليم 

الطفولة 

المبكرة أو 
التعليم 

 االبتدائي

الذين 
يلتحقون 
ببرامج 

تعليم 
الطفولة 

 المبكرة

خارج 

 ،أ2المدرسة

                                    

 21,614 8.2 0.1 8.2 91.6  10,497 9.5 0.1 9.5 90.4  11,117 7.1 0.2 7.1 92.7 المجموع اإلجمالي )العراق(

                   

                  المنطقة

 14,637 6.8 0.2 6.8 93.0  7,053 7.7 0.1 7.7 92.2  7,584 6.0 0.2 6.0 93.8 منطقة حضرية

 6,977 11.3 0.1 11.3 88.6  3,444 13.2 0.1 13.2 86.7  3,532 9.5 0.0 9.5 90.5 منطقة ريفية

                  المحافظة

 713 3.7 0.3 3.7 95.7  343 3.3 0.5 3.3 96.0  370 4.0 0.1 4.0 95.4 دهوك

 2,294 11.7 0.1 11.7 88.3  1,071 14.3 0.2 14.3 85.6  1,224 9.4 0.0 9.4 90.6 نينوى

 923 1.6 0.5 1.6 97.9  456 0.8 0.4 0.8 98.8  467 2.4 0.6 2.4 97.0 سليمانية

 948 5.8 0.3 5.8 93.9  469 6.6 0.2 6.6 93.3  478 5.0 0.5 5.0 94.5 كركوك

 1,640 4.8 0.0 4.8 95.1  853 5.1 0.0 5.1 94.9  787 4.5 0.0 4.5 95.3 اربيل

 1,175 5.2 0.1 5.2 94.7  537 6.6 0.1 6.6 93.3  638 4.0 0.2 4.0 95.9 ديالى

 913 6.7 0.2 6.7 93.1  458 8.3 0.0 8.3 91.7  455 5.1 0.4 5.1 94.5 انبار

 3,464 7.7 0.1 7.7 92.2  1,692 7.6 0.0 7.6 92.2  1,772 7.7 0.2 7.7 92.1 بغداد

 2,393 6.4 0.2 6.4 93.3  1,156 5.9 0.0 5.9 93.9  1,237 7.0 0.3 7.0 92.7 مركز   

 1,071 10.4 0.0 10.4 89.6  536 11.4 0.0 11.4 88.6  535 9.4 0.0 9.4 90.6 اطراف   

 1,062 9.3 0.0 9.3 90.7  508 12.0 0.0 12.0 88.0  554 6.8 0.0 6.8 93.2 بابل

 626 7.6 0.2 7.6 92.3  302 7.6 0.3 7.6 92.1  324 7.5 0.0 7.5 92.5 كربالء 

 665 9.7 0.3 9.7 90.0  339 12.3 0.1 12.3 87.6  325 7.0 0.5 7.0 92.5 واسط

 665 10.5 0.0 10.5 89.5  316 11.5 0.0 11.5 88.5  349 9.5 0.0 9.5 90.5 صالح الدين

 882 12.6 0.0 12.6 87.3  424 14.8 0.1 14.8 85.2  458 10.7 0.0 10.7 89.3 نجف

 630 11.3 0.4 11.3 88.3  307 12.2 0.4 12.2 87.4  323 10.5 0.4 10.5 89.1 قادسية

 748 11.1 0.2 11.1 88.8  405 16.0 0.2 16.0 83.8  343 5.3 0.1 5.3 94.6 مثنى

 1,453 8.4 0.0 8.4 91.6  645 10.1 0.0 10.1 89.9  808 7.0 0.0 7.0 93.0 ذي قار

 993 12.0 0.0 12.0 88.0  470 14.4 0.0 14.4 85.6  523 9.8 0.1 9.8 90.1 ميسان

 1,819 9.1 0.2 9.1 90.7  900 10.0 0.2 10.0 89.8  919 8.3 0.1 8.3 91.6 بصرة 
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 : األطفال الملتحقون بالمرحلة االبتدائية واألطفال خارج المدرسةLN.2.3الجدول 

 2018 العراق،اإلعدادية )صافي معدل االلتحاق المعدّل(، ونسبة الملتحقين ببرامج تعليم الطفولة المبكرة، ونسبة من هم خارج المدرسة، المتوسطة اونسبة األطفال ممن هم في سّن دخول المرحلة االبتدائية الملتحقين بالمرحلة االبتدائية أو 

  

 ذكر

  

 أنثى

  

 اإلجماليالمجموع 

صافي معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 

 )المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 

 األطفال

صافي معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 

 )المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 

 األطفال

صافي معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 

 1)المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 

 األطفال

الذين ال 
يلتحقون ببرامج 

تعليم الطفولة 
المبكرة أو 

 التعليم االبتدائي

الذين 
يلتحقون 
ببرامج 

تعليم 
الطفولة 

 المبكرة

خارج 

 أالمدرسة

اللواتي ال 
تحقن ببرامج يل

تعليم الطفولة 

المبكرة أو 
التعليم 

 االبتدائي

اللواتي 
يلتحقن 
ببرامج 

تعليم 
الطفولة 

 المبكرة

خارج 

 أالمدرسة

الذين ال 

يلتحقون 
ببرامج تعليم 

الطفولة 

المبكرة أو 
التعليم 

 االبتدائي

الذين 
يلتحقون 
ببرامج 

تعليم 
الطفولة 

 المبكرة

خارج 

 ،أ2المدرسة

                  االقليم

 3,276 3.7 0.2 3.7 96.0  1,653 3.5 0.2 3.5 96.2  1,624 3.8 0.2 3.8 95.8 العراق كوردستان

 18,337 9.1 0.1 9.1 90.8  8,844 10.6 0.1 10.6 89.3  9,493 7.7 0.2 7.7 92.2 وسط وجنوب العراق

                  العمر في بداية السنة المدرسية

6 84.9 14.7 0.4 14.7 1,898  89.0 10.8 0.2 10.8 1,900  87.0 12.7 0.3 12.7 3,798 

7 95.3 4.5 0.2 4.5 2,014  92.9 7.0 0.1 7.0 1,739  94.2 5.7 0.1 5.7 3,753 

8 95.9 4.0 0.1 4.0 1,899  93.9 5.9 0.2 5.9 1,772  94.9 4.9 0.2 4.9 3,671 

9 94.0 6.0 0.0 6.0 1,894  90.2 9.8 0.1 9.8 1,693  92.2 7.8 0.1 7.8 3,586 

10 94.6 5.3 0.1 5.3 1,656  91.4 8.6 0.0 8.6 1,698  93.0 7.0 0.0 7.0 3,353 

11 91.7 8.0 0.2 8.0 1,756  84.8 14.9 0.1 14.9 1,695  88.3 11.4 0.1 11.4 3,452 

                  المستوى التعليمي لألم

 4,597 15.7 0.1 15.7 84.1  2,264 18.0 0.1 18.0 81.9  2,333 13.5 0.1 13.5 86.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 10,219 7.6 0.1 7.6 92.3  4,924 8.9 0.1 8.9 91.0  5,295 6.4 0.2 6.4 93.4 االبتدائيه

 3,821 5.2 0.2 5.2 94.5  1,903 6.3 0.3 6.3 93.3  1,917 4.2 0.2 4.2 95.6 المتوسطه

 2,971 2.8 0.1 2.8 97.1  1,406 2.1 0.1 2.1 97.8  1,565 3.3 0.2 3.3 96.4 االعداديه +

 6 (*) (*) (*) (*)  0 - - - -  6 (*) (*) (*) (*) غير مبين

                  صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

تعاني من صعوبة في القدرات 
 الوظيفية

92.4 7.4 0.2 7.4 669  93.1 6.8 0.0 6.8 630  92.8 7.1 0.1 7.1 1,299 

ال تعاني من أية صعوبة في 
 القدرات الوظيفية

92.9 6.9 0.2 6.9 9,908  90.3 9.6 0.1 9.6 9,370  91.6 8.2 0.2 8.2 19,278 

 1,037 11.0 0.0 11.0 89.0  497 11.3 0.0 11.3 88.7  541 10.7 0.0 10.7 89.3 ال يتوفر معلومات

                  مؤشر الثروة

 5,192 15.8 0.1 15.8 84.1  2,572 18.3 0.1 18.3 81.6  2,620 13.4 0.1 13.4 86.6 األشد فقراً 

 4,598 7.9 0.1 7.9 92.0  2,128 9.1 0.0 9.1 90.8  2,469 6.8 0.1 6.8 93.1 فقير

 4,280 7.5 0.2 7.5 92.3  2,092 8.8 0.1 8.8 91.1  2,187 6.3 0.3 6.3 93.4 متوسط

 4,011 4.0 0.3 4.0 95.6  1,936 4.0 0.3 4.0 95.5  2,075 3.9 0.3 3.9 95.7 ثري
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 : األطفال الملتحقون بالمرحلة االبتدائية واألطفال خارج المدرسةLN.2.3الجدول 

 2018 العراق،اإلعدادية )صافي معدل االلتحاق المعدّل(، ونسبة الملتحقين ببرامج تعليم الطفولة المبكرة، ونسبة من هم خارج المدرسة، المتوسطة اونسبة األطفال ممن هم في سّن دخول المرحلة االبتدائية الملتحقين بالمرحلة االبتدائية أو 

  

 ذكر

  

 أنثى

  

 اإلجماليالمجموع 

صافي معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 

 )المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 

 األطفال

صافي معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 

 )المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 

 األطفال

صافي معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 

 1)المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 

 األطفال

الذين ال 
يلتحقون ببرامج 

تعليم الطفولة 
المبكرة أو 

 التعليم االبتدائي

الذين 
يلتحقون 
ببرامج 

تعليم 
الطفولة 

 المبكرة

خارج 

 أالمدرسة

اللواتي ال 
تحقن ببرامج يل

تعليم الطفولة 

المبكرة أو 
التعليم 

 االبتدائي

اللواتي 
يلتحقن 
ببرامج 

تعليم 
الطفولة 

 المبكرة

خارج 

 أالمدرسة

الذين ال 

يلتحقون 
ببرامج تعليم 

الطفولة 

المبكرة أو 
التعليم 

 االبتدائي

الذين 
يلتحقون 
ببرامج 

تعليم 
الطفولة 

 المبكرة

خارج 

 ،أ2المدرسة

 3,533 3.3 0.1 3.3 96.6  1,768 3.8 0.1 3.8 96.1  1,765 2.8 0.1 2.8 97.0 األكثر ثراءً 

 صافي معدّل االلتحاق بالمرحلة االبتدائية )المعدّل( - LN.5aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 نسبة األطفال خارج المدرسة ممن في سّن دخول المرحلة االبتدائية - LN.6aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 نسبة األطفال ممن هم خار المدرسة هم من ال يلتحقون بالمدرسة بما فيهم كذلك األطفال الذين يلتحقون ببرامج تعليم الطفولة المبكرة أ

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 

 

 وممن هم خارج المدرسة  المتوسطةفعون الملتحقون بالمرحلة ا: اليLN.2.4الجدول 

 2018 العراق،أو مرحلة أعلى )صافي معدل االلتحاق المعدّل(، ونسبة الملتحقين بالمرحلة االبتدائية، ونسبة من هم خارج المدرسة،  المتوسطة بالمرحلةالملتحقين  المتوسطةنسبة األطفال ممن هم في سّن دخول المرحلة 

 ذكر  

  

 أنثى

  

 اإلجماليالمجموع 

صافي معدل 
االلتحاق 

بالمدرسة 
 )المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي معدل 
االلتحاق 

بالمدرسة 
 )المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي 

معدل 
االلتحاق 

بالمدرسة 
 1)المعدّل(

 نسبة األطفال:

 عدد األطفال

الذين يلتحقون 

بالمرحلة 
 االبتدائية

خارج 
 أالمدرسة

الذين يلتحقون 

بالمرحلة 
 االبتدائية

خارج 
 أالمدرسة

الذين يلتحقون 

بالمرحلة 
 االبتدائية

خارج 
 ،أ2المدرسة

                              

 9,291 21.1 21.3 57.5  4,585 27.7 14.7 57.5  4,707 14.7 27.8 57.5 المجموع اإلجمالي )العراق(

                

               المنطقة

 6,164 16.6 18.9 64.5  3,044 20.8 14.0 65.2  3,120 12.5 23.7 63.7 منطقة حضرية

 3,127 30.1 26.1 43.8  1,541 41.5 16.1 42.4  1,586 19.0 35.8 45.2 منطقة ريفية

               المحافظة

 330 15.4 15.4 69.2  179 18.7 7.9 73.4  151 11.5 24.2 64.3 دهوك

 828 28.0 25.7 46.3  415 38.2 17.0 44.7  413 17.8 34.5 47.8 نينوى

 480 9.3 16.4 74.3  226 12.1 12.0 75.9  254 6.8 20.3 72.9 سليمانية
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 وممن هم خارج المدرسة  المتوسطةفعون الملتحقون بالمرحلة ا: اليLN.2.4الجدول 

 2018 العراق،أو مرحلة أعلى )صافي معدل االلتحاق المعدّل(، ونسبة الملتحقين بالمرحلة االبتدائية، ونسبة من هم خارج المدرسة،  المتوسطة بالمرحلةالملتحقين  المتوسطةنسبة األطفال ممن هم في سّن دخول المرحلة 

 ذكر  

  

 أنثى

  

 اإلجماليالمجموع 

صافي معدل 
االلتحاق 

بالمدرسة 
 )المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي معدل 
االلتحاق 

بالمدرسة 
 )المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي 

معدل 
االلتحاق 

بالمدرسة 
 1)المعدّل(

 نسبة األطفال:

 عدد األطفال

الذين يلتحقون 

بالمرحلة 
 االبتدائية

خارج 
 أالمدرسة

الذين يلتحقون 

بالمرحلة 
 االبتدائية

خارج 
 أالمدرسة

الذين يلتحقون 

بالمرحلة 
 االبتدائية

خارج 
 ،أ2المدرسة

                              

 350 13.7 13.5 72.8  173 17.8 7.4 74.8  177 9.6 19.5 70.9 كركوك

 718 17.7 21.0 61.2  400 26.2 7.3 66.5  318 7.1 38.3 54.6 اربيل

 481 15.9 14.6 69.5  241 16.4 9.7 73.9  240 15.3 19.5 65.2 ديالى

 370 24.5 35.8 39.7  170 31.0 29.9 39.1  200 19.0 40.7 40.3 انبار

 1,458 20.4 18.8 60.7  619 25.3 13.1 61.5  838 16.7 22.9 60.1 بغداد

 991 17.5 18.0 64.3  431 20.2 12.6 67.2  560 15.4 22.1 62.1 مركز   

 467 26.4 20.5 53.1  189 37.0 14.5 48.6  278 19.3 24.6 56.1 اطراف   

 453 26.9 18.1 55.0  215 36.5 17.0 46.5  238 18.3 19.0 62.7 بابل

 275 21.3 27.3 51.2  134 27.4 16.8 55.8  142 15.5 37.3 46.9 كربالء 

 365 28.6 29.0 42.3  167 40.7 15.9 43.4  198 18.4 39.9 41.4 واسط

 277 23.6 22.8 53.6  133 31.8 14.1 54.1  144 16.1 30.8 53.0 صالح الدين

 378 26.8 22.6 50.7  206 35.9 19.7 44.4  172 15.9 26.0 58.1 نجف

 297 18.3 22.7 58.9  148 21.5 16.4 62.0  149 15.0 28.8 55.8 قادسية

 333 17.9 33.4 48.7  169 27.9 26.6 45.5  163 7.4 40.5 52.1 مثنى

 689 17.7 20.9 61.4  374 22.2 17.0 60.8  315 12.4 25.5 62.1 ذي قار

 400 29.1 24.2 46.7  220 40.0 17.4 42.6  181 15.7 32.5 51.8 ميسان

 810 23.7 16.7 59.6  398 29.7 12.7 57.6  412 17.9 20.4 61.6 بصرة 

               االقليم

 1,528 14.6 18.4 67.1  805 20.6 8.8 70.6  724 7.9 29.0 63.1 العراق كوردستان

 7,763 22.4 21.9 55.6  3,780 29.3 16.0 54.7  3,983 15.9 27.5 56.5 وسط وجنوب العراق

               العمر في بداية السنة المدرسية

12 45.7 46.3 8.0 1,785  51.4 27.1 21.5 1,536  48.3 37.4 14.3 3,322 

13 62.3 22.7 14.8 1,456  56.3 12.4 31.3 1,592  59.2 17.3 23.4 3,048 

14 67.2 10.2 22.6 1,465  65.4 4.2 30.4 1,457  66.3 7.2 26.5 2,921 

               المستوى التعليمي لألم

 2,177 32.1 26.5 41.5  1,095 42.3 16.3 41.4  1,081 21.7 36.8 41.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 4,231 23.9 25.2 50.8  2,044 32.5 18.4 49.1  2,187 16.0 31.5 52.4 االبتدائيه

 1,692 10.6 16.0 73.4  843 11.3 11.7 77.0  849 9.9 20.3 69.8 المتوسطه
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 وممن هم خارج المدرسة  المتوسطةفعون الملتحقون بالمرحلة ا: اليLN.2.4الجدول 

 2018 العراق،أو مرحلة أعلى )صافي معدل االلتحاق المعدّل(، ونسبة الملتحقين بالمرحلة االبتدائية، ونسبة من هم خارج المدرسة،  المتوسطة بالمرحلةالملتحقين  المتوسطةنسبة األطفال ممن هم في سّن دخول المرحلة 

 ذكر  

  

 أنثى

  

 اإلجماليالمجموع 

صافي معدل 
االلتحاق 

بالمدرسة 
 )المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي معدل 
االلتحاق 

بالمدرسة 
 )المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

صافي 

معدل 
االلتحاق 

بالمدرسة 
 1)المعدّل(

 نسبة األطفال:

 عدد األطفال

الذين يلتحقون 

بالمرحلة 
 االبتدائية

خارج 
 أالمدرسة

الذين يلتحقون 

بالمرحلة 
 االبتدائية

خارج 
 أالمدرسة

الذين يلتحقون 

بالمرحلة 
 االبتدائية

خارج 
 ،أ2المدرسة

                              

 1,171 4.8 5.8 89.3  583 5.7 3.8 90.5  588 3.9 7.9 88.2 االعداديه +

 19 (*) (*) (*)  17 (*) (*) (*)  2 (*) (*) (*) ال يتوفر معلومات

 2 (*) (*) (*)  2 (*) (*) (*)  0 - - - غير مبين

               صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 625 27.8 19.6 52.7  355 34.5 12.9 52.7  270 18.9 28.4 52.7 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

ال تعاني من أية صعوبة في القدرات 
 الوظيفية

57.6 28.8 13.5 3,721  58.6 15.4 25.9 3,508  58.1 22.3 19.5 7,229 

 1,438 26.2 17.2 56.6  721 33.3 12.2 54.5  716 19.0 22.2 58.8 بال يتوفر معلومات

               مؤشر الثروة

 2,072 35.7 29.1 35.2  959 49.3 19.9 30.8  1,112 24.0 37.0 38.9 األشد فقراً 

 1,938 23.6 24.9 51.5  968 31.9 19.0 49.1  970 15.4 30.8 53.8 فقير

 1,940 19.0 24.2 56.8  1,012 23.8 17.8 58.5  928 13.7 31.2 55.0 متوسط

 1,720 12.8 13.3 74.0  832 13.8 8.6 77.6  888 11.8 17.7 70.5 ثري

 1,622 10.9 12.3 76.6  813 16.6 6.2 77.3  809 5.2 18.5 76.0 األكثر ثراءً 

 )المعدّل( المتوسطةصافي معّدل االلتحاق بالمرحلة  - LN.5bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 المتوسطةنسبة من هم خارج المدرسة من اليافعين ممن هم في سّن المرحلة  - 6b.LNمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 اعلىاإلعدادي أو المتوسط او وخارج المدرسة هم الذين ال يلتحقون بالتعليم االبتدائي أو  المتوسطةنسبة األطفال ممن هم في سّن المرحلة  أ
 تحديدهم كفاقدين لألهليةسنة أو أكثر الذين تم  15األطفال في عمر ب 

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 

  



 

 

لم
تع
ال

 | 
حة

صف
 

22
5

 

 : العمر بالنسبة للصفLN.2.5الجدول 

 2018 العراق،( عن السّن المحدد للصف، 2( أو سنتين )1الذين تقل أعمارهم عن السّن المطلوب، ومن هم يبلغون السّن الرسمي ومن تزيد أعمارهم بسنة واحدة ) المتوسطةنسبة األطفال الملتحقين بالمرحلة االبتدائية والمرحلة 

 المرحلة االبتدائية  

  

 المتوسطةالمرحلة 

 نسبة األطفال حسب صف االلتحاق:

المجموع 
 اإلجمالي

عدد األطفال 
الملتحقين بالصف 
 ابالمرحلة االبتدائية 

 نسبة األطفال حسب صف االلتحاق:

المجموع 
 اإلجمالي

عدد األطفال 

الملتحقين 
بالمرحلة 
 المتوسطة

دوّن السّن 
 المطلوب

بالسّن 
 الرسمي

تجاوز السّن 
المحدد للصف 

 (1بسنة واحدة )
تجاوز السّن المحدد للصف 

 1( أو أكثر2بسنتين )
دوّن السّن 
 المطلوب

بالسّن 
 الرسمي

تجاوز السّن 
المحدد للصف 

 (1بسنة واحدة )

تجاوز السّن المحدد 
( أو 2للصف بسنتين )

 2أكثر

                            

 7,923 100.0 17.6 13.3 64.8 4.3  22,433 100.0 4.1 5.5 86.7 3.7 المجموع اإلجمالي )العراق(

              الجنس

 4,486 100.0 22.8 15.2 58.1 3.9  11,998 100.0 5.2 6.9 84.4 3.5 ذكر

 3,438 100.0 10.8 10.8 73.6 4.8  10,435 100.0 2.8 4.0 89.3 3.9 أنثى

              المنطقة

 5,755 100.0 16.7 12.5 66.0 4.8  15,227 100.0 3.8 4.7 87.5 4.0 منطقة حضرية

 2,168 100.0 20.2 15.3 61.7 2.8  7,206 100.0 4.7 7.3 84.9 3.1 منطقة ريفية

              المحافظة

 315 100.0 17.5 12.8 67.6 2.2  750 100.0 3.2 3.9 89.9 3.0 دهوك

 691 100.0 29.2 13.8 53.5 3.5  2,311 100.0 4.0 6.4 86.5 3.2 نينوى

 483 100.0 13.7 12.2 69.3 4.8  1,013 100.0 3.9 4.4 87.0 4.7 سليمانية

 358 100.0 8.8 10.3 68.6 12.3  944 100.0 2.4 3.3 89.6 4.7 كركوك

 597 100.0 10.1 16.7 69.2 4.1  1,743 100.0 1.4 7.6 88.1 2.8 اربيل

 482 100.0 18.6 9.1 67.4 4.8  1,218 100.0 1.9 4.4 89.4 4.4 ديالى

 300 100.0 31.0 18.0 47.5 3.5  1,016 100.0 6.2 7.7 82.6 3.5 انبار

 1,291 100.0 17.1 12.8 65.8 4.3  3,591 100.0 4.3 4.4 87.2 4.1 بغداد

 924 100.0 17.4 12.2 65.6 4.8  2,514 100.0 4.0 4.4 87.0 4.6 مركز   

 367 100.0 16.3 14.1 66.4 3.2  1,076 100.0 4.9 4.5 87.8 2.8 اطراف   

 342 100.0 15.9 11.1 69.1 3.9  1,080 100.0 2.9 5.3 87.8 4.1 بابل

 212 100.0 15.1 16.4 63.0 5.5  674 100.0 5.8 6.7 84.1 3.5 كربالء 

 242 100.0 18.3 18.9 60.1 2.6  738 100.0 7.7 8.1 80.1 4.1 واسط

 240 100.0 22.9 13.5 59.7 3.9  691 100.0 5.0 5.6 84.7 4.7 صالح الدين

 260 100.0 16.2 10.0 71.3 2.5  878 100.0 4.5 5.7 87.0 2.8 نجف

 278 100.0 20.7 13.1 60.7 5.5  629 100.0 5.2 6.4 85.9 2.5 قادسية

 248 100.0 19.6 13.4 64.4 2.5  790 100.0 7.1 7.5 83.2 2.2 مثنى

 583 100.0 10.3 15.4 71.0 3.3  1,516 100.0 5.1 4.8 86.6 3.5 ذي قار

 309 100.0 29.1 7.6 60.5 2.8  1,019 100.0 4.0 7.0 84.9 4.1 ميسان

 693 100.0 13.8 14.1 67.8 4.2  1,832 100.0 3.6 4.0 88.4 4.1 بصرة 

              االقليم
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 : العمر بالنسبة للصفLN.2.5الجدول 

 2018 العراق،( عن السّن المحدد للصف، 2( أو سنتين )1الذين تقل أعمارهم عن السّن المطلوب، ومن هم يبلغون السّن الرسمي ومن تزيد أعمارهم بسنة واحدة ) المتوسطةنسبة األطفال الملتحقين بالمرحلة االبتدائية والمرحلة 

 المرحلة االبتدائية  

  

 المتوسطةالمرحلة 

 نسبة األطفال حسب صف االلتحاق:

المجموع 
 اإلجمالي

عدد األطفال 
الملتحقين بالصف 
 ابالمرحلة االبتدائية 

 نسبة األطفال حسب صف االلتحاق:

المجموع 
 اإلجمالي

عدد األطفال 

الملتحقين 
بالمرحلة 
 المتوسطة

دوّن السّن 
 المطلوب

بالسّن 
 الرسمي

تجاوز السّن 
المحدد للصف 

 (1بسنة واحدة )
تجاوز السّن المحدد للصف 

 1( أو أكثر2بسنتين )
دوّن السّن 
 المطلوب

بالسّن 
 الرسمي

تجاوز السّن 
المحدد للصف 

 (1بسنة واحدة )

تجاوز السّن المحدد 
( أو 2للصف بسنتين )

 2أكثر

 1,395 100.0 13.0 14.2 68.9 3.9  3,506 100.0 2.5 5.9 88.2 3.4 العراق كوردستان

 6,529 100.0 18.6 13.1 64.0 4.4  18,927 100.0 4.4 5.5 86.4 3.8 وسط وجنوب العراق

               

 1,306 100.0 13.3 18.0 66.5 2.2  4,559 100.0 6.0 7.2 84.2 2.6 المستوى التعليمي لألم

 3,080 100.0 12.0 16.0 68.1 3.9  10,878 100.0 4.2 6.3 85.5 4.0 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 1,716 100.0 11.4 12.9 70.2 5.5  3,947 100.0 3.1 4.4 89.0 3.5 االبتدائيه

 1,227 100.0 5.7 8.1 78.5 7.7  3,000 100.0 0.6 1.8 92.9 4.6 المتوسطه

 594 100.0 98.7 0.8 0.5 0.0  43 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 االعداديه +

 0 - - - - -  6 (*) (*) (*) (*) (*) ال يتوفر معلومات

              غير مبين

 2,773 100.0 3.4 4.9 80.5 11.3  4,315 100.0 0.3 0.3 80.9 18.5 (المتوسطة األول )المرحلة االبتدائية/

 2,323 100.0 11.0 13.7 74.4 0.8  4,147 100.0 0.2 0.2 99.0 0.6 (المتوسطة الثاني )المرحلة االبتدائية/

 2,827 100.0 37.0 21.1 41.6 0.3  3,669 100.0 0.6 1.0 98.4 0.0 (المتوسطة الثالث )المرحلة االبتدائية/

 na na na na na na  3,459 100.0 2.2 3.3 94.5 0.0 الرابع )المرحلة االبتدائية(

 na na na na na na  3,761 100.0 7.3 11.1 81.6 0.1 الخامس )المرحلة االبتدائية(

 na na na na na na  3,083 100.0 17.0 21.3 61.7 0.1 السادس )المرحلة االبتدائية(

              صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 527 100.0 14.8 22.3 60.1 2.7  1,355 100.0 4.5 5.3 87.9 2.3 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 5,566 100.0 8.6 13.1 72.8 5.5  19,850 100.0 3.4 5.2 87.4 4.0 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 1,830 100.0 45.8 11.1 42.0 1.1  1,229 100.0 14.7 10.8 73.4 1.1 ال يتوفر معلومات

              مؤشر الثروة

 1,176 100.0 20.7 14.6 61.4 3.3  5,132 100.0 5.4 7.1 84.3 3.1 األشد فقراً 

 1,532 100.0 19.2 12.5 64.1 4.2  4,874 100.0 5.2 5.7 85.4 3.7 فقير

 1,709 100.0 20.0 14.1 62.3 3.5  4,566 100.0 4.7 6.7 85.2 3.5 متوسط

 1,751 100.0 15.2 12.0 68.4 4.4  4,206 100.0 2.3 3.7 89.3 4.7 ثري

 1,755 100.0 14.3 13.5 66.6 5.6  3,656 100.0 1.9 3.9 90.6 3.6 األكثر ثراءً 

 تجاوز السّن المحدد للصف )المرحلة االبتدائية( - LN.10aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 (المتوسطةتجاوز السّن المحدد للصف )المرحلة  - LN.10bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 غير منطبق

 مرجحةحالة غير  25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 والشباب خارج المدرسة االعدادية: االلتحاق بالمرحلة LN.2.6الجدول 

 2018 العراق،ونسبة من هم خارج المدرسة، االبتدائية ، ونسبة الملتحقين بالمرحلة ، المتوسطة أو مرحلة أعلى )صافي معدل االلتحاق المعّدل(، ونسبة الملتحقين بالمرحلة  االعداديةالملتحقين بالمدرسة  االعداديةنسبة األطفال ممن هم في سّن دخول المرحلة 

 ذكر  

  

 أنثى

  

 المجموع اإلجمالي

صافي 

معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 

 )المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 

 األطفال

صافي 

معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 

 )المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 

 األطفال

صافي 

معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 

 1)المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 

 األطفال

الذين 
يلتحقون 
بالمرحلة 

 المتوسطة

الذين 
يلتحقون 
بالمرحلة 

 االبتدائية

خارج 

 أالمدرسة

الذين 
يلتحقون 
بالمرحلة 

 المتوسطة

الذين 
يلتحقون 
بالمرحلة 

 االبتدائية

خارج 

 أالمدرسة

الذين 
يلتحقون 
بالمرحلة 

 المتوسطة

الذين 
يلتحقون 
بالمرحلة 

 االبتدائية

خارج 

 ،أ2المدرسة

                                    

 8,373 40.1 1.7 24.2 33.1  3,947 46.1 0.6 16.7 35.3  4,426 34.7 2.7 30.9 31.0 المجموع اإلجمالي )العراق(

                   

                  المنطقة

 5,674 35.7 1.9 24.2 37.0  2,726 39.7 0.6 18.6 39.6  2,948 32.0 3.1 29.5 34.5 منطقة حضرية

 2,700 49.1 1.3 24.1 24.9  1,221 60.3 0.7 12.7 25.7  1,478 39.9 1.9 33.6 24.1 منطقة ريفية

                  المحافظة

 309 30.1 0.8 24.6 44.0  149 26.4 0.4 20.3 51.8  160 33.6 1.2 28.5 36.7 دهوك

 717 41.2 3.4 30.7 24.6  347 49.1 1.0 25.1 24.8  371 33.8 5.7 35.9 24.3 نينوى

 483 19.6 0.9 22.3 56.5  226 16.5 0.0 18.6 63.8  257 22.2 1.8 25.6 50.0 سليمانية

 334 31.3 1.4 18.0 48.8  130 35.4 2.5 14.5 46.6  204 28.7 0.8 20.3 50.2 كركوك

 747 27.4 0.3 19.3 52.4  341 29.7 0.0 6.7 62.5  406 25.5 0.5 29.9 43.9 اربيل

 466 37.0 1.0 25.1 35.6  223 51.0 0.4 15.2 32.9  243 24.2 1.7 34.1 38.1 ديالى

 318 37.3 2.3 37.0 23.1  161 52.7 1.6 25.9 19.5  158 21.6 3.1 48.3 26.7 انبار

 1,381 45.7 2.3 23.2 26.2  687 48.5 0.6 17.8 29.5  694 43.0 3.9 28.5 22.9 بغداد

 996 43.8 2.8 22.2 28.7  494 46.6 0.9 16.7 33.0  502 41.1 4.6 27.6 24.5 مركز   

 385 50.6 1.1 25.7 19.6  194 53.3 0.0 20.7 20.8  192 47.8 2.2 30.8 18.4 اطراف   

 391 45.1 1.1 21.3 31.8  175 51.3 0.2 10.9 37.0  216 40.1 1.8 29.8 27.7 بابل

 244 40.1 3.2 24.6 31.5  109 39.0 1.1 20.2 38.8  134 41.0 4.9 28.2 25.6 كربالء 

 304 38.7 2.3 27.0 31.0  132 45.2 0.6 20.8 31.5  172 33.7 3.5 31.8 30.6 واسط

 257 39.4 3.1 25.6 30.6  114 54.2 0.8 15.0 29.3  143 27.4 5.0 34.1 31.7 صالح الدين

 302 51.5 1.2 17.1 29.5  140 55.2 0.6 14.7 29.0  161 48.3 1.7 19.2 29.9 نجف

 266 39.3 1.7 29.9 28.5  119 46.9 1.3 19.1 32.1  148 33.2 2.0 38.6 25.6 قادسية

 258 52.7 1.1 23.4 22.6  131 61.5 0.2 19.2 19.1  127 43.6 2.1 27.7 26.1 مثنى

 564 39.3 1.2 24.1 35.2  287 49.2 0.8 11.5 38.1  277 28.9 1.6 37.1 32.2 ذي قار

 349 50.5 3.7 23.7 21.9  153 63.5 0.6 10.7 24.8  196 40.3 6.2 33.9 19.6 ميسان

 682 51.5 0.6 23.7 22.9  322 58.1 0.0 18.0 22.6  360 45.7 1.2 28.8 23.1 بصرة 

                  االقليم
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 والشباب خارج المدرسة االعدادية: االلتحاق بالمرحلة LN.2.6الجدول 

 2018 العراق،ونسبة من هم خارج المدرسة، االبتدائية ، ونسبة الملتحقين بالمرحلة ، المتوسطة أو مرحلة أعلى )صافي معدل االلتحاق المعّدل(، ونسبة الملتحقين بالمرحلة  االعداديةالملتحقين بالمدرسة  االعداديةنسبة األطفال ممن هم في سّن دخول المرحلة 

 ذكر  

  

 أنثى

  

 المجموع اإلجمالي

صافي 

معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 

 )المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 

 األطفال

صافي 

معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 

 )المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 

 األطفال

صافي 

معدل 
االلتحاق 
بالمدرسة 

 1)المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 

 األطفال

الذين 
يلتحقون 
بالمرحلة 

 المتوسطة

الذين 
يلتحقون 
بالمرحلة 

 االبتدائية

خارج 

 أالمدرسة

الذين 
يلتحقون 
بالمرحلة 

 المتوسطة

الذين 
يلتحقون 
بالمرحلة 

 االبتدائية

خارج 

 أالمدرسة

الذين 
يلتحقون 
بالمرحلة 

 المتوسطة

الذين 
يلتحقون 
بالمرحلة 

 االبتدائية

خارج 

 ،أ2المدرسة

 1,539 25.5 0.6 21.3 52.0  716 24.8 0.1 13.3 60.7  823 26.0 1.0 28.3 44.4 العراق كوردستان

 6,834 43.3 2.0 24.9 28.8  3,231 50.8 0.7 17.5 29.7  3,603 36.6 3.1 31.4 28.0 وسط وجنوب العراق

                  العمر في بداية السنة المدرسية

15 20.1 46.3 4.4 29.0 1,468  27.0 30.2 1.1 41.6 1,227  23.3 39.0 2.9 34.7 2,695 

16 34.7 28.9 2.2 33.9 1,484  38.0 14.5 0.7 46.6 1,372  36.3 22.0 1.5 40.0 2,856 

17 38.2 17.4 1.5 41.0 1,474  40.2 6.8 0.1 49.7 1,348  39.1 12.3 0.8 45.2 2,822 

                  المستوى التعليمي لألم

 1,558 45.7 1.5 26.2 26.5  704 52.7 0.7 16.5 30.1  854 39.9 2.2 34.3 23.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 2,821 40.9 2.9 30.6 25.5  1,221 47.3 0.9 21.3 30.4  1,600 36.1 4.5 37.6 21.7 االبتدائيه

 1,267 25.9 1.8 32.9 39.3  567 26.5 0.9 29.4 43.2  700 25.5 2.5 35.7 36.1 المتوسطه

 837 14.2 0.6 20.2 64.1  424 16.9 0.5 15.8 65.9  413 11.4 0.7 24.8 62.3 االعداديه +

 1,889 55.0 0.5 9.0 31.7  1,032 63.0 0.1 4.9 27.9  857 45.4 1.0 13.9 36.4 ال يتوفر معلومات

 2 (*) (*) (*) (*)  - - - - -  2 (*) (*) (*) (*) غير مبين

                  صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 526 36.1 2.0 37.2 24.6  204 38.2 0.2 23.4 38.1  322 34.8 3.1 46.0 16.1 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 4,323 34.7 2.3 28.0 34.8  1,898 39.3 0.9 21.0 38.6  2,425 31.1 3.4 33.5 31.8 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 3,524 47.2 1.0 17.6 32.2  1,845 53.9 0.4 11.6 31.7  1,679 39.8 1.6 24.2 32.8 بال يتوفر معلومات

                  مؤشر الثروة

 1,558 62.3 2.2 22.5 13.0  721 73.3 0.6 12.3 13.8  837 52.8 3.5 31.2 12.2 األشد فقراً 

 1,630 49.5 2.8 23.6 23.5  782 56.5 1.0 15.3 26.7  848 43.0 4.4 31.3 20.6 فقير

 1,703 39.9 2.3 28.8 28.4  795 48.5 1.1 22.3 27.6  908 32.3 3.4 34.4 29.1 متوسط

 1,624 32.7 1.0 24.4 40.3  782 36.9 0.2 17.9 42.9  842 28.8 1.7 30.3 38.0 ثري

 1,858 19.7 0.5 21.9 56.2  867 20.1 0.1 15.6 61.4  991 19.3 0.8 27.3 51.7 األكثر ثراءً 

 صافي معدّل االلتحاق بالمرحلة الثانوية )المعدّل( - LN.5cمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 المرحلة الثانويةنسبة غير الملتحقين بالمدرسة من الشباب ممن هم في سّن  -LN.6cمؤشر السمح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 نسبة األطفال ممن هم في سّن المرحلة اإلعدادية وخارج المدرسة هم الذين ال يلتحقون بالتعليم االبتدائي أو اإلعدادي أو الثانوي أ
 سنة أو أكثر وقت إجرا المقابلة 18األطفال الذين يبلغون من العمر  ب

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 والشباب خارج المدرسة الثانوية: االلتحاق بالمرحلة LN.2.6aالجدول 

 2018 العراق،أو مرحلة أعلى )صافي معدل االلتحاق المعدّل(، ونسبة الملتحقين بالمرحلة اإلبتدائية، ونسبة من هم خارج المدرسة،  الثانوية بالمرحلةالملتحقين  الثانويةنسبة األطفال ممن هم في سّن دخول المرحلة 

 المجموع اإلجمالي أنثى ذكر  

صافي معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 
 )المعدّل(

 نسبة األطفال:

 عدد األطفال

صافي معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 
 )المعدّل(

 نسبة األطفال:

 عدد األطفال

صافي معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 
 )المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

الذين يلتحقون 
 أخارج المدرسة بالمرحلة اإلبتدائية

الذين يلتحقون 
 أخارج المدرسة بالمرحلة اإلبتدائية

الذين يلتحقون 
 أخارج المدرسة بالمرحلة اإلبتدائية

                          

 17,664 30.1 12.0 57.4 8,532 36.2 8.2 55.0 9,132 24.4 15.6 59.6 جموع اإلجمالي )العراق(الم

              

             نطقةالم

 11,838 25.8 10.8 62.9 5,770 29.7 7.7 61.9 6,068 22.0 13.7 63.9 منطقة حضرية

 5,826 38.9 14.6 46.2 2,762 49.8 9.3 40.6 3,064 29.1 19.4 51.2 منطقة ريفية

             حافظةالم

 639 22.5 8.3 68.9 328 22.2 4.5 72.8 311 22.8 12.4 64.8 كدهو

 1,546 34.1 15.4 50.4 762 43.2 9.7 47.1 784 25.4 20.9 53.7 وىنين

 963 14.6 8.6 76.4 452 14.3 6.0 79.1 511 14.7 11.0 74.1 مانيةسلي

 684 22.3 7.6 69.9 303 25.3 5.3 68.9 381 19.9 9.4 70.7 وككرك

 1,465 22.7 10.4 66.6 741 27.8 4.0 67.7 725 17.4 17.1 65.4 يلارب

 947 26.3 7.9 65.2 464 33.0 5.2 61.5 484 19.8 10.5 68.7 لىديا

 688 30.4 20.3 49.1 331 41.6 16.2 42.1 357 20.1 24.1 55.6 انبار

 2,839 32.7 10.7 55.2 1,307 37.5 6.6 54.1 1,532 28.6 14.3 56.2 بغداد

 1,987 30.6 10.3 57.7 924 34.2 6.3 58.0 1,063 27.5 13.8 57.4 مركز   

 852 37.5 11.7 49.4 382 45.7 7.1 44.6 470 30.9 15.4 53.3 اطراف   

 844 35.3 10.2 54.2 389 43.1 9.5 47.2 454 28.6 10.8 60.2 لباب

 519 30.1 16.0 53.5 243 32.6 9.7 57.3 276 27.9 21.5 50.2 الء كرب

 669 33.2 16.8 49.5 299 42.7 9.1 47.3 370 25.5 23.0 51.3 واسط

 534 31.2 13.3 54.8 247 42.2 7.9 49.6 287 21.8 18.0 59.4 ح الدينصال

 679 37.8 13.1 48.8 346 43.7 11.9 44.2 333 31.6 14.3 53.7 نجف

 563 28.2 12.7 58.7 266 32.8 9.7 57.2 297 24.1 15.5 60.0 سيةقاد

 591 33.1 19.3 47.5 301 42.5 15.1 42.4 290 23.2 23.7 52.8 ىمثن

 1,253 27.4 12.0 60.4 661 34.0 9.9 55.9 592 20.1 14.3 65.5 ذي قار

 750 39.1 14.7 46.2 373 49.7 10.5 39.6 377 28.5 18.8 52.7 انميس 

 1,492 36.4 9.3 53.7 720 42.4 7.0 50.0 772 30.9 11.5 57.1 ة بصر

             قليماال

 3,067 20.1 9.4 70.2 1,521 22.6 4.7 72.2 1,547 17.6 14.1 68.1 العراق دستانكور
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 والشباب خارج المدرسة الثانوية: االلتحاق بالمرحلة LN.2.6aالجدول 

 2018 العراق،أو مرحلة أعلى )صافي معدل االلتحاق المعدّل(، ونسبة الملتحقين بالمرحلة اإلبتدائية، ونسبة من هم خارج المدرسة،  الثانوية بالمرحلةالملتحقين  الثانويةنسبة األطفال ممن هم في سّن دخول المرحلة 

 المجموع اإلجمالي أنثى ذكر  

صافي معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 
 )المعدّل(

 نسبة األطفال:

 عدد األطفال

صافي معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 
 )المعدّل(

 نسبة األطفال:

 عدد األطفال

صافي معدل 

االلتحاق 
بالمدرسة 
 )المعدّل(

 نسبة األطفال:

عدد 
 األطفال

الذين يلتحقون 
 أخارج المدرسة بالمرحلة اإلبتدائية

الذين يلتحقون 
 أخارج المدرسة بالمرحلة اإلبتدائية

الذين يلتحقون 
 أخارج المدرسة بالمرحلة اإلبتدائية

 14,597 32.2 12.6 54.7 7,011 39.2 9.0 51.3 7,586 25.7 15.9 57.9 وجنوب العراق وسط

             العمر في بداية السنة المدرسية

12 45.7 46.3 8.0 1,785 51.4 27.1 21.4 1,536 48.3 37.4 14.2 3,322 

13 62.3 22.7 14.8 1,456 56.3 12.4 31.3 1,592 59.2 17.3 23.4 3,048 

14 67.1 10.2 22.7 1,465 65.3 4.2 30.5 1,457 66.2 7.2 26.6 2,921 

15 66.5 4.4 29.0 1,468 57.3 1.1 41.6 1,227 62.3 2.9 34.7 2,695 

16 63.7 2.2 33.9 1,484 52.5 0.7 46.6 1,372 58.3 1.5 40.0 2,856 

17 55.6 1.5 41.0 1,474 47.0 0.1 49.7 1,348 51.4 0.8 45.2 2,822 

             المستوى التعليمي لألم

 3,735 37.8 16.1 46.2 1,799 46.4 10.2 43.4 1,935 29.7 21.5 48.8 قبل االبتدائي أو ال تعليمما 

 7,052 30.8 16.3 52.9 3,264 38.0 11.8 50.1 3,787 24.5 20.1 55.3 بتدائيهاال

 2,959 17.2 9.9 72.9 1,410 17.4 7.4 75.2 1,549 16.9 12.3 70.7 توسطهالم

 2,007 8.7 3.7 87.3 1,007 10.4 2.4 86.8 1,001 7.0 4.9 87.8 عداديه +اال

 1,908 55.2 0.6 40.5 1,049 63.2 0.1 32.6 859 45.4 1.1 50.1 يتوفر معلوماتال 

 4 (*) (*) (*) 2 (*) (*) (*) 2 (*) (*) (*) مبين غير

             صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 1,151 31.6 11.5 56.9 559 35.8 8.2 55.9 591 27.6 14.7 57.8 ني من صعوبة في القدرات الوظيفيةتعا

 11,552 25.2 14.8 59.9 5,406 30.6 10.3 59.0 6,146 20.5 18.8 60.6 تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفيةال 

 4,962 41.1 5.7 51.8 2,567 48.1 3.7 46.4 2,395 33.6 7.7 57.5 بيتوفر معلوماتال 

             مؤشر الثروة

 3,630 47.1 17.5 35.3 1,680 59.6 11.6 28.8 1,950 36.4 22.6 40.9 شد فقراً األ

 3,567 35.5 14.8 49.5 1,750 42.9 10.9 45.9 1,817 28.3 18.5 52.9 رفقي

 3,643 28.8 14.0 57.0 1,807 34.7 10.4 54.6 1,836 22.9 17.4 59.3 سطمتو

 3,344 22.5 7.3 69.5 1,615 25.0 4.5 69.5 1,730 20.1 9.9 69.5 ثري

 3,480 15.5 6.0 77.4 1,680 18.3 3.1 77.2 1,799 12.9 8.7 77.6 كثر ثراءً األ

 يوخارج المدرسة هم الذين ال يلتحقون بالتعليم االبتدائي أو الثانو الثانويةسبة األطفال ممن هم في سّن المرحلة ن أ

 سنة أو أكثر وقت إجرا المقابلة 18األطفال الذين يبلغون من العمر  ب

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
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ع إل مرحلة أخرىLN.2.7الجدول 
ّ
ف ، واالستكمال، والي   : معدالت االستيعاب اإلجمالي

 2018 العراق،، ومعدل االستيعاب اإلجمالي ومعدل استكمال المرحلة اإلعدادية ومعدل استكمال المرحلة الثانوية، المتوسطةمعدل االستيعاب اإلجمالي ومعدل استكمال المرحلة االبتدائية، ومعدل الترفّع إلى المرحلة  

  

معدل االستيعاب 

اإلجمالي حتى 

الصف األخير من 

 1المرحلة االبتدائية

عدد األطفال 

في سّن 

استكمال 

المرحلة 

 االبتدائية

معدل 

استكمال 

المرحلة 

 2االبتدائية

إجمالي عدد 

األطفال في الفئة 

 16-14العمرية 

 أسنة

معدل الترفّع إلى 

المرحلة 

 3ةالمتوسطا

األطفال الذين التحقوا عدد 

بالصف األخير من المرحللة 

االبتدائية خالل السنة الدراسية 

السابقة، والذين لم يرسبوا في 

هذا الصف خالل السنة الدراسية 

 الحالية

معدل االستيعاب 

اإلجمالي حتى الصف 

األخير من المرحلة 

 4ةمتوسطال

عدد األطفال في سّن 

استكمال المرحلة 

 المتوسطة

تكمال معدل إس 

المرحلة 

 5ةمتوسطال

إجمالي عدد 

اليافعين في الفئة 

 19-17العمرية 

 أسنة

معدل 

استكمال 

المرحلة 

 6عداديةاال

إجمالي عدد 

االشباب الفئة 

 22-20العمرية 

 أسنة

                          

 6,884 44.3 7,593 46.4 2,921 73.5 2,522 90.9 8,472 75.7 3,452 82.0 المجموع اإلجمالي

              

             الجنس

 3,641 45.2 3,898 46.2 1,465 79.8 1,319 94.2 4,416 77.9 1,756 85.7 ذكر

 3,243 43.3 3,695 46.6 1,457 67.2 1,203 87.3 4,056 73.2 1,695 78.2 نثىأ

             المنطقة

 4,677 46.2 5,127 50.3 1,923 80.5 1,831 92.6 5,653 79.1 2,351 84.5 منطقة حضرية

 2,207 40.2 2,466 38.4 998 60.0 691 86.6 2,820 68.8 1,100 76.6 نطقة ريفيةم

             لمحافظةا 

 254 57.3 287 62.6 104 76.1 94 96.8 305 80.9 116 86.0 دهوك

 581 39.0 660 34.4 238 104.2 206 65.0 716 68.3 338 91.5 ينوىن

 342 65.9 431 72.4 146 93.2 135 97.1 484 91.3 151 87.0 ليمانيةس 

 205 51.1 280 63.9 135 75.2 122 96.9 346 88.1 194 84.3 كركوك

 563 66.8 597 62.8 204 97.4 261 80.7 712 91.1 183 114.2 ربيلا

 368 45.8 430 48.8 159 78.1 149 81.5 484 85.8 195 75.3 يالىد

 288 35.5 299 36.7 132 64.4 72 98.4 354 63.9 134 85.0 انبار

 1,170 41.4 1,233 44.1 427 84.1 444 96.7 1,304 73.4 573 81.7 غدادب

 830 44.8 869 46.8 293 88.8 291 96.8 929 76.2 424 81.6 مركز   

 340 33.3 364 37.5 134 73.9 153 96.5 375 66.5 149 81.8 اطراف   

 324 43.1 371 42.6 155 59.2 93 94.5 416 72.7 171 67.1 ابلب

 217 39.0 216 43.4 90 65.4 68 94.6 257 71.7 99 67.6 كربالء 

 256 41.4 275 39.6 117 55.9 74 97.0 330 69.4 102 95.2 اسطو
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ع إل مرحلة أخرىLN.2.7الجدول 
ّ
ف ، واالستكمال، والي   : معدالت االستيعاب اإلجمالي

 2018 العراق،، ومعدل االستيعاب اإلجمالي ومعدل استكمال المرحلة اإلعدادية ومعدل استكمال المرحلة الثانوية، المتوسطةمعدل االستيعاب اإلجمالي ومعدل استكمال المرحلة االبتدائية، ومعدل الترفّع إلى المرحلة  

  

معدل االستيعاب 

اإلجمالي حتى 

الصف األخير من 

 1المرحلة االبتدائية

عدد األطفال 

في سّن 

استكمال 

المرحلة 

 االبتدائية

معدل 

استكمال 

المرحلة 

 2االبتدائية

إجمالي عدد 

األطفال في الفئة 

 16-14العمرية 

 أسنة

معدل الترفّع إلى 

المرحلة 

 3ةالمتوسطا

األطفال الذين التحقوا عدد 

بالصف األخير من المرحللة 

االبتدائية خالل السنة الدراسية 

السابقة، والذين لم يرسبوا في 

هذا الصف خالل السنة الدراسية 

 الحالية

معدل االستيعاب 

اإلجمالي حتى الصف 

األخير من المرحلة 

 4ةمتوسطال

عدد األطفال في سّن 

استكمال المرحلة 

 المتوسطة

تكمال معدل إس 

المرحلة 

 5ةمتوسطال

إجمالي عدد 

اليافعين في الفئة 

 19-17العمرية 

 أسنة

معدل 

استكمال 

المرحلة 

 6عداديةاال

إجمالي عدد 

االشباب الفئة 

 22-20العمرية 

 أسنة

 235 42.6 256 45.1 90 69.8 84 92.8 256 75.3 112 78.0 الح الدينص

 287 37.5 274 39.9 108 56.5 88 92.9 298 64.7 136 74.3 جفن

 221 44.8 250 43.4 101 60.5 77 93.5 283 75.6 104 64.3 ادسيةق

 268 23.9 264 29.9 80 101.4 77 95.4 238 68.7 118 94.4 مثنى

 477 44.8 529 49.1 220 64.7 186 99.6 574 76.2 261 88.5 ي قارذ

 290 38.9 338 31.2 147 37.7 89 87.2 365 60.9 167 67.2 يسانم

 538 35.0 605 41.7 269 50.4 204 95.9 750 72.2 298 66.8 صرة ب

             القليما 

 1,159 64.5 1,314 65.9 454 91.2 489 88.3 1,501 89.1 449 97.8 العراق وردستانك

 5,725 40.2 6,279 42.3 2,467 70.2 2,033 91.6 6,971 72.8 3,002 79.6 سط وجنوب العراقو

             لمستوى التعليمي لألما 

 na 0 307 37.4 698 46.3 444 91.1 1,949 65.9 735 66.9 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 na 0 505 32.1 1,254 59.0 1,079 88.6 3,570 71.4 1,698 80.7 االبتدائيه

 na 0 234 63.6 583 80.7 542 96.3 1,616 87.4 581 91.5 المتوسطه

 na 0 161 76.1 365 99.8 421 93.5 1,041 96.7 438 94.6 االعداديه +

 na 0 53.2 295 46.6 36 1303.1 19 46.6 6,384 44.3 6,884 ال يتوفر معلومات

 na 0 (*) 2 na 0 (*) 2 (*) 2 na 0 غير مبين

             صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 na 0 90 36.9 192 90.2 176 73.6 627 78.0 210 77.2 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 na 0 767 48.7 2,123 62.4 2,025 93.2 5,679 76.9 2,922 81.3 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 6,884 44.3 6,735 46.3 606 106.9 321 86.2 2,166 71.7 320 91.6 بال يتوفر معلومات

             مؤشر الثروة

 1,209 22.5 1,399 23.1 658 35.6 377 94.1 1,700 54.0 850 63.5 األشد فقراً 
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ع إل مرحلة أخرىLN.2.7الجدول 
ّ
ف ، واالستكمال، والي   : معدالت االستيعاب اإلجمالي

 2018 العراق،، ومعدل االستيعاب اإلجمالي ومعدل استكمال المرحلة اإلعدادية ومعدل استكمال المرحلة الثانوية، المتوسطةمعدل االستيعاب اإلجمالي ومعدل استكمال المرحلة االبتدائية، ومعدل الترفّع إلى المرحلة  

  

معدل االستيعاب 

اإلجمالي حتى 

الصف األخير من 

 1المرحلة االبتدائية

عدد األطفال 

في سّن 

استكمال 

المرحلة 

 االبتدائية

معدل 

استكمال 

المرحلة 

 2االبتدائية

إجمالي عدد 

األطفال في الفئة 

 16-14العمرية 

 أسنة

معدل الترفّع إلى 

المرحلة 

 3ةالمتوسطا

األطفال الذين التحقوا عدد 

بالصف األخير من المرحللة 

االبتدائية خالل السنة الدراسية 

السابقة، والذين لم يرسبوا في 

هذا الصف خالل السنة الدراسية 

 الحالية

معدل االستيعاب 

اإلجمالي حتى الصف 

األخير من المرحلة 

 4ةمتوسطال

عدد األطفال في سّن 

استكمال المرحلة 

 المتوسطة

تكمال معدل إس 

المرحلة 

 5ةمتوسطال

إجمالي عدد 

اليافعين في الفئة 

 19-17العمرية 

 أسنة

معدل 

استكمال 

المرحلة 

 6عداديةاال

إجمالي عدد 

االشباب الفئة 

 22-20العمرية 

 أسنة

 1,333 33.1 1,512 35.5 597 61.5 528 89.6 1,690 68.4 733 85.7 قيرف

 1,439 36.9 1,587 41.1 606 76.4 524 90.2 1,711 76.9 670 90.0 توسطم

 1,468 57.4 1,489 56.7 552 97.6 566 92.1 1,658 86.6 621 85.3 ريث

 1,435 67.0 1,606 72.7 508 106.9 528 89.5 1,714 92.5 577 91.5 ألكثر ثراءً ا

 معدل االستيعاب اإلجمالي في آخر صف )المرحلة االبتدائية( - LN.7aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 معدل االستكمال )المرحلة االبتدائية( - LN.8aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 المتوسطةمعدل الترفّع إلى المرحلة  - LN.9مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3

 (المتوسطةمعدل االستيعاب اإلجمالي في آخر صف )المرحلة  - LN.7bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4

 (المتوسطةمعدل االستكمال )المرحلة  - LN.8bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  5

 (االعداديةمعدل االستكمال )المرحلة  - LN.8cمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  6

 واإلعدادية ، على التواليوالمتوسطة سنوات ممن هم فوق السّن المحدد آلخر صف في المرحلة االبتدائية  5-3إجمالي عدد األطفال في الفئة العمرية  أ

 سنة أو أكثر وقت إجراء المقابلة 18سنة واألطفال من هم بعمر  17-51تشمل األطفال فاقدي األهلية في الفئة العمرية  ب

na ر منطبقغي 

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
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ات التكافؤLN.2.8الجدول   : مؤشر

 2018 العراق،واإلعدادية،  والمتوسطة نسبة صافي معدالت االلتحاق المعدّلة للفتيات واألوالد في المرحلة االبتدائية 

 

 المرحلة االبتدائية

 

 المتوسطةالمرحلة 

  

 االعداديةالمرحلة 

صافي معدل 

االلتحاق 

بالتعليم 

االبتدائي 

 المعدّل، للفتيات

صافي معدل 

االلتحاق 

بالتعليم 

االبتدائي 

المعدّل، 

 لألوالد

صافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

االبتدائي 

المعدّل، 

 1،2اإلجمالي

مؤشر تكافؤ النوع 

( GPIاالجتماعي )

لصافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

 3االبتدائي المعدّل

صافي معدل 

االلتحاق 

بالتعليم 

 المتوسط

المعدّل، 

 للفتيات

صافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

 المتوسط

 المعدّل، لألوالد

صافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

 المتوسط

المعدّل، 

 1،2اإلجمالي

مؤشر تكافؤ النوع 

( GPIاالجتماعي )

لصافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

 3المعدّل المتوسط

صافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

 االعدادي

 المعدّل، للفتيات

صافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

 االعدادي

 المعدّل، للألوالد

صافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

المعدّل،  االعدادي

 1،2اإلجمالي

مؤشر تكافؤ النوع 

( لصافي GPIاالجتماعي )

معدل االلتحاق بالتعليم 

 3المعدّل االعدادي

                             

 0.97 91.6 92.7 90.4 المجموع اإلجمالي )العراق(
 

57.5 57.5 57.5 1.00 
 

36.5 31.7 34.0 1.15 

                

               المنطقة

 0.98 93.0 93.8 92.2 منطقة حضرية
 

65.2 63.7 64.5 1.02 
 

41.2 35.3 38.1 1.17 

 0.96 88.6 90.5 86.7 منطقة ريفية
 

42.4 45.2 43.8 0.94 
 

26.2 24.5 25.3 1.07 

               المحافظة

 1.01 95.7 95.4 96.0 دهوك
 

73.4 64.3 69.2 1.14 
 

52.9 36.7 44.5 1.44 

 0.94 88.3 90.6 85.6 نينوى
 

44.7 47.8 46.3 0.94 
 

24.8 24.5 24.7 1.01 

 1.02 97.9 97.0 98.8 سليمانية
 

75.9 72.9 74.3 1.04 
 

64.8 50.4 57.2 1.29 

 0.99 93.9 94.5 93.3 كركوك
 

74.8 70.9 72.8 1.06 
 

47.7 50.2 49.2 0.95 

 1.00 95.1 95.3 94.9 اربيل
 

66.5 54.6 61.2 1.22 
 

63.6 44.2 53.0 1.44 

 0.97 94.7 95.9 93.3 ديالى
 

73.9 65.2 69.5 1.13 
 

33.4 39.0 36.3 0.86 

 0.97 93.1 94.5 91.7 انبار
 

39.1 40.3 39.7 0.97 
 

19.8 27.0 23.3 0.73 

 1.00 92.2 92.1 92.2 بغداد
 

61.5 60.1 60.7 1.02 
 

33.0 24.6 28.8 1.34 

 1.01 93.3 92.7 93.9 مركز   
 

67.2 62.1 64.3 1.08 
 

35.8 26.7 31.2 1.34 

 0.98 89.6 90.6 88.6 اطراف   
 

48.6 56.1 53.1 0.87 
 

26.0 19.3 22.7 1.35 

 0.94 90.7 93.2 88.0 بابل
 

46.5 62.7 55.0 0.74 
 

37.6 28.4 32.5 1.32 

 1.00 92.3 92.5 92.1 كربالء 
 

55.8 46.9 51.2 1.19 
 

39.4 25.8 31.9 1.53 

 0.95 90.0 92.5 87.6 واسط
 

43.4 41.4 42.3 1.05 
 

33.0 30.9 31.9 1.07 

 0.98 89.5 90.5 88.5 صالح الدين
 

54.1 53.0 53.6 1.02 
 

30.0 33.0 31.6 0.91 

 0.95 87.3 89.3 85.2 نجف
 

44.4 58.1 50.7 0.77 
 

29.5 30.8 30.2 0.96 
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ات التكافؤLN.2.8الجدول   : مؤشر

 2018 العراق،واإلعدادية،  والمتوسطة نسبة صافي معدالت االلتحاق المعدّلة للفتيات واألوالد في المرحلة االبتدائية 

 

 المرحلة االبتدائية

 

 المتوسطةالمرحلة 

  

 االعداديةالمرحلة 

صافي معدل 

االلتحاق 

بالتعليم 

االبتدائي 

 المعدّل، للفتيات

صافي معدل 

االلتحاق 

بالتعليم 

االبتدائي 

المعدّل، 

 لألوالد

صافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

االبتدائي 

المعدّل، 

 1،2اإلجمالي

مؤشر تكافؤ النوع 

( GPIاالجتماعي )

لصافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

 3االبتدائي المعدّل

صافي معدل 

االلتحاق 

بالتعليم 

 المتوسط

المعدّل، 

 للفتيات

صافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

 المتوسط

 المعدّل، لألوالد

صافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

 المتوسط

المعدّل، 

 1،2اإلجمالي

مؤشر تكافؤ النوع 

( GPIاالجتماعي )

لصافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

 3المعدّل المتوسط

صافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

 االعدادي

 المعدّل، للفتيات

صافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

 االعدادي

 المعدّل، للألوالد

صافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

المعدّل،  االعدادي

 1،2اإلجمالي

مؤشر تكافؤ النوع 

( لصافي GPIاالجتماعي )

معدل االلتحاق بالتعليم 

 3المعدّل االعدادي

 0.98 88.3 89.1 87.4 قادسية
 

62.0 55.8 58.9 1.11 
 

32.6 25.8 28.9 1.26 

 0.89 88.8 94.6 83.8 مثنى
 

45.5 52.1 48.7 0.87 
 

19.1 26.4 22.7 0.73 

 0.97 91.6 93.0 89.9 ذي قار
 

60.8 62.1 61.4 0.98 
 

38.5 32.4 35.5 1.19 

 0.95 88.0 90.1 85.6 ميسان
 

42.6 51.8 46.7 0.82 
 

25.2 19.6 22.1 1.28 

 0.98 90.7 91.6 89.8 بصرة 
 

57.6 61.6 59.6 0.93 
 

23.9 24.3 24.1 0.98 

               االقليم

 1.00 96.0 95.8 96.2 العراق كوردستان
 

70.6 63.1 67.1 1.12 
 

61.7 44.7 52.6 1.38 

 0.97 90.8 92.2 89.3 وسط وجنوب العراق
 

54.7 56.5 55.6 0.97 
 

30.9 28.7 29.8 1.08 

               المستوى التعليمي لألم

 0.95 84.1 86.3 81.9 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم
 

41.4 41.6 41.5 1.00 
 

30.1 23.6 26.5 1.27 

 0.97 92.3 93.4 91.0 االبتدائيه
 

49.1 52.4 50.8 0.94 
 

30.5 21.7 25.5 1.4 

 0.98 94.5 95.6 93.3 المتوسطه
 

77.0 69.8 73.4 1.10 
 

43.2 36.3 39.4 1.19 

 1.02 97.1 96.4 97.8 االعداديه +
 

90.5 88.2 89.3 1.03 
 

66.8 63.0 64.9 1.06 

 na na na na ال يتوفر معلومات
 

20.8 0.0 19.1 na 
 

32.0 39.3 35.3 0.81 

 na 100.0 100.0 na غير مبين
 

0.0 na 0.0 na 
 

na 100.0 100.0 na 

               صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 1.01 92.8 92.4 93.1 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية
 

52.7 52.7 52.7 1.00 
 

38.2 16.1 24.7 2.38 

 0.97 91.6 92.9 90.3 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية
 

58.6 57.6 58.1 1.02 
 

38.8 32.0 34.9 1.21 

 0.99 89.0 89.3 88.7 أال يتوفر معلومات
 

54.5 58.8 56.6 0.93 
 

34.1 34.3 34.2 0.99 

               مؤشر الثروة

 0.94 84.1 86.6 81.6 األشد فقراً 
 

30.8 38.9 35.2 0.79 
 

13.8 12.4 13.0 1.11 

 0.98 92.0 93.1 90.8 فقير
 

49.1 53.8 51.5 0.91 
 

27.2 20.9 23.9 1.30 
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ات التكافؤLN.2.8الجدول   : مؤشر

 2018 العراق،واإلعدادية،  والمتوسطة نسبة صافي معدالت االلتحاق المعدّلة للفتيات واألوالد في المرحلة االبتدائية 

 

 المرحلة االبتدائية

 

 المتوسطةالمرحلة 

  

 االعداديةالمرحلة 

صافي معدل 

االلتحاق 

بالتعليم 

االبتدائي 

 المعدّل، للفتيات

صافي معدل 

االلتحاق 

بالتعليم 

االبتدائي 

المعدّل، 

 لألوالد

صافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

االبتدائي 

المعدّل، 

 1،2اإلجمالي

مؤشر تكافؤ النوع 

( GPIاالجتماعي )

لصافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

 3االبتدائي المعدّل

صافي معدل 

االلتحاق 

بالتعليم 

 المتوسط

المعدّل، 

 للفتيات

صافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

 المتوسط

 المعدّل، لألوالد

صافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

 المتوسط

المعدّل، 

 1،2اإلجمالي

مؤشر تكافؤ النوع 

( GPIاالجتماعي )

لصافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

 3المعدّل المتوسط

صافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

 االعدادي

 المعدّل، للفتيات

صافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

 االعدادي

 المعدّل، للألوالد

صافي معدل 

االلتحاق بالتعليم 

المعدّل،  االعدادي

 1،2اإلجمالي

مؤشر تكافؤ النوع 

( لصافي GPIاالجتماعي )

معدل االلتحاق بالتعليم 

 3المعدّل االعدادي

 0.98 92.3 93.4 91.1 متوسط
 

58.5 55.0 56.8 1.06 
 

28.1 29.8 29.0 0.94 

 1.00 95.6 95.7 95.5 ثري
 

77.6 70.5 74.0 1.10 
 

44.9 39.1 41.9 1.15 

 0.99 96.6 97.0 96.1 األكثر ثراءً 
 

77.3 76.0 76.6 1.02 
 

64.1 52.6 58.0 1.22 

               مؤشرات التكافؤ

 الثروة
              

 na  0.40 0.51 0.46 na  0.22 0.24 0.23 na 0.87 0.89 0.85 1األشد فقراً/األكثر ثراءً 

 المنطقة
   

  
   

  
     

 na  0.65 0.71 0.68 na  0.64 0.69 0.66 na 0.95 0.97 0.94 2منطقة ريفية/حضرية

               حالة اليُتم

 na  0.29 0.21 0.25 na  0.57 0.43 0.48 na 1.05 1.08 1.04 أيتام/من غير األيتام

 4.5.1مؤشرات التكافؤ )الثروة(؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - LN.11bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 4.5.1مؤشرات التكافؤ )المنطقة(؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - LN.11cمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 4.5.1مؤشرات التكافؤ )النوع االجتماعي(؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - LN.11aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3

 سنة أو أكثر وقت إجراء المقابلة 18سنة واألطفال من هم بعمر  17-51تشمل األطفال فاقدي األهلية في الفئة العمرية  أ

(na )غير منطبق 



 

 237الصفحة  | التعلم

 مشاركة األهل  8.3

. ناك توافق واسع عىل أن ه   تعليم أطفالهم أثر إيجائر  عىل أداء أطفالهم التعليم 
ل  فعىل  مشاركة األهل ف    المب  

سبيل المثال، ألنشطة القراءة ف 

ية.  ة عىل التقدم الُمحرز عىل صعيد تحسير  القراءة واالستيعاب اللغوي وتطوير مهارات اللغة التعببر  أن   116آثار إيجابية كببر
ً
تبير  األبحاث أيضا

 إيجائر  طويل األمد عىل ت
  ممارسات تعليم القراءة والكتابة لطفلهم ه  مؤشر

  مراحل الحقة من حياته. مشاركة األهل ف 
 117حصيلهم العلم  ف 

  االجتماعات المدرسية، والتحدث مع 
  األنشطة المدرسية )مثل المشاركة ف 

ل، من شأن مشاركة األهل ف    المب  
  إل جانب األنشطة التعلمية ف 

 من أداء الطلبة. 
ً
، وحضور االجتماعات المدرسية والتطوع فيها( أن يعزز أيضا   األنشطة  وقد  118المعلمير 

أثبتت األبحاث أن أثر مشاركة األهل ف 

  نطاق عمر المرحلة االبتدائية، يمكن أن تكون حن  أكبر من الفروقات المرتبطة باالختالفات بير  جودة المدارس، بغض النظر 
عن  المدرسية، ف 

 119الطبقة االجتماعية والمجموعة العرقية. 

  استبيان األط PRلقد تم تطوير واختبار نموذج 
  الفئة العمرية ف 

ات السادس.  17-5فال ف    المسح العنقودي متعدد المؤشر
 سنة ليتم تضمينه ف 

ات )الورقة رقم    أوراق منهجية المسح العنقودي متعدد المؤشر
 120(. 5وقد تم وصف هذا العمل بالتفصيل ف 

  الفئة العمرية  LN.3.1يعرض الجدول 
  األدارة   األشة البالغير  بطاقة تقرير سنة الذي تلق  لهم أحد أفراد  14-7نسب االطفال ف 

اكه ف  وتم إشر

  المدرسة. 
م األطفال ف 

ّ
  ذلك مناقشة المعلمير  حول مدى تقد

  السنة الماضية، بما ف 
 المدرسة واألنشطة المدرسية ف 

سباب تشمل الكوارث  وهذه األ  أسباب عدم قدرة األطفال عىل االلتحاق بالصف الدراس  ألسباب ترتبط بالمدرسة.  LN.3.2ويعرض الجدول 

 . اب وتغّيب المعلمير  ية، وإرص    الطبيعية والبشر

، يعرض الجدول 
ً
ا ل، أي نسبة األطفال الذين لديهم  LN.3.3وأخبر   المب  

م ف 
ّ
كتب أو أكبر للقراءة، ونسبة األطفال الذين لديهم واجبات    3بيئة التعل

  يتح
لية، ونسبة األطفال الذين يستخدم معلميهم اللغة الن    واجباتهم  مب  

ل، ونسبة األطفال الذين يحصلون عىل مساعدة ف    المب  
دثون بها ف 

لية.   المب  

 

 

  قراءة  جيست، دي. وآخرون.  116
ي لممارسات ضبط السلوك األبوية. “ الكتب ومهارات االستيعاب اللغوي لدى األطفال: “المشاركة ف  مجلة  الدور التيسبر
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ء كالنقصان فيه.  “كيف، ولمن، ولماذا يبق  أثر مشاركة األهل ف   
  السر

مجلة  “ الزيادة ف 

Review of Educational Research77 410-373(: 2007) 3، العدد. doi:10.3102/003465430305567. 
. و إيه.، أبوكار.  119 .  مراجعة أدبية.  أثر مشاركة األهل، ودعم األهل، والتعليم األشي عىل إنجازات وتعديل الطلبة:  ديفورجز، س   

 نوتينغهام:  تقرير بحنر

Queen’s Printer, 2003. 

.https://www.nationalnumeracy.org.uk/sites/default/files/the_impact_of_parental_involvement.pdf 
. ليدوكس.  120   التعليم.  هاتوري، أتش.، و أم. كاردوسو، و ئر 

أوراق منهجية المسح العنقودي  جمع معلومات حول مهارات التعلم األساسية ومشاركة األهل ف 

ات.  . 2017اليونيسف،  ك: نيويور  متعدد المؤشر

NfTWV0aG9kb2xvZ2ljYWxfUGFhttp://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTcvMDYvMTUvMTYvMjcvMDAvNzMxL01JQ1

.wZXJfNS5wZGYiXV0&sha=39f5c31dbb91df26 

https://www.nationalnumeracy.org.uk/sites/default/files/the_impact_of_parental_involvement.pdf
http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTcvMDYvMTUvMTYvMjcvMDAvNzMxL01JQ1NfTWV0aG9kb2xvZ2ljYWxfUGFwZXJfNS5wZGYiXV0&sha=39f5c31dbb91df26
http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTcvMDYvMTUvMTYvMjcvMDAvNzMxL01JQ1NfTWV0aG9kb2xvZ2ljYWxfUGFwZXJfNS5wZGYiXV0&sha=39f5c31dbb91df26
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ي المدرسةLN.3.1الجدول 
م األطفال فن

ّ
 : دعم تعل

 2018 العراق،بالطفل، ومشاركة البالغين في اإلدارة المدرسة واألنشطة المدرسية في السنة األخيرة، نسبة األطفال الملتحقين بالمدرسة، ومن بينهم، نسبة من استلم لهم أي شخص بالغ من األسرة المعيشية بطاقة تقرير أداء المدرسة الخاصة 

  

نسبة األطفال 
الملتحقين 

 أ بالمدرسة

عدد األطفال في 
الفئة العمرية 

 سنة 7-14

نسبة األطفال ممن تلقى لهم  
أحد أفراد األسرة المعيشية 
البالغين في السنة األخيرة 

 1تقرير أداء

 مشاركة البالغين في اإلدارة المدرسية في السنة األخيرة

  

مشاركة البالغين في األنشطة المدرسية في 

طفال عدد األ السنة األخيرة
في الفئة 

-7العمرية 
سنة  14

الملتحقين 

 بالمدارس

لدى المدرسة 

هيئة إدارية 
ترحب 

بمشاركة 

 2األهل

حضور اجتماع  
دعت إليه الهيئة 

 3اإلدارية

حضور اجتماع  
لمناقشة المشاكل 
التعليمية/المالية 

 4الرئيسية

حضور احتفال 
مدرسي أو فعالية 

 رياضية 

االلتقاء مع المعلمين  
لمناقشة مدى تقدم 

 5الطفل

                      

 24,344 57.7 10.5  29.2 43.8 50.6 64.3 27,401 88.8 المجموع اإلجمالي )العراق(

            

           الجنس

 12,860 58.1 10.9  29.0 43.5 50.3 66.4 14,011 91.8 ذكر

 11,484 57.2 9.9  29.4 44.1 50.8 62.0 13,390 85.8 أنثى

           المنطقة

 16,671 60.8 12.3  30.6 45.0 50.6 64.9 18,403 90.6 منطقة حضرية

 7,673 50.8 6.4  26.3 41.2 50.5 63.0 8,997 85.3 منطقة ريفية

           المحافظة

 870 45.5 9.2  40.6 63.5 71.2 50.7 945 92.1 دهوك

 2,355 45.5 15.5  34.6 61.8 69.2 71.2 2,806 83.9 نينوى

 1,202 73.1 10.6  25.0 37.3 42.0 62.7 1,245 96.6 سليمانية

 1,027 39.2 25.8  41.9 50.9 62.8 63.3 1,101 93.3 كركوك

 2,002 85.9 6.8  39.8 56.2 59.6 53.4 2,126 94.2 اربيل

 1,387 73.1 7.6  45.8 61.9 65.4 90.4 1,472 94.2 ديالى

 979 36.4 9.4  41.4 59.1 71.5 59.0 1,088 90.0 انبار

 3,870 65.3 8.8  14.3 19.4 22.4 70.1 4,337 89.2 بغداد

 2,675 69.6 11.1  17.3 20.3 22.2 68.7 2,947 90.8 مركز   

 1,194 55.6 3.6  7.6 17.5 22.9 73.2 1,390 85.9 اطراف   

 1,141 54.7 17.3  45.2 53.3 71.5 82.0 1,322 86.3 بابل

 729 66.1 11.8  18.7 45.5 48.9 79.7 842 86.5 كربالء 

 766 35.7 11.8  14.0 26.9 33.0 35.7 923 83.0 واسط

 713 53.0 15.0  50.0 74.5 81.3 70.8 850 83.9 صالح الدين

 887 41.3 11.7  55.9 80.0 88.7 64.3 1,055 84.1 نجف

 714 35.6 12.2  37.4 53.3 59.3 58.5 816 87.4 قادسية

 920 36.7 12.3  19.7 24.7 26.3 51.9 994 92.5 مثنى

 1,660 33.7 5.1  23.6 39.6 50.1 39.9 1,881 88.3 ذي قار

 1,024 48.6 6.4  19.6 43.6 58.5 87.5 1,223 83.8 ميسان
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ي المدرسةLN.3.1الجدول 
م األطفال فن

ّ
 : دعم تعل

 2018 العراق،بالطفل، ومشاركة البالغين في اإلدارة المدرسة واألنشطة المدرسية في السنة األخيرة، نسبة األطفال الملتحقين بالمدرسة، ومن بينهم، نسبة من استلم لهم أي شخص بالغ من األسرة المعيشية بطاقة تقرير أداء المدرسة الخاصة 

  

نسبة األطفال 
الملتحقين 

 أ بالمدرسة

عدد األطفال في 
الفئة العمرية 

 سنة 7-14

نسبة األطفال ممن تلقى لهم  
أحد أفراد األسرة المعيشية 
البالغين في السنة األخيرة 

 1تقرير أداء

 مشاركة البالغين في اإلدارة المدرسية في السنة األخيرة

  

مشاركة البالغين في األنشطة المدرسية في 

طفال عدد األ السنة األخيرة
في الفئة 

-7العمرية 
سنة  14

الملتحقين 

 بالمدارس

لدى المدرسة 

هيئة إدارية 
ترحب 

بمشاركة 

 2األهل

حضور اجتماع  
دعت إليه الهيئة 

 3اإلدارية

حضور اجتماع  
لمناقشة المشاكل 
التعليمية/المالية 

 4الرئيسية

حضور احتفال 
مدرسي أو فعالية 

 رياضية 

االلتقاء مع المعلمين  
لمناقشة مدى تقدم 

 5الطفل

 2,099 90.8 4.8  8.1 12.8 16.8 57.4 2,374 88.4 بصرة 

           االقليم

 4,074 73.5 8.4  35.6 52.2 56.9 55.6 4,316 94.4 العراق كوردستان

 20,270 54.5 10.9  27.9 42.1 49.3 66.1 23,085 87.8 وسط وجنوب العراق

           العمر في بداية السنة المدرسية

6 92.2 1,834 59.0 56.4 47.6 35.7  10.6 57.5 1,691 

7 94.9 3,734 67.6 47.0 40.6 24.8  10.7 59.5 3,545 

8 94.3 3,488 66.5 52.7 44.7 27.6  11.1 59.3 3,289 

9 93.0 3,599 66.9 48.9 41.6 28.0  11.3 55.2 3,346 

10 93.7 3,379 61.4 53.6 48.0 35.5  10.9 60.4 3,165 

11 89.2 3,609 65.1 57.1 50.2 31.9  9.9 61.1 3,218 

12 84.5 3,195 66.7 49.0 42.0 27.9  9.1 51.7 2,699 

13 76.4 3,107 59.1 42.4 36.9 24.5  10.7 53.9 2,373 

14 69.9 1,455 59.2 45.1 40.2 29.6  7.9 59.8 1,017 

           أااللتحاق بالمدرسة

 28 (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 28 (*) برامج تعليم الطفولة المبكرة

 19,905 57.3 10.3  29.5 44.1 51.3 64.5 19,905 100.0 االبتدائية

 4,396 59.3 11.2  28.1 42.2 47.3 63.5 4,396 100.0 اإلعدادية

 15 (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 15 (*) الثانوية

 na na na na  na na 0 3,057 0.0 خارج المدرسة

           التعليمي لألمالمستوى 

 4,845 49.8 5.9  24.1 37.6 44.9 57.0 5,980 81.0 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 11,428 54.8 8.5  26.3 42.4 49.8 65.9 12,913 88.5 االبتدائيه

 4,583 64.3 10.4  34.1 46.7 51.5 63.2 4,883 93.9 المتوسطه

 3,477 69.3 23.3  39.7 53.2 59.7 70.8 3,612 96.3 االعداديه +

 6 (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 7 (*) ال يتوفر معلومات

 6 (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 6 (*) غير مبين
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ي المدرسةLN.3.1الجدول 
م األطفال فن

ّ
 : دعم تعل

 2018 العراق،بالطفل، ومشاركة البالغين في اإلدارة المدرسة واألنشطة المدرسية في السنة األخيرة، نسبة األطفال الملتحقين بالمدرسة، ومن بينهم، نسبة من استلم لهم أي شخص بالغ من األسرة المعيشية بطاقة تقرير أداء المدرسة الخاصة 

  

نسبة األطفال 
الملتحقين 

 أ بالمدرسة

عدد األطفال في 
الفئة العمرية 

 سنة 7-14

نسبة األطفال ممن تلقى لهم  
أحد أفراد األسرة المعيشية 
البالغين في السنة األخيرة 

 1تقرير أداء

 مشاركة البالغين في اإلدارة المدرسية في السنة األخيرة

  

مشاركة البالغين في األنشطة المدرسية في 

طفال عدد األ السنة األخيرة
في الفئة 

-7العمرية 
سنة  14

الملتحقين 

 بالمدارس

لدى المدرسة 

هيئة إدارية 
ترحب 

بمشاركة 

 2األهل

حضور اجتماع  
دعت إليه الهيئة 

 3اإلدارية

حضور اجتماع  
لمناقشة المشاكل 
التعليمية/المالية 

 4الرئيسية

حضور احتفال 
مدرسي أو فعالية 

 رياضية 

االلتقاء مع المعلمين  
لمناقشة مدى تقدم 

 5الطفل

           صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة

 4,941 56.5 10.5  30.3 45.5 50.9 65.3 5,884 84.0 يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 19,404 58.0 10.5  28.9 43.4 50.5 64.1 21,517 90.2 ال يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

           صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 1,729 61.7 3.7  35.8 48.3 56.3 63.7 1,893 91.3 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 20,935 57.2 10.8  28.6 43.4 49.9 64.4 23,467 89.2 صعوبة في القدرات الوظيفيةال تعاني من أية 

 1,681 59.5 12.8  29.5 44.5 53.1 63.5 2,041 82.3 ال يتوفر معلومات

           اإلدارة المدرسية

 23,837 57.2 10.1  28.9 43.4 50.3 64.1 23,846 100.0 حكومية

 47 (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 47 (*) غير حكومية

 427 82.2 28  49.6 64.8 68.0 76.4 427 100.0 خاص

 4 (*) (*)  (*) (*) (*) (*) 4 (*) اخرى )عربي او اجنبي(

           مؤشر الثروة

 5,310 46.0 5.0  16.1 29.8 39.8 61.1 6,511 81.5 األشد فقراً 

 5,112 50.9 6.9  22.5 36.2 42.6 62.4 5,871 87.1 فقير

 4,786 60.6 10.6  32.8 46.8 52.3 67.5 5,434 88.1 متوسط

 4,668 64.4 16.8  35.7 51.1 57.0 67.0 4,924 94.8 ثري

 4,468 69.2 14.2  42.0 58.2 63.9 64.2 4,660 95.9 األكثر ثراءً 

 توافر المعلومات حول األداء المدرسي لألطفال - LN.12مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 فرصة المشاركة في اإلدارة المدرسية - LN.13مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 : المشاركة في اإلدارة المدرسيةLN.14مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3
 الفعالة في اإلدارة المدرسيةالمشاركة  - LN.15مؤشر المسح ا لعنقودي متعدد المؤشرات  4
 مناقشة المعلمين في مدى تقدم األطفال - LN.16مؤشر المسح العنقودي متعددالمؤشرات  5

ي معلومات حول جميع األطفال في العينة. هذا الجدول والجداول التي تليه تعرض نتائج نموذجي مشاركة األهل ومهارات التعلّم األساسية التمعدل االلتحاق بالمدرسة هنا ليست للمقارنة المباشرة مع صافي معدالت االلتحاق المعدّلة المذكورة في الجداول السابقة، والتي تستخدم  أ

 سنة. 14-7استيفاؤها ألمهات عينة فرعية يتم اختيارها عشوائياً من األطفال في الفئة العمرية  يتم

(na )غير منطبق 

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 : األسباب ذات العالقة بالمدرسة لعدم التمكن من االلتحاق بالصف LN.3.2الجدول 

 2018 العراق،ين في األسرة الذين يتواصلون مع مسؤولي المدرسة أو ممثلي الهيئة اإلدارية حول حاالت إضراب أو غياب المعلمين، نسبة األطفال الذين ال يتمكنون من االلتحاق بالصف بسبب غياب المعلمين أو إغالق المدرسة، حسب سبب عدم التمكن، ونسبة األفراد البالغ

  

األطفال ممن هم في الصف نسبة 

األخير الذين ال يلتحقون بالصف 
بسبب غياب المعلمين أو إغالق 

 المدرسة

عدد األطفال 
في الفئة 

 14-7العمرية 
سنة الملتحقين 

 بالمدارس

نسبة األطفال الذين لم يتمكنوا من االلتحاق بالصف 

 في السنة األخيرة لسبب يتعلق بالمدرسة:

عدد األطفال في الفئة 
سنة الذين لم  14-7لعمرية ا

يتمكنوا من االلتحاق 
بالصف في السنة األخيرة 

 لسبب يتعلق بالمدرسة

نسبة أفراد األسرة المعيشية البالغين 
الذين يتواصلون مع مسؤولي 

المدرسة أو ممثلي الهيئة اإلدارية 
حول حاالت إضراب أو غياب 

 1المعلمين

عدد األطفال في الفئة 

ة الذين سن 14-7العمرية 
لم يتمكنوا من االلتحاق 

بالصف في السنة األخيرة 
بسبب إضراب المعلمين أو 

 غيابهم
كوارث 
 طبيعية

كوارث 
من صنع 
 اإلنسان

إضراب 
 غير ذلك المعلمين

                    

 3,592 34.6 6,020 14.4 44.2 2.0 40.2 24,344 24.7 المجموع اإلجمالي )العراق(

           

          الجنس

 1,676 38.0 3,110 18.6 36.6 2.4 40.5 12,860 24.2 ذكر

 1,916 31.7 2,910 10.0 52.3 1.6 39.9 11,484 25.3 أنثى

          المنطقة

 2,593 42.7 4,206 14.6 46.9 1.4 39.5 16,671 25.2 منطقة حضرية

 999 13.8 1,813 14.0 37.9 3.6 41.8 7,673 23.6 منطقة ريفية

          المحافظة

 26 (*) 81 (38.0) (25.1) (3.3) (34.2) 870 9.4 دهوك

 371 26.2 392 11.2 60.0 4.3 6.7 2,355 16.7 نينوى

 1,130 64.7 1,135 2.9 99.5 1.0 15.9 1,202 94.4 سليمانية

 99 (24.6) 133 71.6 12.7 13.8 4.6 1,027 13.0 كركوك

 1,119 25.7 1,210 13.4 91.1 0.6 7.3 2,002 60.5 اربيل

 24 (*) 396 1.8 2.8 2.8 95.8 1,387 28.5 ديالى

 61 (4.5) 277 6.3 1.2 1.0 93.8 979 28.3 انبار

 251 (15.6) 957 5.3 1.6 0.6 82.9 3,870 24.7 بغداد

 170 (*) 712 0.8 1.8 0.6 89.9 2,675 26.6 مركز   

 80 (*) 245 18.4 1.1 0.6 62.6 1,194 20.6 اطراف   

 15 (*) 223 5.4 0.5 0.5 97.5 1,141 19.6 بابل

 2 (*) 14 (*) (*) (*) (*) 729 1.9 كربالء 

 58 (9.3) 153 8.5 2.7 1.6 62.7 766 19.9 واسط

 15 (*) 124 42.9 1.7 17.9 62.5 713 17.3 صالح الدين

 36 (*) 66 (49.5) (0.0) (5.9) (6.0) 887 7.5 نجف

 9 (*) 82 21.6 1.1 4.0 73.3 714 11.5 قادسية

 12 (*) 208 81.6 0.5 1.0 14.8 920 22.6 مثنى
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 : األسباب ذات العالقة بالمدرسة لعدم التمكن من االلتحاق بالصف LN.3.2الجدول 

 2018 العراق،ين في األسرة الذين يتواصلون مع مسؤولي المدرسة أو ممثلي الهيئة اإلدارية حول حاالت إضراب أو غياب المعلمين، نسبة األطفال الذين ال يتمكنون من االلتحاق بالصف بسبب غياب المعلمين أو إغالق المدرسة، حسب سبب عدم التمكن، ونسبة األفراد البالغ

  

األطفال ممن هم في الصف نسبة 

األخير الذين ال يلتحقون بالصف 
بسبب غياب المعلمين أو إغالق 

 المدرسة

عدد األطفال 
في الفئة 

 14-7العمرية 
سنة الملتحقين 

 بالمدارس

نسبة األطفال الذين لم يتمكنوا من االلتحاق بالصف 

 في السنة األخيرة لسبب يتعلق بالمدرسة:

عدد األطفال في الفئة 
سنة الذين لم  14-7لعمرية ا

يتمكنوا من االلتحاق 
بالصف في السنة األخيرة 

 لسبب يتعلق بالمدرسة

نسبة أفراد األسرة المعيشية البالغين 
الذين يتواصلون مع مسؤولي 

المدرسة أو ممثلي الهيئة اإلدارية 
حول حاالت إضراب أو غياب 

 1المعلمين

عدد األطفال في الفئة 

ة الذين سن 14-7العمرية 
لم يتمكنوا من االلتحاق 

بالصف في السنة األخيرة 
بسبب إضراب المعلمين أو 

 غيابهم
كوارث 
 طبيعية

كوارث 
من صنع 
 اإلنسان

إضراب 
 غير ذلك المعلمين

 58 (*) 83 (14.6) (5.7) (1.9) (22.5) 1,660 5.0 ذي قار

 138 (*) 150 (6.1) (18.7) (1.7) (4.5) 1,024 14.7 ميسان

 166 (14.0) 335 30.5 24.6 2.0 42.6 2,099 16.0 بصرة 

          االقليم

 2,275 44.9 2,427 9.3 92.9 0.8 12.2 4,074 59.6 العراق كوردستان

 1,317 16.9 3,593 17.9 11.3 2.8 59.1 20,270 17.7 وسط وجنوب العراق

          العمر في بداية السنة المدرسية

6 31.6 1,691 35.0 3.2 51.1 18.3 535 24.8 346 

7 23.5 3,545 39.9 1.7 49.3 11.6 833 33.5 525 

8 22.2 3,289 46.3 2.1 35.2 17.0 729 44.8 384 

9 26.4 3,346 37.3 1.5 40.4 12.3 884 35.4 599 

10 29.4 3,165 37.2 1.1 54.3 9.0 930 23.5 604 

11 22.0 3,218 43.9 3.9 44.3 17.2 708 45.9 396 

12 22.0 2,699 41.9 1.4 37.3 19.0 594 34.9 311 

13 25.9 2,373 36.8 1.1 39.8 16.9 614 36.6 327 

14 18.9 1,017 53.3 4.6 40.7 9.6 192 (46.8) 100 

          االلتحاق بالمدرسة

 7 (*) 11 (*) (*) (*) (*) 28 (*) برامج تعليم الطفولة المبكرة

 3,011 32.9 5,006 15.3 44.1 2.1 39.6 19,905 25.2 االبتدائية

 572 43.9 1,000 10.2 44.9 1.9 43.4 4,396 22.8 اإلعدادية

 2 (*) 2 (*) (*) (*) (*) 15 (*) الثانوية

 0 - 0 - - - - 0 - خارج المدرسة

          المستوى التعليمي لألم

 1,151 37.3 1,536 14.2 63.9 3.4 28.1 4,845 31.7 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 1,496 28.8 2,623 14.3 37.9 1.3 43.1 11,428 23.0 االبتدائيه

 560 36.7 1,119 17.1 38.9 1.9 45.3 4,583 24.4 المتوسطه

 385 46.4 737 11.2 33.8 2.0 47.1 3,477 21.2 االعداديه +
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 : األسباب ذات العالقة بالمدرسة لعدم التمكن من االلتحاق بالصف LN.3.2الجدول 

 2018 العراق،ين في األسرة الذين يتواصلون مع مسؤولي المدرسة أو ممثلي الهيئة اإلدارية حول حاالت إضراب أو غياب المعلمين، نسبة األطفال الذين ال يتمكنون من االلتحاق بالصف بسبب غياب المعلمين أو إغالق المدرسة، حسب سبب عدم التمكن، ونسبة األفراد البالغ

  

األطفال ممن هم في الصف نسبة 

األخير الذين ال يلتحقون بالصف 
بسبب غياب المعلمين أو إغالق 

 المدرسة

عدد األطفال 
في الفئة 

 14-7العمرية 
سنة الملتحقين 

 بالمدارس

نسبة األطفال الذين لم يتمكنوا من االلتحاق بالصف 

 في السنة األخيرة لسبب يتعلق بالمدرسة:

عدد األطفال في الفئة 
سنة الذين لم  14-7لعمرية ا

يتمكنوا من االلتحاق 
بالصف في السنة األخيرة 

 لسبب يتعلق بالمدرسة

نسبة أفراد األسرة المعيشية البالغين 
الذين يتواصلون مع مسؤولي 

المدرسة أو ممثلي الهيئة اإلدارية 
حول حاالت إضراب أو غياب 

 1المعلمين

عدد األطفال في الفئة 

ة الذين سن 14-7العمرية 
لم يتمكنوا من االلتحاق 

بالصف في السنة األخيرة 
بسبب إضراب المعلمين أو 

 غيابهم
كوارث 
 طبيعية

كوارث 
من صنع 
 اإلنسان

إضراب 
 غير ذلك المعلمين

 0 - 4 (*) (*) (*) (*) 6 (*) ال يتوفر معلومات

 0 - 0 - - - - 6 (*) غير مبين

          اإلدارة المدرسية

 3,566 34.6 5,942 14.3 44.6 2.1 40.0 23,837 24.9 حكومية

 4 (*) 26 (*) (*) (*) (*) 47 (*) غير حكومية

 14 (*) 37 (*) (*) (*) (*) 427 8.7 خاص

 2 (*) 2 (*) (*) (*) (*) 4 (*) اخرى )عربي او اجنبي(

          صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة

 639 32.1 1,213 22.6 29.1 1.5 40.4 4,941 24.6 يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 2,953 35.2 4,806 12.4 48.0 2.2 40.2 19,404 24.8 ال يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

          صعوبات القدرات الوظيفية عند األم

 357 15.4 586 9.3 49.9 0.9 39.8 1,729 33.9 القدرات الوظيفيةتعاني من صعوبة في 

 2,989 36.8 5,010 15.4 43.8 2.1 39.9 20,935 23.9 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 246 36.6 424 9.8 41.4 2.9 45.2 1,681 25.2 ال يتوفر معلومات

          مؤشر الثروة

 423 10.7 935 19.3 18.2 2.8 53.5 5,310 17.6 األشد فقراً 

 332 18.2 985 25.6 8.3 3.2 55.2 5,112 19.3 فقير

 299 36.8 850 11.5 18.4 2.8 60.7 4,786 17.8 متوسط

 812 32.9 1,292 10.4 48.0 1.7 41.2 4,668 27.7 ثري

 1,727 44.1 1,957 10.4 83.5 0.9 16.8 4,468 43.8 األكثر ثراءً 

 التواصل مع المدرسة بشأن إضراب أو غياب المعلمين - LN.17مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 
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ل 9  حماية من العنف واالستغاللا

يدتسجيل  9.1 لموال  ا

ها من االت إن تسجيل   ت الدولية. يافاقإن امتالك الطفل اسم وجنسية هو حق لجميع األطفال، وهو ما تؤكد عليه اتفاقية حقوق الطفل وغبر

اف بهم أمام القانون، وتأمير  حقوقهم، وضمان عدم مرور أي انتهاك لهذه الحقوق دو  ن  األطفال عند الوالدة ه  الخطوة األول لضمان االعب 

ورية للوصول إل خدمات   121 محاسبة.   ما تكون رص 
ً
 عىل تسجيل األطفال وه  النموذج األول للهوية القانونية وغالبا

ً
وتعتبر شهادات الميالد إثباتا

   الرعاية الصحية أو التعليم. 
 من أشكال الحماية من الزواج المبكر أو دخول سوق العمل، أو التجني يمثل وامتالك تعريف قانوئ 

ً
 شكال

ً
    د أيضا

ف 

 .  
 عىل مكان والدة الشخص وروابطه األشية وه    القوات المسلحة، قبل بلوغ السّن القانوئ 

ً
 قانونيا

ً
كما يشكل تسجيل الوالدة وشهادة الميالد إثباتا

ورية للحصول عىل جواز سفر.  ورية للحصول عىل المساعدة االجتماعية أو عىل وظيفة   وقد  بالتال  رص    مرحلة البلوغ رص 
تكون شهادة الميالد ف 

  االنتخابات. 
اء الممتلكات أو وراثتها، أو للتصويت ف  ، أو لشر   القطاع النظام 

  ف 

  عام 
  العراق إلزام  وهو إلزام  منذ حصول العراق عىل استقالله ف 

الذي يحكم تسجيل المواليد هو القانون رقم   . القانون1921تسجيل المواليد ف 

 للقانون رقم  1971لسنة  148
ً
  حد ذاته تعديال

   1947لسنة  30والذي يعد ف 
. كان العراق يملك واحدة من أفضل نظام لتسجيل المواليد ف 

  الحيوي. المتوسط 
  ونظام التسجيل اإلحصائ 

ق األوسط كجزء من نظام التسجيل المدئ    الشر
  ف 
ات  المسح الوطن  العنقودي متعددة المؤشر

، المؤسسة المسؤولة عن تسجيل المواليد ه  وزارة الصحة وباالخص   148٪. القانون رقم 99.2الجولة الرابعة يبير  تسجيل المواليد بنسبة 

  العراق مرتف
  معدل تسجيل المواليد ف 

ة ، بق   بنسبة مديرية الصحة واإلحصاءات الحيوية. عىل الرغم من مشاكله األخبر
ً
(.  MICS 2011٪ )96عا

  هو إصدار شهادة   148وفقا للقانون رقم 
  السجل والجزء الثائ 

، يتألف تسجيل المواليد من جزأين. الجزء األول هو إدخال تفاصيل الوالدة ف 

  مستشق  أو 
  القانون هو أنه عندما تحدث الوالدة ف 

مرفق صح  ، يصدر الطبيب المعالج  الميالد. اإلجراء العام لتسجيل المواليد كما هو موضح ف 

  السجل. وتعظ  
أو الممرضة أو القابلة شهادة بواقع ثالث نسخ. يتم إرسال نسخة واحدة إل السلطة الصحية المختصة للتسجيل السليم ف 

  
  غضون سبعة أيام لدخول المولود ف 

  وترسل النسخة الثالثة إل مكتب التعداد ف 
 تعداد الوالدين. يسمح  النسخة الثانية إل الشخص المعن 

  تسجيل الوالدة من 
  العراق   30أيام إل  7القانون بالتأخبر ف 

  منشأة صحية أم ال ، سواء كان ذلك ف 
يوًما حسب ظروف الوالدة ، سواء كان ذلك ف 

ه طبيب. أم ال أو ما إذا كانت الوالدة داخل أو خارج إطار الزواج.   أو خارج العراق أو ما إذا كان قد حض 

 : تسجيل المواليدPR.1.1لجدول ا

 العراق،هم كيفية تسجيل المواليد، نسبة األطفال دون سّن الخامسة حسب إذا ما تم تسجيل والدتهم، ونسبة األطفال غير المسجلين ممن تعرف أمهاتهم/مانحات الرعاية الخاصة ب

2018 

  

األطفال دون سّن الخامسة ممن تم تسجيل 
 والدتهم لدى سلطة األحوال المدنية

عدد 
األطفال 

سّن دون 
 الخامسة

نسبة األطفال الذين 
تعرف 

أمهاتهم/مانحات 
الرعاية الخاصة بهم 
 كيفية تسجيل المواليد

)من ضمن غير 
 المسجلين(

عدد األطفال 
دون سّن 

الخامسة ممن 

لم يتم تسجيل 
 والدتهم

من لديهم شهادة 
 ميالد 

من ليس 
لديهم 

شهادة 
 ميالد

إجمالي 
عدد 

األطفال 
 1المسجلين

تم 
 رؤيتها

لم يتم 
 رؤيتها

          
 198 67.8 16,623 98.8 5.6 25.8 67.4 المجموع اإلجمالي )العراق(

        الجنس

 103 69.1 8,602 98.8 5.7 25.5 67.6 ذكر

 95 66.4 8,021 98.8 5.5 26.3 67.1 أنثى

        المنطقة

 154 71.7 11,305 98.6 5.3 26.6 66.7 منطقة حضرية

 44 54.2 5,318 99.2 6.2 24.3 68.7 منطقة ريفية

        المحافظة

 3 (*) 580 99.4 0.6 26.7 72.2 دهوك

 122 78.2 1,639 92.6 15.9 4.0 72.6 نينوى

 1 (*) 737 99.8 1.0 5.8 93.1 سليمانية

 5 (*) 406 98.9 2.5 28.7 67.7 كركوك

 0 (*) 1,445 100.0 4.2 25.2 70.6 أربيل

 0 (*) 1,035 100.0 1.6 36.4 62.0 ديالى

 5 (*) 518 99.1 2.6 20.7 75.8 أنبار

 

 

  تسجيل والدته:  اليونيسف.  121
  تسجيل الوالدات.  حّق كل طفل ف 

. 2013اليونيسف،  نيويورك:  حاالت عدم اإلنصاف واالتجاهات ف 

.https://www.unicef.org/publications/files/Birth_Registration_11_Dec_13.pdf 

https://www.unicef.org/publications/files/Birth_Registration_11_Dec_13.pdf
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 : تسجيل المواليدPR.1.1لجدول ا

 العراق،هم كيفية تسجيل المواليد، نسبة األطفال دون سّن الخامسة حسب إذا ما تم تسجيل والدتهم، ونسبة األطفال غير المسجلين ممن تعرف أمهاتهم/مانحات الرعاية الخاصة ب
2018 

  

األطفال دون سّن الخامسة ممن تم تسجيل 

 والدتهم لدى سلطة األحوال المدنية

عدد 

األطفال 
سّن دون 

 الخامسة

نسبة األطفال الذين 

تعرف 
أمهاتهم/مانحات 

الرعاية الخاصة بهم 

 كيفية تسجيل المواليد
)من ضمن غير 

 المسجلين(

عدد األطفال 
دون سّن 

الخامسة ممن 
لم يتم تسجيل 

 والدتهم

من لديهم شهادة 

 ميالد 
من ليس 

لديهم 
شهادة 

 ميالد

إجمالي 

عدد 
األطفال 

 1المسجلين

تم 

 رؤيتها

لم يتم 

 رؤيتها

 11 (*) 2,728 99.6 7.6 45.9 46.1 بغداد

 8 (*) 1,940 99.6 7.8 43.7 48.2 مركز   

 3 (*) 788 99.6 7.3 51.4 40.9 أطراف   

 4 (*) 769 99.5 7.0 26.1 66.4 بابل

 0 (*) 505 100.0 0.8 32.0 67.2 كربالء 

 10 (*) 566 98.3 9.9 12.2 76.2 واسط

 4 (*) 393 99.0 2.9 30.4 65.7 صالح الدين

 1 (*) 695 99.9 4.1 23.6 72.3 نجف

 3 (*) 487 99.3 1.5 10.9 87.0 قادسية

 4 (*) 663 99.5 2.0 30.9 66.5 مثنى

 7 (*) 1,170 99.4 3.1 28.0 68.3 ذي قار

 6 (*) 813 99.3 10.1 5.6 83.5 ميسان

 14 (*) 1,474 99.1 4.0 32.0 63.1 بصرة 

        االقليم

 5 (*) 2,762 99.8 2.6 20.3 77.0 كوردستان

 193 67.3 13,861 98.6 6.2 26.9 65.4 وسط وجنوب العراق

        العمر )باألشهر(

0-11 62.1 24.9 10.9 98.0 3,177 59.7 64 

12-23 68.5 23.7 6.0 98.3 3,167 (62.9) 54 

24-35 67.4 27.0 4.5 98.9 3,089 (*) 34 

36-47 68.4 26.8 3.9 99.1 3,731 (*) 35 

48-59 69.9 26.6 3.2 99.7 3,459 (*) 11 

        المستوى التعليمي لألم

 51 70.6 3,205 98.4 5.1 26.0 67.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 107 76.1 7,285 98.5 6.4 23.9 68.2 االبتدائيه

 24 (*) 2,923 99.2 5.5 26.4 67.3 المتوسطه

 16 (*) 3,209 99.5 4.3 29.5 65.6 االعداديه +

        أسنوات( 4-2صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة )العمر 

 0 (*) 286 100.0 4.9 21.9 73.1 يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 80 77.6 10,014 99.2 3.8 26.9 68.5 ال يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

        سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية لدى األم )العمر 

 2 (*) 630 99.7 10.9 27.3 61.5 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 190 67.9 15,726 98.8 5.4 25.8 67.7 القدرات الوظيفيةال تعاني من أية صعوبة في 

 6 (*) 267 97.7 6.7 27.2 63.8 ال يتوفر معلومات

        مؤشر الثروة

 64 51.9 3,730 98.3 5.2 24.5 68.6 األشد فقراً 

 40 (59.8) 3,677 98.9 5.2 26.7 67.0 فقير

 41 (77.4) 3,321 98.8 8.2 25.6 64.9 متوسط

 38 (*) 3,007 98.7 5.1 27.9 65.7 ثري

 14 (*) 2,888 99.5 4.1 24.5 70.9 األكثر ثراءً 

 16.9.1تسجيل المواليد؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - PR.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 سنوات فقط. 4-2صعوبات القدرات الوظيفية للفئة العمرية سنة، حيث إنه يتم جمع معلومات  1-0يتم استبعاد األطفال ضم الفئة العمرية أ 

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 
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الطفل 9.2  ضبط سلوك 

  جميع الثقافات. 
 من ضبط سلوك الطفل وتأديبه ف 

ً
 رئيسيا

ً
وتنطوي  يعتبر تعليم األطفال كيفية السيطرة عىل الذات والسلوكيات المقبولة جزءا

  تشجع األطفال عىل  ممارسات األبوة واألمومة اإليجابية عىل تقديم اإلرشاد حول كيفية التعام 
  السلوك الن 

ل مع العواطف أو حاالت التعارض ف 

لكن   الحكم عىل أفعالهم وتحمل المسؤولية عنها والمحافظة عىل تقديرهم لذاتهم، وضمان التكامل الجسدي والنفس  والحفاظ عىل كرامتهم. 

ئر األطفال عىل استخدام أساليب عقابية تعتمد عىل 
 ما يب 

ً
  للحصول عىل السلوكيات  غالبا

استخدام القوة الجسدية أو التوبيخ والتخويف اللفظ 

ة إل   122وقد وجدت الدراسات  المرغوبة.  ات المباشر اوح من التأثبر   تب 
أن تعريض األطفال ألساليب ضبط السلوك العنيفة له عواقب ضاّرة، والن 

؛ وهو   األذى طويل األمد الذي يحمله األطفال معهم إل مرحلة البلوغ.  ومن شأن العنف أن يعيق نماء الطفل وقدراته التعليمية وأدائه المدرس 

  بعض األوقات إل المخاطرة وإ
  واالكتئاب؛ وقد يؤدي ف 

يذاء  كذلك يحول دون بناء عالقات إيجابية ويؤدي إل احتقار الذات واالضطراب العاطق 

 النفس. 

  مسح 
ات، تم توجيه سلسلة من األسئلة إل أمهات أو مانحات الرعاية لألطفال دون سّن  ضمن المسح العنقودي متعدد ال 2018 العراق،ف  مؤشر

  الفئة العمرية  
 ف 
ً
  األشة المعيشية لضبط سلوك الطفل    17-5الخامسة وإل طفل تم اختياره عشوائيا

  يستخدمها البالغون ف 
سنة حول الطرق الن 

  وإذا ما كانت المستجيبة تعتقد 
وري من تربية األطفال. خالل الشهر الماص  و   PR.2.1ويعرض الجدوالن  أن العقاب الجسدي هو جزء رص 

PR.2.2  .نتائج هذه األسئلة  

 : ضبط سلوك الطفل PR.2.1الجدول 

 2018 العراق،سنة حسب طرق ضبط سلوك الطفل التي عانوا منها خالل الشهر األخير،  14-1نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

 سنة الذين عانوا من: 14-1نسبة األطفال في الفئة العمرية 

عدد األطفال في 
-1الفئة العمرية 

 سنة 14

طريقة ضبط 
سلوك غير 
 عنيفة فقط

االعتداء 
 النفسي

 عقاب جسدي

أي طريقة ضبط 
 1سلوك عنيفة

أي 

طريقة 
ضبط 
 شديدة سلوك

         
 48,683 80.9 30.8 58.4 78.6 11.5 المجموع اإلجمالي )العراق(

        

       الجنس

 24,890 82.1 32.8 59.8 79.7 10.9 ذكر

 23,793 79.8 28.6 56.8 77.5 12.3 أنثى

       المنطقة

 33,055 79.9 30.3 56.4 77.5 12.2 منطقة حضرية

 15,627 83.2 31.8 62.4 81.1 10.2 منطقة ريفية

       المحافظة

 1,633 71.9 16.2 36.5 68.5 23.7 دهوك

 4,863 94.1 35.3 80.3 93.3 3.5 نينوى

 2,200 64.2 14.3 37.0 60.0 32.8 سليمانية

 1,869 55.4 17.8 47.9 52.7 21.2 كركوك

 3,729 74.8 16.9 51.0 73.1 18.0 أربيل

 2,694 82.5 38.1 61.1 80.2 13.1 ديالى

 1,883 84.5 28.2 62.5 81.4 10.7 أنبار

 7,911 82.5 31.8 50.9 80.8 6.8 بغداد

 5,525 80.2 30.0 46.6 78.4 7.9 مركز   

 2,386 88.0 35.8 61.0 86.5 4.3 أطراف   

 2,337 82.2 27.5 62.0 80.2 11.1 بابل

 1,461 73.0 27.3 50.4 71.0 18.4 كربالء 

 

 

اوس، أم. و أم. باسكال.  122   من قبل األمهات وتنمية القدرات اإلدراكية لدى االطفال:  سب 
دراسة طولية لفوجير  عمريير  تمثيليير  عىل المستوى  “العقاب البدئ 

“ .  
؛ doi:10.1080/10926770903035168 .83-459(: 2009) 5، العدد Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma 18مجلة  الوطن 

. إيغيالند.  . “ إريكسون، أم. و ئر   
تبة عىل سوء المعالمة من منظور نمائ  (: 1978) 2، العدد School Psychology Review 16مجلة “العواقب النفسية المب 

68-156 .001-29817-http://psycnet.apa.org/record/1987 .هل اإلّدعاءات المتعلقة بسوء المعاملة العاطفية تؤدي إل  .؛ سكنيدر، أم. وآخرون“

-513 :(2005) 5: (2005)  5، العدد Child Abuse & Neglect 29مجلة تنبؤ المخرجات النمائية غبر تلك الناتجة عن أشكال سوء المعاملة األخرى؟ “

32. doi:10.1016/j.chiabu.2004.08.010. 

http://psycnet.apa.org/record/1987-29817-001
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 : ضبط سلوك الطفل PR.2.1الجدول 

 2018 العراق،سنة حسب طرق ضبط سلوك الطفل التي عانوا منها خالل الشهر األخير،  14-1نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

 سنة الذين عانوا من: 14-1نسبة األطفال في الفئة العمرية 

عدد األطفال في 
-1الفئة العمرية 

 سنة 14

طريقة ضبط 
سلوك غير 
 عنيفة فقط

االعتداء 
 النفسي

 عقاب جسدي

أي طريقة ضبط 
 1سلوك عنيفة

أي 

طريقة 
ضبط 
 شديدة سلوك

 1,673 85.8 35.3 66.0 83.2 7.1 واسط

 1,402 84.5 35.3 70.2 82.0 11.2 صالح الدين

 1,953 89.9 48.5 69.6 89.5 4.4 نجف

 1,423 88.4 43.2 70.8 85.6 4.0 قادسية

 1,769 62.7 12.9 38.5 59.0 13.0 مثنى

 3,488 86.1 49.7 68.3 82.5 11.3 ذي قار

 2,245 85.2 37.5 63.6 82.1 7.8 ميسان

 4,149 82.6 28.1 55.7 80.0 10.4 بصرة 

       االقليم

 7,562 71.1 16.0 43.8 68.3 23.5 كوردستان

 41,121 82.7 33.5 61.0 80.5 9.3 وسط وجنوب العراق

       العمر

1-2 8.7 68.9 52.4 22.8 72.3 6,290 

3-4 9.0 83.0 68.4 36.4 85.6 7,191 

5-9 10.1 82.6 66.8 37.7 85.0 18,711 

10-14 15.4 75.9 46.7 23.5 77.5 16,491 

       المستوى التعليمي لألم

 10,124 79.6 35.7 60.4 76.3 12.4 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 22,537 82.9 32.6 61.2 80.9 10.5 االبتدائيه

 8,561 81.1 28.2 56.0 79.1 10.6 المتوسطه

 7,449 76.6 21.5 49.7 74.3 14.5 االعداديه +

 13 100.0 (*) (*) (*) (*) غير مبين

       أسنة( 14-2صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة )العمر 

 8,235 84.3 40.1 65.7 83.1 8.3 يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 37,267 81.7 30.0 58.1 79.2 12.4 ال يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

       سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية لدى األم )العمر 

 2,777 84.5 33.4 63.0 80.6 12.5 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 43,604 81.2 31.2 59.2 79.0 11.1 صعوبة في القدرات الوظيفيةال تعاني من أية 

 2,302 71.6 19.5 36.7 70.0 19.2 ال يتوفر معلومات

       مؤشر الثروة

 11,352 84.4 38.0 63.9 81.6 6.9 األشد فقراً 

 10,506 84.5 34.8 61.1 82.3 9.3 فقير

 9,703 80.1 33.9 58.4 78.0 12.8 متوسط

 8,861 78.4 26.3 54.7 76.5 13.1 ثري

 8,260 75.4 17.0 51.1 72.7 17.5 األكثر ثراءً 

 16.2.1ضبط السلوك العنيف؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - PR.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 سنة فقط. 14-2القدرات الوظيفية للفئة العمرية يتم استبعاد األطفال في عمر سنة واحدة، حيث إنه يتم جمع معلومات صعوبات أ 

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
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 : المواقف تجاه العقاب الجسديPR.2.2الجدول 

 2018 العراق،سنة اللواتي يعتقدن أن العقاب الجسدي ضروري لتنشئة أو تربية أو تهذيب الطفل/ة كما ينبغي،  14-1نسبة أمهات/مانحات الرعاية لألطفال في الفئة العمرية 

  
نسبة األمهات/مانحات الرعاية اللواتي 

 ً  يعتقدن أنه يجب عقاب الطفل/ة جسديا

األمهات/مانحات الرعاية عدد 
المستجيبات لنموذج ضبط سلوك 

 الطفل

     

 17,120 18.4 المجموع اإلجمالي )العراق(

    

   الجنس

 88 14.8 ذكر

 17,032 18.4 أنثى

   المنطقة

 11,832 16.4 منطقة حضرية

 5,288 22.8 منطقة ريفية

   المحافظة

 678 5.0 دهوك

 1,511 20.7 نينوى

 876 4.5 سليمانية

 576 15.1 كركوك

 1,569 4.3 أربيل

 1,014 28.2 ديالى

 656 27.3 أنبار

 2,849 15.6 بغداد

 2,025 15.2 مركز   

 824 16.7 أطراف   

 806 22.4 بابل

 501 16.2 كربالء 

 719 12.1 واسط

 501 36.7 صالح الدين

 690 30.8 نجف

 471 27.2 قادسية

 628 25.8 مثنى

 1,027 25.2 ذي قار

 726 29.0 ميسان

 1,321 14.3 بصرة 

   االقليم

 3,124 4.5 كوردستان

 13,996 21.5 وسط وجنوب العراق

   العمر

 2,416 19.9 سنة 25أصغر من 

25-34 20.1 6,972 

35-49 16.6 6,784 

 947 14.1 غير مبين

   التعليم

 3,257 21.8 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 7,361 20.8 االبتدائيه

 3,170 14.2 المتوسطه

 3,323 13.6 االعداديه +

 9 (*) غير مبين

   سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 855 21.7 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 15,170 18.5 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 1,095 14.4 معلوماتال يتوفر 

   مؤشر الثروة

 3,465 24.2 األشد فقراً 
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 : المواقف تجاه العقاب الجسديPR.2.2الجدول 

 2018 العراق،سنة اللواتي يعتقدن أن العقاب الجسدي ضروري لتنشئة أو تربية أو تهذيب الطفل/ة كما ينبغي،  14-1نسبة أمهات/مانحات الرعاية لألطفال في الفئة العمرية 

  
نسبة األمهات/مانحات الرعاية اللواتي 

 ً  يعتقدن أنه يجب عقاب الطفل/ة جسديا

األمهات/مانحات الرعاية عدد 
المستجيبات لنموذج ضبط سلوك 

 الطفل

 3,489 23.2 فقير

 3,415 19.4 متوسط

 3,359 16.7 ثري

 3,392 8.0 األكثر ثراءً 

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 

 

األطفال 9.3 لة   عما

   
  ف 
  جميع أنحاء العالم بشكل روتين 

ر. يشارك األطفال ف    ال تسبب لهم أي رص 
ومع   أشكال مختلفة من العمل مدفوعة وغبر مدفوعة األجر والن 

  أنشطة خطرة تهدد نمّوهم
 عىل العمل أو أنهم ينخرطون ف 

ً
ة جدا   سّن صغبر

  ذلك، يتم تصنيفهم عىل أنهم أطفال عاملير  عندما يكونون إما ف 

 .   أو االجتماع  أو التعليم 
  حمايته   من اتفاقية حقوق الطفل عىل: (1)   32ة تنّص الماد الجسدي أو الذهن 

ف الدول األطراف بحق الطفل ف  “تعب 

 بصحة الطفل أو بنموه
ً
 أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا

ً
،    من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرا  

البدئ 

، أو المعنوي، أو االجتماع    
، أو الذهن   ”. أو العقىل 

يد   2003غزو عام  -، شهد العراق عدة حروب  1980بدءا من عام  ، والتمرد الذي أعقب ذلك ، والضاع الداخىل  ، واحتالل داعش ، والتشر

  دفعت العديد من األش وأطفالهم إل الفقر والضعف. أدى الوضع غبر المستقر إل زيادة مستوى الفقر ، حيث تشبر   -الداخىل  وانعدام األمن 
  الن 

  المناطق الريفية و 30.6التقديرات إل أنه 
ية )الجهاز المركزي لإلحصاء( 14.8٪ ف    المناطق الحض 

اكم  لهذه العوامل هو  123٪ ف  . وكان األثر الب 

 ى العاملة. أن العديد من األطفال يتشبون من المدارس ألن األش ترسل أطفالها للعمل كآلية مواجهة. وقد دفع هذا العديد من األطفال إل القو 

ل  للعراق الحد األدئ  لسن العمل 
  أن   15يضع قانون العمل المب  

  ال ينبع 
سنة ، ويحظر أسوأ أشكال عمل األطفال ويحدد المهن الخطرة الن 

اوح أعمارهم بير   ن األطفال  . ومع ذلك ، فإن ضعف المؤسسات ادى ال عدم تطبيق القوانير  ؛ ترك العديد م18-15يتعرض لها األطفال الذين تب 

 يتعرضون لممارسات العمل االستغاللية. 

  الفئة العمرية 
 ف 
ً
  كل أشة معيشية وهو يشتمل عىل    17-5وقد تم استيفاء نموذج عمالة األطفال لطفل/ة واحد/ة تم اختياره/ها عشوائيا

سنة ف 

  
  ذلك العمل. أسئلة حول نوع العمل الذي يؤديه/تؤديه الطفل/ة وعدد الساعات الن 

ويتم جمع البيانات حول كال النشاطير    يقضيه/تقضيها ف 

وع     مزرعة العائلة أو لمشر
  األشة المعيشية، أو العمل ف 

 ف 
ً
االقتصاديير  )العمل مدفوع أو غبر مدفوع األجر لشخص لصالح شخص ليس فردا

لية مثل الطه  أو التنظيف   ل  )األعمال المب  
كما يجمع   124أو رعاية األطفال، وكذلك جمع الحطب أو إحضار الماء(. تجاري خاص بها( والعمل المب  

 126، 125.النموذج معلومات حول ظروف العمل الخطر

  األنشطة االقتصادية.  PR.3.1يعرض الجدول 
ات لعمالة األطفال   مشاركة األطفال ف  تستخدم منهجية مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشر

  يمكن للطفل/ة خاللها أداء نشاط اقتصادي ما دون أن يتم تصنيف ذلك عىل أنه عمالة أطفال. ثالث عتبات محددة بالعمر لعدد السا
 عات الن 

 

 

  العراق  123
  IHSAS –البنك الدول   – 2012-2007معدالت الفقر ف 

صّنف عىل أنها )ب(، من المؤتمر الدول  22، القسم Iيرجر مالحظة أن أنشطة جمع الحطب وإحضاء الماء حسب القرار  124
ُ
التاسع عشر إلحصائيات العمل ت

ين إلحصائيات العمل هذا التصنيف وألن لهذا  عمل إنتاجر  ذي استخدام خاص، أي نشاط اقتصادي.  وألنه من المتوقع أن يناقش المؤتمر الدول  العشر

  أجزاء واسعة من العالم، ما زالت هذه األ
  المسح العنقودي متعدد التصنيف أثر كببر عىل انتشار عمالة االطفال ف 

لية ف  صّنف عىل أنها أعمال مب  
ُ
نشطة ت

ات، بانتظار نتائج المؤتمر الدول  إلحصائيات العمل القادم.   المؤشر
ات رقم  ما مدى مراعاة تقديرات عمالة األطفال لتعريفاتها؟ اليونيسف. 125 . 2012اليونيسف،  نيويورك:  .1ورقة منهجية المسح العنقودي متعدد المؤشر

.content/uploads/2015/12/Child_Labour_Paper_No.1_FINAL_162.pdf-https://data.unicef.org/wp 
  الفئة ا 126

  استبيان األطفال ف 
  تشتمل عىل طفل  سنة )أنظر الملحق ـه: االستبيانات(.  17-5لعمرية تم استيفاء نموذج عمالة األطفال ف 

  األش المعيشية الن 
ف 

.  17-5واحد عىل األقل ضمن الفئة العمرية   
   سنة، تم اختيار طفل واحد بشكل عشوائ 

ب وزن عينة األشة المعيشية ف  ، يتم رص   
لحساب االختيار العشوائ 

  الفئة العمرية 
  كل أشة معيشية؛ ويتم استخدام هذا الوزن عند استحداث الجدول ذات الصلة.  17-5إجمال  عدد األطفال ف 

 سنة ف 

https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2015/12/Child_Labour_Paper_No.1_FINAL_162.pdf
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يتم تصنيف الطفل/ة الذي قام/ت بأداء أنشطة اقتصادية خالل األسبوع األخبر لمدة تزيد عن عدد الساعات المحددة للعمر عىل أنها عمالة  

 أطفال: 

 أكبر سنة: ساعة واحدة أو  11-5العمر  .1

 ساعة واحدة أو أكبر  14سنة:  14-12العمر  .2

 ساعة أو أكبر  43سنة:  17-15العمر  .3

 

لية.  PR.3.2يعرض الجدول    األعمال المب  
 عتبات   مشاركة األطفال ف 

ً
وفيما يتعلق بالنشاط االقتصادي المذكرو أعاله، تستخدم المنهجية أيضا

  يمكن لألطفال قضائها 
.  محددة بالعمر لعدد الساعات الن  لية دون أن يتم تصنيفهم عىل أنهم أطفال عاملير    أداء األعمال المب  

يتم تصنيف   ف 

لية خالل األسبوع األخبر لمدة تزيد عن عدد الساعات المحددة للعمر عىل أنها عمالة أطفال:   الطفل/ة الذي قام/ت بأداء أعمال مب  

 ساعة أو أكبر   28سنة:  14-12سنة والعمر  11-5العمر  .1

 ساعة أو أكبر  43سنة:  17-15العمر  .2

 

إل “اتخاذ تداببر فورية وفعالة للقضاء عىل العمل القشي، وإنهاء عبودية العض الحديث واالتجار   8.7تهدف غاية هدف التنمية المستدامة 

  ذلك تجنيد واستخد 
ام األطفال الجنود، وإنهاء عمالة األطفال بكافة أشكالها  بالبشر وضمان حظر أسوأ أشكال عمالة األطفال والقضاء عليها، بما ف 

  الفئة العمرية  8.7.1ويذكر مؤشر هدف التنمية المستدامة  ”. 2025بحلول عام 
  عمالة األطفال.  17-5نسبة األطفال ف 

 سنة المنخرطير  ف 

ل  PR.3.3يجمع الجدول  ية عند أو فوق ودون العتبات المحددة بالعمر كما هو  بير  األطفال العاملير  والذين يؤدون أنشطة اقتصادية وأعمال مب  

 اإلجمال  لعمالة األطفال. 
  المؤشر

  ظروف خطرة، ف 
  الجداول السابقة، وكذلك األطفال الذين ذكروا أنهم يعملون ف 

الجدول   127مبير  بالتفصيل ف 

PR.3.3a  مماثل للجدولPR.3.3   فقط.  14-5ولكنه يشمل الفئة العمرية 

 

ي األنشطة االقتصادية : PR.3.1الجدول 
 مشاركة الطفل فن

 2018 العراق،نسبة األطفال حسب مشاركتهم في األنشطة االقتصادية خالل األسبوع األخير، وفقاً للفئات العمرية، 

  

نسبة األطفال في 
-5الفئة العمرية 

سنة الذين  11

شاركوا في نشاط 
اقتصادي لساعة 

 واحدة على األقل

عدد 
األطفال في 

الفئة 
-5العمرية 

 سنة 11

نسبة األطفال في الفئة 

سنة  14-12العمرية 
 الذين شاركوا في:

عدد 
األطفال 
في الفئة 

العمرية 
12-14 

 سنة

نسبة األطفال في الفئة 

سنة  17-15العمرية 
 الذين شاركوا في:

عدد 
األطفال 
في الفئة 

العمرية 
15-17 

 سنة

نشاط 

اقتصادي 
ألقل من 

 ساعة 14

نشاط 

تصادي لـ اق
ساعة أو  14

 أكثر

نشاط 

اقتصادي 
ألقل من 

 ساعة 43

نشاط 

اقتصادي لـ 
ساعة أو  43

 أكثر

           
 8,665 1.7 17.6 9,532 4.2 5.8 25,669 3.1 المجموع اإلجمالي )العراق(

         الجنس

 4,478 3.0 28.2 5,010 5.9 7.5 12,879 4.1 ذكر

 4,187 0.4 6.2 4,522 2.2 4.0 12,790 2.2 أنثى

         المنطقة

 5,771 1.4 11.4 6,625 2.4 3.3 17,286 1.7 منطقة حضرية

 2,894 2.5 29.8 2,907 8.2 11.5 8,384 6.0 منطقة ريفية

         المحافظة

 314 0.0 30.5 322 3.3 19.8 834 6.7 دهوك

 804 4.2 16.6 979 3.1 5.7 2,538 1.3 نينوى

 487 0.0 15.5 465 12.0 3.1 1,136 2.5 سليمانية

 331 0.0 18.9 376 2.3 8.2 1,157 7.5 كركوك

 781 0.0 35.0 549 1.8 10.8 1,964 6.0 أربيل

 500 3.6 12.8 428 2.2 5.8 1,434 1.7 ديالى

 375 0.2 14.7 396 2.0 5.6 1,055 2.2 أنبار

 

 

ات  127   أنشطة تكون  PR.3الحظ/ي أن تعريف عمالة األطفال، حيث أن مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشر
 العمل ف 

ً
  هذا التقرير، يشمل أيضا

المعروض ف 

  المهن الخطرة أو العمل تحت ومع ذلك، لضمان إمكانية ال خطرة بطبيعتها. 
مقارنة بير  التقديرات، قررت اليونيسف ومنظمة العمل الدولية استبعاد المشاركة ف 

  عام  8.7.1ظروف عمل خطرة من تقديرات عمالة األطفال بغرض تناول هدف التنمية المستدامة 
وهناك سبب آخر الستبعاد الظروف الخطرة  .2018ف 

ورة إجراء عمل    رص 
  أنشطة خطرة. يتمثل ف 

  تهدف إل تحديد األطفال الذين يشاركون ف 
  للتحقق من األسئلة الن 

 منهحر  إضاف 



 

 251 صفحة | من العنف واالستغالل الحماية

ي األنشطة االقتصادية : PR.3.1الجدول 
 مشاركة الطفل فن

 2018 العراق،نسبة األطفال حسب مشاركتهم في األنشطة االقتصادية خالل األسبوع األخير، وفقاً للفئات العمرية، 

  

نسبة األطفال في 
-5الفئة العمرية 

سنة الذين  11

شاركوا في نشاط 
اقتصادي لساعة 

 واحدة على األقل

عدد 
األطفال في 

الفئة 
-5العمرية 

 سنة 11

نسبة األطفال في الفئة 

سنة  14-12العمرية 
 الذين شاركوا في:

عدد 
األطفال 
في الفئة 

العمرية 
12-14 

 سنة

نسبة األطفال في الفئة 

سنة  17-15العمرية 
 الذين شاركوا في:

عدد 
األطفال 
في الفئة 

العمرية 
15-17 

 سنة

نشاط 

اقتصادي 
ألقل من 

 ساعة 14

نشاط 

تصادي لـ اق
ساعة أو  14

 أكثر

نشاط 

اقتصادي 
ألقل من 

 ساعة 43

نشاط 

اقتصادي لـ 
ساعة أو  43

 أكثر

 1,338 0.7 15.2 1,442 4.2 4.8 4,297 1.3 بغداد

 953 0.0 12.9 1,027 3.9 2.8 2,939 0.8 مركز   

 385 2.5 20.9 415 4.9 9.6 1,358 2.4 أطراف   

 429 0.0 27.8 442 6.2 16.5 1,269 7.0 بابل

 232 4.1 15.2 315 2.2 2.4 736 2.2 كربالء 

 261 4.5 11.7 404 5.7 2.9 825 2.6 واسط

 256 0.7 12.9 281 3.7 3.9 806 2.4 صالح الدين

 355 2.0 14.3 328 4.7 9.0 1,049 3.7 نجف

 256 1.8 15.7 301 1.9 6.6 737 5.2 قادسية

 238 2.6 17.2 447 1.3 1.5 811 0.6 مثنى

 620 2.8 10.4 965 7.5 2.5 1,546 5.1 ذي قار

 389 0.3 16.8 364 7.0 3.2 1,236 2.8 ميسان

 700 4.2 11.4 730 1.6 2.9 2,239 1.9 بصرة 

         االقليم

 1,582 0.0 28.1 1,336 5.7 10.3 3,933 5.1 كوردستان

 7,083 2.1 15.2 8,197 3.9 5.1 21,736 2.8 وسط وجنوب العراق

         االلتحاق بالمدرسة

 5,472 0.6 13.4 7,681 2.8 5.1 19,932 3.2 يلتحق/تلتحق

 3,191 3.6 24.8 1,852 9.8 8.9 5,738 2.9 ال يلتحق/تلتحق

         المستوى التعليمي لألم

 1,961 0.6 30.2 2,241 7.5 9.4 5,264 6.7 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 3,717 2.8 16.8 4,352 4.3 6.0 12,236 2.9 االبتدائيه

 1,587 1.4 11.1 1,762 1.9 3.0 4,442 1.7 المتوسطه

 1,020 0.1 7.2 1,174 0.6 2.6 3,717 0.5 االعداديه +

 376 3.1 14.7 2 (*) (*) 4 (*) غير متوفر

 na na 0 (*) (*) 4 6 (*) غير مبين

         صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة

 1,762 4.0 18.7 2,052 5.6 5.9 5,897 3.0 يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 6,903 1.1 17.3 7,481 3.8 5.8 19,772 3.2 الوظيفيةال يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات 

         سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية لدى األم )العمر 

 534 5.2 14.7 587 7.5 7.2 1,659 3.7 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 5,728 1.7 17.8 7,787 4.0 5.7 23,010 3.1 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 2,403 1.1 17.5 1,158 3.7 5.8 1,001 3.0 ال يتوفر معلومات

         مؤشر الثروة

 1,741 2.5 25.2 2,308 7.4 9.7 5,979 6.0 األشد فقراً 

 1,769 2.1 13.9 2,197 4.1 4.2 5,292 2.8 فقير

 1,694 2.7 19.0 1,928 2.6 5.0 5,159 1.8 متوسط

 1,812 1.0 18.4 1,570 4.5 4.1 4,868 1.7 ثري

 1,649 0.3 11.1 1,529 1.0 5.1 4,371 3.0 األكثر ثراءً 

 سنة أو أكثر الذين تم تحديدهم كفاقدين لألهلية 15األطفال في عمر أ 

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
(na )غير منطبق 



 

 252 صفحة | من العنف واالستغالل الحماية

لية: PR.3.2الجدول  ن ي األعمال المين
 مشاركة األطفال فن

 2018 العراق،نسبة األطفال حسب مشاركتهم في األعمال المنزلية خالل األسبوع األخير، وفقاً للفئات العمرية، 

  

نسبة األطفال في الفئة 

سنة  11-5العمرية 
 الذين شاركوا في:

عدد 

األطفال في 
الفئة 

-5العمرية 
 سنة 11

األطفال في الفئة نسبة 

سنة  14-12العمرية 
عدد  الذين شاركوا في:

األطفال 

في الفئة 
العمرية 

12-14 
 سنة

نسبة األطفال في الفئة 

سنة  17-15العمرية 
عدد  الذين شاركوا في:

األطفال 

في الفئة 
العمرية 

15-17 
 سنة

أعمال 

منزلية 
لمدة تقل 

 28عن 
 ساعة

أعمال 
منزلية لـ 

ساعة  28
 أو أكثر

أعمال 

منزلية 
لمدة تقل 

 28عن 
 ساعة

أعمال 
منزلية لـ 

ساعة  28
 أو أكثر

أعمال 

منزلية 
لمدة تقل 

 43عن 
 ساعة

أعمال 
منزلية لـ 

ساعة  43
 أو أكثر

            
 8,665 1.2 69.7 9,532 1.4 64.3 25,669 0.3 40.1 المجموع اإلجمالي )العراق(

           

          الجنس

 4,478 0.4 52.2 5,010 0.5 52.9 12,879 0.2 33.1 ذكر

 4,187 2.2 88.4 4,522 2.4 76.9 12,790 0.4 47.1 أنثى

          المنطقة

 5,771 0.5 71.3 6,625 1.1 62.8 17,286 0.2 40.0 منطقة حضرية

 2,894 2.8 66.5 2,907 2.1 67.8 8,384 0.6 40.2 منطقة ريفية

          المحافظة

 314 0.0 87.5 322 0.0 76.5 834 0.0 49.0 دهوك

 804 0.0 67.5 979 0.1 71.4 2,538 0.0 37.7 نينوى

 487 0.0 62.0 465 0.0 64.7 1,136 0.0 22.8 سليمانية

 331 4.4 65.2 376 2.0 69.6 1,157 1.0 35.7 كركوك

 781 0.0 65.7 549 0.0 83.1 1,964 0.0 47.2 أربيل

 500 1.1 72.0 428 2.2 68.0 1,434 1.2 47.2 ديالى

 375 0.1 81.5 396 2.9 70.3 1,055 0.0 47.1 أنبار

 1,338 0.0 72.2 1,442 0.7 65.2 4,297 0.2 40.3 بغداد

 953 0.0 70.1 1,027 0.0 60.8 2,939 0.3 33.8 مركز   

 385 0.0 77.2 415 2.4 76.0 1,358 0.1 54.5 أطراف   

 429 0.0 78.5 442 0.2 64.9 1,269 0.6 43.2 بابل

 232 3.9 64.4 315 0.4 53.5 736 0.0 22.7 كربالء 

 261 1.2 57.2 404 0.7 47.6 825 0.3 24.0 واسط

 256 0.0 78.5 281 4.2 69.3 806 0.5 44.8 صالح الدين

 355 0.0 68.0 328 2.5 47.7 1,049 0.0 33.4 نجف

 256 2.1 62.0 301 0.0 67.2 737 1.4 40.4 قادسية

 238 0.8 53.0 447 1.3 53.2 811 0.1 39.4 مثنى

 620 2.2 75.5 965 2.1 48.8 1,546 0.1 36.1 ذي قار

 389 14.0 52.5 364 3.9 65.1 1,236 0.6 53.6 ميسان

 700 0.0 75.0 730 4.3 69.7 2,239 0.2 42.2 بصرة 

          االقليم

 1,582 0.0 68.9 1,336 0.0 75.1 3,933 0.0 40.6 كوردستان

 7,083 1.5 69.9 8,197 1.7 62.5 21,736 0.4 40.0 وسط وجنوب العراق

          بالمدرسةااللتحاق 

 5,472 1.0 67.3 7,681 0.8 62.4 19,932 0.3 44.4 يلتحق/تلتحق

 3,191 1.6 73.9 1,852 4.0 72.1 5,738 0.3 24.8 ال يلتحق/تلتحق

 na na 0 na na 0 (*) (*) 2 غير مبين

          المستوى التعليمي لألم

 1,961 3.1 66.2 2,241 2.0 62.3 5,264 0.3 39.1 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 3,717 0.7 70.0 4,352 1.6 62.3 12,236 0.3 42.0 االبتدائيه

 1,587 0.2 70.1 1,762 0.8 68.6 4,442 0.5 41.1 المتوسطه

 1,020 0.2 68.3 1,174 0.7 69.0 3,717 0.1 33.7 االعداديه +

 376 4.1 86.8 2 (*) (*) 4 (*) (*) أال يتوفر معلومات

 na na 0 (*) (*) 4 6 (*) (*) غير مبين

          صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة

 1,762 3.5 63.6 2,052 1.1 61.2 5,897 0.3 37.1 يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 6,903 0.7 71.2 7,481 1.5 65.1 19,772 0.3 40.9 ال يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

          سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية لدى األم )العمر 

 534 1.3 74.3 587 3.2 76.2 1,659 0.5 56.7 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية



 

 253 صفحة | ستغاللمن العنف واال  الحماية

لية: PR.3.2الجدول  ن ي األعمال المين
 مشاركة األطفال فن

 2018 العراق،نسبة األطفال حسب مشاركتهم في األعمال المنزلية خالل األسبوع األخير، وفقاً للفئات العمرية، 

  

نسبة األطفال في الفئة 

سنة  11-5العمرية 
 الذين شاركوا في:

عدد 

األطفال في 
الفئة 

-5العمرية 
 سنة 11

األطفال في الفئة نسبة 

سنة  14-12العمرية 
عدد  الذين شاركوا في:

األطفال 

في الفئة 
العمرية 

12-14 
 سنة

نسبة األطفال في الفئة 

سنة  17-15العمرية 
عدد  الذين شاركوا في:

األطفال 

في الفئة 
العمرية 

15-17 
 سنة

أعمال 

منزلية 
لمدة تقل 

 28عن 
 ساعة

أعمال 
منزلية لـ 

ساعة  28
 أو أكثر

أعمال 

منزلية 
لمدة تقل 

 28عن 
 ساعة

أعمال 
منزلية لـ 

ساعة  28
 أو أكثر

أعمال 

منزلية 
لمدة تقل 

 43عن 
 ساعة

أعمال 
منزلية لـ 

ساعة  43
 أو أكثر

 5,728 1.3 67.1 7,787 1.3 63.8 23,010 0.3 38.9 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 2,403 1.1 74.8 1,158 1.3 61.6 1,001 0.1 39.1 معلوماتال يتوفر 

          مؤشر الثروة

 1,741 4.6 63.1 2,308 3.4 61.6 5,979 0.6 39.1 األشد فقراً 

 1,769 1.1 71.7 2,197 1.5 60.3 5,292 0.3 42.4 فقير

 1,694 0.2 73.3 1,928 0.9 64.7 5,159 0.2 38.2 متوسط

 1,812 0.2 64.8 1,570 0.5 67.4 4,868 0.3 38.6 ثري

 1,649 0.1 76.1 1,529 0.1 70.3 4,371 0.0 42.3 األكثر ثراءً 

 سنة أو أكثر الذين تم تحديدهم كفاقدين لألهلية 15األطفال في عمر أ 

(na )غير منطبق 

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 

 

 األطفال : عمالة PR.3.3الجدول 

سنة حسب مشاركتهم في األنشطة االقتصادية أو األعمال المنزلية خالل األسبوع األخير، ونسبة من عملوا تحت ظروف خطرة خالل  17-5نسبة األطفال في الفئة العمرية 

 2018 العراق،األسبوع األخير، ونسبة من شاركوا في عمالة األطفال خالل األسبوع األخير، 

  

ا في أنشطة األطفال الذين شاركو

اقتصادية إلجمالي عدد الساعات 
 خالل األسبوع األخير:

  

األطفال الذين شاركوا في أعمال 

منزلية إلجمالي عدد الساعات 
 خالل األسبوع األخير:

األطفال 

الذين 
يعملون في 

ظروف 
 خطرة

عمالة 

األطفال 
 1اإلجمالية

عدد 

األطفال في 
الفئة 

-5العمرية 
 سنة 17

عتبة ألقل من 

الساعات 
 المحددة للعمر

لمدة تساوي 
عتبة الساعات 

المحددة للعمر 
 أو أكثر

  
ألقل من عتبة 

الساعات 
 المحددة للعمر

لمدة تساوي 
عدد الساعات 

المحددة للعمر 
 أو أكثر

           

 43,867 7.3 5.9 0.7 51.2  3.1 5.0 المجموع اإلجمالي )العراق(

          

         الجنس

 22,368 10.2 9.2 0.3 41.3  4.3 7.6 ذكر

 21,499 4.3 2.5 1.2 61.4  1.9 2.3 أنثى

         المنطقة

 29,681 4.1 3.0 0.4 51.1  1.8 3.2 منطقة حضرية

 14,185 13.9 11.9 1.4 51.2  5.8 8.7 منطقة ريفية

         المحافظة

 1,470 8.6 5.7 0.0 63.3  4.5 13.8 دهوك

 4,321 5.5 5.0 0.0 50.9  2.2 4.4 نينوى

 2,087 7.1 6.3 0.0 41.3  4.0 4.3 سليمانية

 1,863 10.0 8.8 1.8 47.7  5.1 5.2 كركوك

 3,294 13.1 11.5 0.0 57.6  3.9 10.6 أربيل

 2,362 6.0 3.9 1.4 56.3  2.2 4.2 ديالى

 1,825 6.0 5.3 0.7 59.2  1.7 4.3 أنبار

 7,076 4.8 4.0 0.3 51.4  1.8 3.8 بغداد

 4,919 3.2 2.4 0.2 46.5  1.3 3.1 مركز   

 2,158 8.4 7.5 0.5 62.7  2.9 5.6 أطراف   

 2,140 13.2 11.6 0.4 54.8  5.4 9.5 بابل

 1,283 5.3 3.9 0.8 37.8  2.5 3.3 كربالء 

 1,490 7.0 5.6 0.6 36.2  3.8 2.8 واسط

 1,344 6.3 4.8 1.2 56.4  2.3 3.3 صالح الدين

 1,732 7.6 6.5 0.5 43.2  3.6 4.6 نجف



 

 254 صفحة | من العنف واالستغالل الحماية

 األطفال : عمالة PR.3.3الجدول 

سنة حسب مشاركتهم في األنشطة االقتصادية أو األعمال المنزلية خالل األسبوع األخير، ونسبة من عملوا تحت ظروف خطرة خالل  17-5نسبة األطفال في الفئة العمرية 
 2018 العراق،األسبوع األخير، ونسبة من شاركوا في عمالة األطفال خالل األسبوع األخير، 

  

ا في أنشطة األطفال الذين شاركو
اقتصادية إلجمالي عدد الساعات 

 خالل األسبوع األخير:
  

األطفال الذين شاركوا في أعمال 
منزلية إلجمالي عدد الساعات 

 خالل األسبوع األخير:
األطفال 
الذين 

يعملون في 
ظروف 
 خطرة

عمالة 
األطفال 
 1اإلجمالية

عدد 
األطفال في 

الفئة 
-5العمرية 

 سنة 17

عتبة ألقل من 
الساعات 

 المحددة للعمر

لمدة تساوي 

عتبة الساعات 
المحددة للعمر 

 أو أكثر

  
ألقل من عتبة 

الساعات 
 المحددة للعمر

لمدة تساوي 

عدد الساعات 
المحددة للعمر 

 أو أكثر

 1,294 7.9 6.0 1.2 50.9  3.8 4.8 قادسية

 1,496 3.6 2.9 0.6 45.7  1.1 3.2 مثنى

 3,131 8.3 7.3 1.1 47.8  5.4 2.9 ذي قار

 1,989 10.2 5.9 3.8 55.5  3.1 4.1 ميسان

 3,669 4.9 3.2 1.0 54.0  2.2 3.0 بصرة 

         االقليم

 6,851 10.3 8.7 0.0 53.8  4.1 9.4 كوردستان

 37,015 6.7 5.4 0.9 50.7  2.9 4.2 وسط وجنوب العراق

         العمر

5-11 0.4 3.1  40.1 0.3 2.1 3.4 25,669 

12-14 5.8 4.2  64.3 1.4 7.3 9.2 9,532 

15-17 17.6 1.7  69.7 1.2 15.5 16.6 8,665 

         االلتحاق بالمدرسة

 33,085 5.7 4.3 0.6 52.4  2.7 3.6 يلتحق/تلتحق

 10,780 12.2 10.7 1.3 47.4  4.3 9.1 ال يلتحق/تلتحق

 2 (*) (*) (*) (*)  (*) (*) غير مبين

         المستوى التعليمي لألم

 9,467 13.8 11.5 1.3 50.2  5.6 8.8 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 20,305 6.9 5.6 0.6 51.5  3.2 4.6 االبتدائيه

 7,791 4.1 3.2 0.5 53.2  1.7 3.1 المتوسطه

 5,911 1.5 1.1 0.2 46.7  0.5 2.1 االعداديه +

 383 18.4 14.5 4.0 86.7  3.1 14.4 أال يتوفر معلومات

 10 (*) (*) (*) (*)  (*) (*) غير مبين

         الوظيفية للطفل/ةصعوبات القدرات 

 9,711 8.7 6.8 1.1 47.0  3.8 4.8 يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 34,156 6.9 5.6 0.6 52.4  2.9 5.0 ال يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

         سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية لدى األم )العمر 

 2,780 9.1 6.3 1.2 64.2  4.8 5.1 صعوبة في القدرات الوظيفيةتعاني من 

 36,525 6.7 5.4 0.7 48.6  3.1 4.2 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 4,562 11.0 10.0 0.9 63.6  2.2 11.0 ال يتوفر معلومات

         مؤشر الثروة

 10,029 12.6 10.1 1.9 48.5  5.7 6.9 األشد فقراً 

 9,258 6.4 5.3 0.7 52.3  3.0 3.7 فقير

 8,781 6.0 5.3 0.4 50.8  2.1 4.9 متوسط

 8,250 6.1 5.2 0.3 49.9  2.1 5.0 ثري

 7,549 4.0 2.5 0.0 55.4  2.0 4.0 األكثر ثراءً 

 8.7.1عمالة األطفال؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - PR.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 سنة أو أكثر الذين تم تحديدهم كفاقدين لألهلية 15األطفال في عمر أ 

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 

 



 

 255 صفحة | من العنف واالستغالل الحماية

 : عمالة األطفال PR.3.3aالجدول 

سنة حسب مشاركتهم في األنشطة االقتصادية أو األعمال المنزلية خالل األسبوع األخير، ونسبة من عملوا تحت ظروف خطرة خالل  14-5نسبة األطفال في الفئة العمرية 
 2018 العراق،األسبوع األخير، ونسبة من شاركوا في عمالة األطفال خالل األسبوع األخير، 

  

األطفال الذين شاركوا في أنشطة 
الساعات اقتصادية إلجمالي عدد 

 خالل األسبوع األخير:

  
األطفال الذين شاركوا في أعمال 
منزلية إلجمالي عدد الساعات 

 خالل األسبوع األخير:
األطفال 
الذين 

يعملون 

في 
ظروف 

 خطرة

عمالة 
األطفال 

 1اإلجمالية

عدد 
األطفال 
في الفئة 

العمرية 
5-14 

 سنة

عتبة ألقل من 
الساعات 

 المحددة للعمر

لمدة تساوي 

عتبة الساعات 
المحددة للعمر 

 أو أكثر

  
ألقل من عتبة 

الساعات 

 المحددة للعمر

لمدة تساوي 

عدد الساعات 
المحددة للعمر 

 أو أكثر

           

 35,202 5.0 3.5 0.6 46.6  3.4 1.9 المجموع اإلجمالي )العراق(

          

         الجنس

 17,890 6.3 5.1 0.3 38.6  4.6 2.4 ذكر

 17,312 3.6 1.9 0.9 54.9  2.2 1.3 أنثى

         المنطقة

 23,911 2.8 1.6 0.4 46.3  1.9 1.2 منطقة حضرية

 11,291 9.5 7.7 1.0 47.3  6.6 3.3 منطقة ريفية

         المحافظة

 1,156 6.3 2.5 0.0 56.7  5.7 9.3 دهوك

 3,518 3.4 2.8 0.0 47.1  1.8 1.6 نينوى

 1,600 5.9 4.9 0.0 35.0  5.2 0.9 سليمانية

 1,533 8.3 6.9 1.2 44.0  6.2 2.3 كركوك

 2,513 6.7 4.5 0.0 55.1  5.1 3.0 أربيل

 1,861 4.0 1.8 1.5 52.0  1.8 1.9 ديالى

 1,451 4.0 3.1 0.8 53.4  2.1 1.6 أنبار

 5,739 3.3 2.2 0.4 46.6  2.0 1.2 بغداد

 3,966 2.2 1.2 0.2 40.8  1.6 0.7 مركز   

 1,773 5.7 4.6 0.6 59.5  3.0 2.3 أطراف   

 1,711 10.5 8.5 0.5 48.8  6.8 4.9 بابل

 1,051 2.4 1.8 0.1 31.9  2.2 0.7 كربالء 

 1,229 4.8 3.3 0.4 31.8  3.6 1.0 واسط

 1,087 4.6 2.9 1.4 51.1  2.7 1.0 صالح الدين

 1,377 6.3 5.1 0.6 36.8  4.0 2.1 نجف

 1,038 6.3 4.1 1.0 48.1  4.2 2.1 قادسية

 1,258 1.8 1.1 0.6 44.3  0.9 0.6 مثنى

 2,511 7.0 6.3 0.9 41.0  6.0 1.1 ذي قار

 1,600 5.6 3.6 1.4 56.3  3.8 1.0 ميسان

 2,969 3.3 1.2 1.2 49.0  1.8 1.0 بصرة 

         االقليم

 5,269 6.3 4.2 0.0 49.3  5.3 3.8 كوردستان

 29,933 4.7 3.4 0.7 46.1  3.1 1.5 وسط وجنوب العراق

         العمر

5-11 0.4 3.1  40.1 0.3 2.1 3.4 25,669 

12-14 5.8 4.2  64.3 1.4 7.3 9.2 9,532 

         االلتحاق بالمدرسة

 27,612 4.4 3.0 0.5 49.4  3.1 1.7 يلتحق/تلتحق

 7,589 7.1 5.4 1.2 36.3  4.6 2.4 ال يلتحق/تلتحق

         المستوى التعليمي لألم

 7,506 9.6 7.5 0.8 46.1  6.9 3.2 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 16,588 4.9 3.3 0.6 47.3  3.3 1.8 االبتدائيه

 6,204 2.8 1.7 0.6 48.9  1.8 1.1 المتوسطه

 4,891 1.0 0.5 0.2 42.2  0.5 1.0 االعداديه +

 13 (*) (*) (*) (*)  (*) (*) أال يتوفر معلومات

         صعوبات القدرات الوظيفية للطفل/ة

 7,949 5.4 3.9 0.5 43.3  3.7 1.7 يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية



 

 256 صفحة | من العنف واالستغالل الحماية

 : عمالة األطفال PR.3.3aالجدول 

سنة حسب مشاركتهم في األنشطة االقتصادية أو األعمال المنزلية خالل األسبوع األخير، ونسبة من عملوا تحت ظروف خطرة خالل  14-5نسبة األطفال في الفئة العمرية 
 2018 العراق،األسبوع األخير، ونسبة من شاركوا في عمالة األطفال خالل األسبوع األخير، 

  

األطفال الذين شاركوا في أنشطة 
الساعات اقتصادية إلجمالي عدد 

 خالل األسبوع األخير:

  
األطفال الذين شاركوا في أعمال 
منزلية إلجمالي عدد الساعات 

 خالل األسبوع األخير:
األطفال 
الذين 

يعملون 

في 
ظروف 

 خطرة

عمالة 
األطفال 

 1اإلجمالية

عدد 
األطفال 
في الفئة 

العمرية 
5-14 

 سنة

عتبة ألقل من 
الساعات 

 المحددة للعمر

لمدة تساوي 

عتبة الساعات 
المحددة للعمر 

 أو أكثر

  
ألقل من عتبة 

الساعات 

 المحددة للعمر

لمدة تساوي 

عدد الساعات 
المحددة للعمر 

 أو أكثر

 27,253 4.9 3.4 0.6 47.6  3.3 1.9 الوظيفيةال يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات 

         سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية لدى األم )العمر 

 2,246 7.0 3.8 1.2 61.8  4.7 2.8 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 30,797 4.8 3.4 0.6 45.2  3.3 1.7 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 2,159 6.1 5.0 0.7 51.2  3.4 3.7 يتوفر معلوماتال 

         مؤشر الثروة

 8,288 9.6 7.4 1.4 45.4  6.4 3.0 األشد فقراً 

 7,489 4.6 3.5 0.7 47.7  3.2 1.4 فقير

 7,087 3.3 2.5 0.4 45.4  2.0 1.6 متوسط

 6,438 3.2 2.1 0.4 45.6  2.4 1.2 ثري

 5,900 3.0 1.1 0.0 49.6  2.5 2.0 األكثر ثراءً 

 8.7.1عمالة األطفال؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - PR.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 سنة أو أكثر الذين تم تحديدهم كفاقدين لألهلية 15األطفال في عمر أ 

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 



 

 257 صفحة | من العنف واالستغالل الحماية

 االطفالزواج  9.4

 يعيايشه كثبر من األطفال.  18قبل سّن  128يعتبر الزواج 
ً
 لحقوق اإلنسان، لكنه مع ذلك ما زال واقعا

ً
ف اإلعالن العالم  لحقوق   سنة انتهاكا ويعب 

  الموافقة “الطوعية والكاملة” عىل الزواج 
  العالقة  مع إدراك أن هذه الموافقة ال تكون “طوعية وكاملة” حير  يكون   -اإلنسان بالحق ف 

أحد طرف 

يك/ة حياته/حياتها.    التخاذ قرار مستنبر بشأن شر
/ناضجة بما يكق 

ً
  أهداف التنمية المستدامة عىل    غبر ناضجا

وقد تم تعريف زواج األطفال ف 

  يجب عىل العالم أن يسع إل القضاء عليها بحلول عام 
 . 2030أنها ممارسة ضاّرة ومؤذية والن 

. مع أن زواج األطفال هو أ   جميع أنحاء العالم بير  كال الجنسير 
 بير  الفتيات منه بير  األوالد، إال أنه منتشر ف 

ً
عىل الرغم من عدم الوصول   كبر انتشارا

تب عليه مسؤ   من أدوار البالغير  والذي تب 
ً
  مرحلة الطفولة، إال هذا الزواج يجعلهم يؤدون دورا

وليات ليسوا  بعد إل فهم جيد آلثار زواج األطفال ف 

 هيئير  لها. م

 بأن يعود عليهم وعىل ابنتهم هذا الزواج بفوائد ما 
ً
ة من العالم، يشجع األهل عىل زواج بناتهم وهّن ما زلن أطفال أمال   أنحاء كثبر

لية واجتماعية،  وف 

  تتحملها األشة. 
  الوقت ذاته التخفيف من األعباء المالية الن 

  حقيقة األمر، زواج األطفال يهدد نمو ونم وف 
 ما يؤدي إل الحمل  وف 

ً
ا الفتيات وغالبا

  مما يعزز من الطابع الجندري للفقر. 
  مستوى التدريب المهن 

  وتدئ 
، وعدم الحصول عىل التعليم الكاف    129المبكر واالنعزال االجتماع 

 بمسألة زواج األطفال هو العمر الذي يمكن بدء ممارسة 
ً
 وثيقا

ً
  ترتبط ارتباطا

، إنجاب  نوبالنسبة لإلنسا -النشاط الجنس  فيه ومن العوامل الن 

وجن قبل سّن  األطفال فيه.    يب  
  سّن الحقة من حياتهم ويكن أقل   18النساء اللوائ 

وجن ف    يب  
 إل إنجاب أطفال أكبر من اللوائ 

ً
سنة يكن أكبر ميال

 عىل خدمات رعاية صحة األمومة. 
ً
وجات  إضافة إل ذلك، ُيعرف عن الوفيات المرت 130،131حصوال بطة بالحمل أنها تؤدي إل وفاة الفتيات المب  

ة العمرية بير     الفب 
 سواء ف 

ّ
وجات عىل حد  سنة.  19و  15وغبر المب  

  الفئة العمرية  18و  15نسبة النساء والرجال الذين تزوجوا قبل بلوغهم سّن  PR.4.1Wيعرض الجدول 
-15سنة، ونسبة الفتيات اليافعات ف 

، ونسبة تعدد الزوجات.  19
ً
وجات حاليا  سنة المب  

  عالقة تعايش كأزواج قبل بلوغهم سّن  PR.4.2Wويعرض الجدول 
سنة   18و  15، نسبة النساء والرجال الذين تزوجوا ألول مرة أو دخلوا ف 

  مختلف الفئات العمرية أن يتيح   18و  15تحقق من نسبة من تزوجوا قبل بلوغهم سّن ومن شأن ال حسب المنطقة والفئات العمرية. 
سنة ف 

  زواج األطفال مع مرور الوقت. 
 رصد االتجاهات ف 

  يصغرن  
وجات/المتعايشات كزوجات اللوائ  ومن العنارص األخرى هناك الفرق العمري بير  الزوجير  حيث يشكل هذا المؤشر نسبة النساء المب  

.   10ن الحاليير  ب  أزواجه كائهن.  PR.4.3ويعرض الجدول  سنوات أكبر  نتائج الفرق العمري بير  النساء وأزواجهن أو شر

 

 

128  .
ً
  هذا الفصل تشمل عالقات المساكنة أيضا

 جميع اإلشارات إل الزواج ف 
، أس.  129   نيبال: باجراكاريا، إيه. و أن. أمير 

  نيبال. تحلي الفقر، وتوقيت الزواج، ومراحل االنتقال إل سّن الرشد ف 
 ل طول  باستخدام مسح معايبر المعيشة ف 

. 2010مجلس السكان،  نيويورك:  حول الفقر والنوع االجتماع  والشباب.  19ورقة العمل رقم 

http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/wp/pgy/019.pdf؛. 
ورقة عمل حول قياس/تقييم تأثبر زواج األطفال عىل الخصوبة، والسيطرة عىل الخصوبة، واالستفادة من رعاية صحة األمومة.  .2011 غودها، دي. وآخرون. 

وع   . PRH Project 11-124مشر
دراسة متعددة األقطار من  “العالقة بير  زواج األطفال ومخرجات الصحة اإلنجابية واستخدام الخدمات:  غودها دي.، و دي. هوتشكس، و إيه. غيج.  130

 .doi:10.1016/j.jadohealth.2013.01.021 .58-552 :(2013) 5، العدد Journal of Adolescent Health 52مجلة جنوب آسيا. “
  أفريقيا. “نور، أن. “ال 131

1644 :(2006) 11- .649، العدد  12Emerging Infectious Diseasesمجلة تبعات الصحية لزواج األطفال ف 
doi:10.3201/eid1211.060510. 

http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/wp/pgy/019.pdf
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 : زواج األطفال وتعدد الزوجات )للنساء( PR.4.1Wالجدول 

سنة  19-15سنة، ونسبة النساء في الفئة العمرية  18سنة وسّن  15سنة اللواتي تزوجن ألول مرة  قبل بلوغهن سّن  24-20سنة و  49-20سنة، ونسبة النساء في الفئتين العمريتين  15سنة ممن تزوجن ألول مرة  قبل بلوغهن سّن  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 
 2018 العراق،حالياً، ونسبة النساء المتزوجات لزوج متعدد الزوجات، المتزوجات  

  

 49-15النساء في الفئة العمرية 

 سنة 49-15النساء في الفئة العمرية  سنة 19-15النساء في الفئة العمرية  سنة 24-20النساء في الفئة العمرية  سنة 49-20النساء في الفئة العمرية  سنة
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 19,710 5.8 6,450 18.4 5,475 27.9 7.2 24,210 24.8 6.0 30,660 5.7 المجموع اإلجمالي )العراق(

             المنطقة

 13,812 4.8 4,392 17.3 3,707 28.0 7.4 17,044 24.0 5.6 21,436 5.4 منطقة حضرية

 5,898 8.4 2,059 20.6 1,767 27.6 6.8 7,165 26.8 7.0 9,224 6.3 منطقة ريفية

             المحافظة

 670 2.9 245 6.3 195 8.1 1.8 918 18.3 5.5 1,163 4.5 دهوك

 1,805 4.8 611 18.6 489 31.5 7.1 2,239 27.1 5.4 2,851 5.2 نينوى

 1,084 4.5 356 7.5 265 13.5 1.7 1,477 20.8 3.8 1,833 3.3 سليمانية

 795 4.2 229 9.6 145 18.1 5.6 1,005 15.9 2.8 1,234 2.7 كركوك

 1,737 9.6 573 16.7 542 24.0 3.4 2,210 22.1 6.9 2,783 5.9 أربيل

 1,120 6.5 388 23.7 293 32.1 5.9 1,310 20.9 5.0 1,698 4.7 ديالى

 704 4.9 287 11.9 239 17.3 2.8 1,011 21.4 4.4 1,299 4.3 أنبار

 3,307 4.5 1,009 23.3 847 27.9 7.4 4,037 23.4 5.3 5,047 5.6 بغداد

 2,376 3.5 726 23.0 597 29.7 7.7 2,964 22.0 4.9 3,691 5.3 مركز   

 931 7.2 283 24.2 249 23.6 6.4 1,073 27.2 6.4 1,356 6.2 أطراف   

 939 5.7 296 20.5 230 30.6 8.2 1,094 25.3 5.6 1,389 5.4 بابل

 588 5.8 184 21.2 159 36.8 12.6 680 31.2 7.5 864 7.6 كربالء 

 687 8.7 211 21.1 199 28.7 7.9 805 27.7 5.7 1,015 5.9 واسط

 584 6.6 205 18.2 172 22.7 8.1 749 22.3 5.4 954 5.0 صالح الدين

 798 5.7 219 23.8 235 37.2 11.6 926 30.7 8.2 1,145 8.5 نجف

 580 4.3 203 17.5 173 25.3 6.5 696 24.4 6.2 899 5.4 قادسية

 707 10.2 216 26.2 223 23.2 4.9 752 27.3 9.8 967 10.1 مثنى

 1,270 4.7 465 12.5 374 34.8 12.1 1,503 26.0 7.7 1,968 6.6 ذي قار

 786 8.9 239 21.4 234 43.5 14.8 950 35.0 8.9 1,188 8.0 ميسان
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 : زواج األطفال وتعدد الزوجات )للنساء( PR.4.1Wالجدول 

سنة  19-15سنة، ونسبة النساء في الفئة العمرية  18سنة وسّن  15سنة اللواتي تزوجن ألول مرة  قبل بلوغهن سّن  24-20سنة و  49-20سنة، ونسبة النساء في الفئتين العمريتين  15سنة ممن تزوجن ألول مرة  قبل بلوغهن سّن  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 
 2018 العراق،حالياً، ونسبة النساء المتزوجات لزوج متعدد الزوجات، المتزوجات  

  

 49-15النساء في الفئة العمرية 

 سنة 49-15النساء في الفئة العمرية  سنة 19-15النساء في الفئة العمرية  سنة 24-20النساء في الفئة العمرية  سنة 49-20النساء في الفئة العمرية  سنة
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 1,551 5.1 514 22.4 461 33.5 8.7 1,849 31.5 6.8 2,363 6.2 بصرة 

             االقليم

 3,492 6.8 1,174 11.8 1,003 18.1 2.6 4,604 20.9 5.6 5,778 4.8 كوردستان

 16,219 5.6 5,276 19.9 4,472 30.1 8.2 19,605 25.7 6.1 24,882 5.9 وسط وجنوب العراق

             العمر

15-19 4.4 6,450 na na 0 na na 0 18.4 6,450 2.2 1,186 

15-17 3.5 3,884 na na 0 na na 0 11.5 3,884 1.5 446 

18-19 5.8 2,567 na na 0 na na 0 28.8 2,567 2.7 740 

20-24 7.2 5,475 7.2 27.9 5,475 7.2 27.9 5,475 na 0 2.0 2,891 

25-29 5.8 4,615 5.8 29.9 4,615 na na 0 na 0 2.8 3,626 

30-34 4.6 4,174 4.6 22.3 4,174 na na 0 na 0 5.1 3,552 

35-39 5.4 3,937 5.4 19.9 3,937 na na 0 na 0 8.1 3,409 

40-44 4.8 3,294 4.8 22.4 3,294 na na 0 na 0 10.2 2,792 

45-49 8.4 2,715 8.4 23.8 2,715 na na 0 na 0 9.8 2,254 

             التعليم

 3,269 10.6 423 28.6 583 46.2 19.5 3,750 33.8 12.0 4,172 11.7 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 8,575 6.2 1,734 33.6 1,776 41.4 11.3 9,733 32.0 8.0 11,467 8.1 االبتدائيه

 3,749 4.2 1,902 20.5 809 40.2 7.8 4,080 28.8 4.3 5,982 4.4 المتوسطه

 4,117 2.7 2,392 3.9 2,306 8.5 0.6 6,647 6.8 0.7 9,039 0.6 االعداديه +

صعوبات القدرات الوظيفية 

 سنة( 49-18)العمر 
            

تعاني من صعوبة في 

 القدرات الوظيفية
9.2 1,301 9.4 28.8 1,256 10.2 32.9 96 12.1 46 11.0 1,003 

ال تعاني من أية صعوبة في 
 القدرات الوظيفية

5.8 25,475 5.8 24.6 22,954 7.1 27.8 5,379 29.1 2,521 5.7 18,261 

             مؤشر الثروة

 3,744 7.7 1,147 18.1 974 35.8 12.2 4,432 29.6 8.0 5,579 7.2 األشد فقراً 
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 : زواج األطفال وتعدد الزوجات )للنساء( PR.4.1Wالجدول 

سنة  19-15سنة، ونسبة النساء في الفئة العمرية  18سنة وسّن  15سنة اللواتي تزوجن ألول مرة  قبل بلوغهن سّن  24-20سنة و  49-20سنة، ونسبة النساء في الفئتين العمريتين  15سنة ممن تزوجن ألول مرة  قبل بلوغهن سّن  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 
 2018 العراق،حالياً، ونسبة النساء المتزوجات لزوج متعدد الزوجات، المتزوجات  

  

 49-15النساء في الفئة العمرية 

 سنة 49-15النساء في الفئة العمرية  سنة 19-15النساء في الفئة العمرية  سنة 24-20النساء في الفئة العمرية  سنة 49-20النساء في الفئة العمرية  سنة
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 3,996 5.8 1,285 25.1 1,035 37.3 7.6 4,581 30.1 7.1 5,866 7.2 فقير

 3,947 5.2 1,366 21.6 1,201 30.3 9.5 4,764 25.3 6.7 6,130 6.2 متوسط

 3,988 4.0 1,310 17.3 1,115 23.8 4.3 5,036 21.6 4.1 6,346 4.1 ثري

 4,035 6.6 1,342 10.0 1,150 14.2 2.9 5,397 18.9 4.5 6,739 4.1 األكثر ثراءً 

 5.3.1سنة(؛ هدف التنمية المستدامة  15زواج األطفال )قبل بلوغ سّن  - PR.4aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 5.3.1سنة(؛ هدف التنمية المستدامة  18زواج األطفال )قبل بلوغ سّن  - PR.4bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

ً  19-15النساء الشابات في الفئة العمرية  - PR.5مؤشرة المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3  سنة المتزوجات حاليا
 تعدد الزوجات - PR.6مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4

(naغير منطبق ) 
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ي زواج األطفال )للنساء( PR.4.2Wالجدول 
 : االتجاهات فن

 2018 العراق،سنة، حسب المنطقة والفئات العمرية،  18سنة و  15نسبة النساء اللواتي تزوجن ألول مرة قبل بلوغهن سّن 

  

 جميعها منطقة ريفية منطقة حضرية
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 24,210 24.8 30,660 5.7 7,165 26.8 9,224 6.3 17,044 24.0 21,436 5.4 جموع اإلجمالي )العراق(الم

              

             العمر

15-19 4.7 4,392 na 0 4.0 2,059 na 0 4.4 6,450 na 0 

15-17 3.7 2,686 na 0 3.3 1,198 na 0 3.5 3,884 na 0 

18-19 6.2 1,706 na 0 4.9 861 na 0 5.8 2,567 na 0 

20-24 7.4 3,707 28.0 3,707 6.8 1,767 27.6 1,767 7.2 5,475 27.9 5,475 

25-29 5.0 3,273 28.9 3,273 7.8 1,342 32.5 1,342 5.8 4,615 29.9 4,615 

30-34 4.6 3,041 21.8 3,041 4.4 1,133 23.5 1,133 4.6 4,174 22.3 4,174 

35-39 4.4 2,781 18.5 2,781 7.9 1,156 23.3 1,156 5.4 3,937 19.9 3,937 

40-44 4.6 2,258 21.0 2,258 5.1 1,036 25.5 1,036 4.8 3,294 22.4 3,294 

45-49 7.5 1,984 22.8 1,984 10.9 731 26.6 731 8.4 2,715 23.8 2,715 
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ن األزواجPR.4.3الجدول   : فارق السن بي 

 2018 العراق،سنة وفقاً لفارق السّن بينها وبين زوجها،  24-20سنة و  19-15توزيع نسبة النساء المتزوجات حالياً في الفئتين العمريتين 

  

 سنة المتزوجات حالياً ممن زوجهن 19-15نسبة النساء في الفئة العمرية 
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المتزوجات 
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 سنة المتزوجات حالياً ممن زوجهن : 24-20نسبة النساء في الفئة العمرية 
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المجموع اإلجمالي 
 )العراق(

2.7 33.4 44.9 19.0 100.0 1,186 8.7 44.0 32.2 15.1 100.0 2,891 

              

             المنطقة

 1,967 100.0 14.7 32.0 45.1 8.2 762 100.0 21.2 42.3 34.5 2.0 منطقة حضرية

 924 100.0 15.8 32.8 41.6 9.8 424 100.0 15.1 49.5 31.5 3.9 منطقة ريفية

             المحافظة

 69 100.0 8.2 32.4 51.7 7.7 15 100.0 (*) (*) (*) (*) دهوك

 273 100.0 15.1 36.8 41.0 7.1 114 100.0 18.3 40.1 36.9 4.6 نينوى

 84 100.0 15.8 37.8 40.9 5.4 27 100.0 (*) (*) (*) (*) سليمانية

 62 100.0 21.6 33.2 41.3 3.9 22 100.0 (21.8) (24.5) (53.7) (0.0) كركوك

 230 100.0 25.8 43.3 29.0 1.9 96 100.0 (6.8) (69.3) (23.9) (0.0) أربيل

 174 100.0 10.4 27.9 55.4 6.3 92 100.0 20.3 58.2 21.6 0.0 ديالى

 104 100.0 11.4 34.2 49.0 5.4 34 100.0 23.8 41.5 30.8 3.9 أنبار

 470 100.0 13.1 30.8 43.9 12.2 235 100.0 24.0 37.6 35.5 2.9 بغداد

 316 100.0 13.6 35.2 40.9 10.3 167 100.0 27.9 33.2 35.3 3.6 مركز   

 154 100.0 12.1 21.8 50.2 15.9 69 100.0 14.5 48.4 35.9 1.2 أطراف   

 136 100.0 15.5 30.6 40.8 13.0 61 100.0 24.8 31.6 35.8 7.8 بابل

 98 100.0 14.8 33.4 38.4 13.4 39 100.0 14.4 43.5 39.2 2.9 كربالء 

 120 100.0 20.1 28.6 47.0 4.3 45 100.0 19.3 51.0 24.0 5.7 واسط

 81 100.0 7.6 35.6 50.1 6.7 37 100.0 25.3 50.8 22.2 1.7 صالح الدين

 148 100.0 15.0 31.9 41.4 11.6 52 100.0 12.1 46.2 35.3 6.5 نجف

 88 100.0 11.9 33.6 43.2 11.3 35 100.0 11.4 49.8 37.5 1.3 قادسية

 159 100.0 5.7 26.2 53.6 14.5 57 100.0 5.1 47.8 43.8 3.4 مثنى

 203 100.0 21.2 25.1 45.1 8.6 58 100.0 30.3 36.7 31.5 1.6 ذي قار

 130 100.0 24.8 31.4 38.3 5.5 51 100.0 15.8 59.2 24.3 0.8 ميسان
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ن األزواجPR.4.3الجدول   : فارق السن بي 

 2018 العراق،سنة وفقاً لفارق السّن بينها وبين زوجها،  24-20سنة و  19-15توزيع نسبة النساء المتزوجات حالياً في الفئتين العمريتين 

  

 سنة المتزوجات حالياً ممن زوجهن 19-15نسبة النساء في الفئة العمرية 
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عدد النساء في 
الفئة العمرية 

سنة  15-19

المتزوجات 
 ً  حاليا

 سنة المتزوجات حالياً ممن زوجهن : 24-20نسبة النساء في الفئة العمرية 
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 261 100.0 10.9 30.6 48.6 9.9 115 100.0 21.4 33.5 42.8 2.3 بصرة 

             االقليم

 383 100.0 20.4 40.1 35.8 3.7 138 100.0 10.3 63.6 26.1 0.0 كوردستان

 وسط وجنوب
 العراق 

3.1 34.4 42.4 20.2 100.0 1,048 9.5 45.2 31.0 14.2 100.0 2,507 

             التعليم

ما قبل البتدائي أو ال 

 تعليم
11.7 46.1 33.8 8.4 100.0 121 15.1 44.8 30.0 10.0 100.0 410 

 1,204 100.0 16.3 31.5 44.1 8.1 582 100.0 20.1 43.5 34.2 2.2 االبتدائي

 530 100.0 17.9 29.9 44.0 8.2 391 100.0 20.4 47.5 31.3 0.8 المتوسطه

 747 100.0 13.8 36.3 43.3 6.6 92 100.0 20.2 56.6 20.6 2.6 االعداديه + 

 صعوبات القدرات الوظيفي

سنة( 49-18)العمر    
          

 في تعاني من صعوبة
 الوظيفية  القدرات

(*) (*) (*) (*) 100.0 6 (3.0) (40.5) (32.8) (23.8) 100.0 38 

 ال تعاني من أية
في القدرات  صعوبة

 الوظيفية

3.5 33.5 45.4 17.6 100.0 734 8.8 44.0 32.2 14.9 100.0 2,852 

             مؤشر الثروة

 592 100.0 13.2 27.8 47.7 11.3 208 100.0 15.5 33.3 44.2 7.0 األشد فقراً 

 623 100.0 13.5 35.8 41.0 9.7 322 100.0 14.7 50.9 32.3 2.2 فقير

 720 100.0 19.0 27.8 44.3 8.9 294 100.0 20.4 47.1 31.4 1.2 متوسط

 519 100.0 14.6 35.0 43.2 7.2 227 100.0 24.1 40.0 34.5 1.5 ثري

 437 100.0 14.0 37.1 43.5 5.4 135 100.0 23.2 51.6 22.3 2.9 األكثر ثراءً 

 سنة( 19-15فارق السن بين األزواج )بين النساء في الفئة العمرية  - PR.7aمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 سنة( 24-20فارق السن بين األزواج )بين النساء في الفئة العمرية  - PR.7bمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

(naغير منطبق ) 
 حالة غير مرجحة 25تستند إلى أقل من )*( األرقام التي 

 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 



 

 264 صفحة | من العنف واالستغالل الحماية

االناث 9.5 ان   خت

 .   األعضاء التناسلية لألننر
  أو كامل أو إجراء أي جراحة ف 

 ما يؤدي ختان اإلناث   ختان اإلناث هو إزالة الجزء الخارجر  من المهبل بشكل جزئ 
ً
وغالبا

ح والصدمة وانحباس البول وتقّرح العضو ال إل   النسيج المحاذي  تناسىل  وإصابة  الشعور بالصدمة وظهور مضاعفات فورية بما فيها الشعور بألم مبر

 ومن المضاعفات األخرى اإلنتان الدموي، والعقم، وتعّش الوالدة، وحن  الوفاة.  له. 

  إقليم   ختان االناث ينتشر 
    كوردستان ف 

  هذه الممارسة ف 
ختان  أن  1.5. يبير  الجدول كوردستانالعراق. يشبر المسح الحال  إل وجود تراجع ف 

  الجيل األقدم. أعىل نسبة  االناث
  السليمانية  لختان االناثهو أكبر بكثبر ف 

  المناطق الريفية   ختان االناث٪. 46.5٪ وأربيل 45.5ف 
أعىل ف 

 .   سمعن عن ختان اإلناث ، يعتقد يتن ختان االناثمقارنة بالحض 
 مع التعليم. بير  النساء اللوائ 

ً
  أن تتوقف هذه  93اسب عكسيا

٪ أنه ينبع 

٪ فقط منهن خضعن لختان  0.5(. ومن بير  البنات ، كان 5.2فقط ممن يعتقدون أنها يجب أن تستمر )انظر الجدول  2.6الظاهرة مقارنة ب  

  أربيل وا
  محافظن 

 لسليمانية. اإلناث وبشكل رئيس  ف 

هناك عدد من وثائق   فهو يعرض الفتيات والنساء لمخاطر الوفاة وله عواقب تهدد حياتهن.  ختان اإلناث هو انتهاك جوهري لحقوق اإلنسان. 

فش عىل أنها تشجب ممارسة ختان اإلناث، بما فيها المادة 
ُ
 ما ت

ً
  غالبا

  تنص عىل  من اإلعالن العالم  لحقوق اإلنسان ال 25حقوق اإلنسان الن 
ن 

  
ستخدم هذه العبارة للمحاججة بأن ختان اإلناث ينتهك الحق ف 

ُ
  لضمان الصحة والرفاهية له”، وت

  مستوى معيشة يكق 
  أنه “لكلِّ شخص حقٌّ ف 

رسة ضارة  وعالوة عىل ذلك، يمكن القول بأنه ال يمكن اإلّدعاء بأن الفتيات، أي الطفالت، قد منحن موافقتهن عىل مما  الصحة وسالمة الجسم. 

 عىل األرجح بحقهن كختان اإلناث. 

  الفئة العمرية  PR.5.1ويعرض الجدول 
مواقف   PR.5.2سنة ونوع اإلجراء، بينما يعرض الجدول  49-15نسبة انتشار ختان اإلناث بير  النساء ف 

، يعرض الجدول  النساء من ختان اإلناث. 
ً
ا -0ممارسته عىل جميع بنات المستجيبات )نسبة انتشار ونوع ختان اإلناث الذي يتم  PR.5.3وأخبر

  عىل قيد الحياة.  14
  الفئة العمرية  سنة( اللوائ 

ر أن بيانات نسبة االنتشار للفتيات ف 
ّ
سنة تعبر عن حالة ختان   14-0ومن األهمية بمكان تذك

 
ً
  لهن - اإلناث لديهن حاليا

ومع   السّن الذي يتم عادة ختانهن فيه وقت إجراء المسح. ، حيث إن كثبر منهن لم يصلن بعد إل -وليس الوضع النهائ 

كر عنهن أنه لم ُيجرى لهن ختان إال أنهن ما زلن معرضات لخطر إجراء هذه الممارسة. 
ُ
  أنه ذ
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ن النساءPR.5.1الجدول   : ختان اإلناث بي 

 2018 العراق،سنة حسب حالة ختان اإلناث لديهن وتوزيع نسبة النساء اللواتي خضعن لعملية ختان حسب نوع الختان،  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

نسبة النساء اللواتي 
خضعن ألي شكل من 

 1أشكال ختان اإلناث

عدد النساء في الفئة 

 سنة 49-15العمرية 

 سنة اللواتي خضعن لعملية ختان ممن: 49-15النساء في الفئة العمرية توزيع نسبة 

 المجموع اإلجمالي

عدد النساء في الفئة 
 49-15العمرية من 

سنة اللواتي خضغن 

 للختان

تم إزالة جزء من 

 منطقة المهبل

تم وخز المنطقة 

 اللحمية للمهبل

تم خياطة منطقة 

 شكل الختانلم يتم تحديد  المهبل إلغالقها

           
 2,270 100.0 8.4 1.3 6.0 84.3 30,660 7.4 المجموع اإلجمالي )العراق(

          

         المنطقة

 1,508 100.0 9.7 1.6 3.9 84.9 21,436 7.0 منطقة حضرية

 762 100.0 5.8 0.8 10.3 83.1 9,224 8.3 منطقة ريفية

         المحافظة

 17 (100.0) (35.1) (19.9) (10.1) (34.8) 1,163 1.5 دهوك

 0 0.0 - - - - 2,851 0.0 نينوى

 852 100.0 7.9 1.9 3.2 87.0 1,833 46.5 سليمانية

 70 100.0 27.7 1.7 53.6 17.0 1,234 5.6 كركوك

 1,298 100.0 7.5 0.6 5.4 86.5 2,783 46.6 أربيل

 5 (*) (*) (*) (*) (*) 1,698 0.3 ديالى

 0 - - - - - 1,299 0.0 أنبار

 0 - - - - - 5,047 0.0 بغداد

 0 - - - - - 3,691 0.0 مركز   

 0 - - - - - 1,356 0.0 أطراف   

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 1,389 0.1 بابل

 0 - - - - - 864 0.0 كربالء 

 0 - - - - - 1,015 0.0 واسط

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 954 0.1 صالح الدين

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 1,145 0.1 نجف

 3 (*) (*) (*) (*) (*) 899 0.3 قادسية

 0 (*) (*) (*) (*) (*) 967 0.0 مثنى

 24 (*) (*) (*) (*) (*) 1,968 1.2 ذي قار

 0 - - - - - 1,188 0.0 ميسان

 0 - - - - - 2,363 0.0 بصرة 

         االقليم

 2,167 100.0 7.9 1.3 4.6 86.3 5,778 37.5 كوردستان

 104 100.0 19.0 2.4 36.0 42.6 24,882 0.4 وسط وجنوب العراق
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ن النساءPR.5.1الجدول   : ختان اإلناث بي 

 2018 العراق،سنة حسب حالة ختان اإلناث لديهن وتوزيع نسبة النساء اللواتي خضعن لعملية ختان حسب نوع الختان،  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

نسبة النساء اللواتي 
خضعن ألي شكل من 

 1أشكال ختان اإلناث

عدد النساء في الفئة 

 سنة 49-15العمرية 

 سنة اللواتي خضعن لعملية ختان ممن: 49-15النساء في الفئة العمرية توزيع نسبة 

 المجموع اإلجمالي

عدد النساء في الفئة 
 49-15العمرية من 

سنة اللواتي خضغن 

 للختان

تم إزالة جزء من 

 منطقة المهبل

تم وخز المنطقة 

 اللحمية للمهبل

تم خياطة منطقة 

 شكل الختانلم يتم تحديد  المهبل إلغالقها

         العمر

15-19 3.5 6,450 81.5 6.1 1.6 10.9 100.0 225 

15-17 3.2 3,884 82.1 5.1 2.8 9.9 100.0 124 

18-19 3.9 2,567 80.7 7.2 0.0 12.0 100.0 101 

20-24 6.7 5,475 81.6 13.9 0.5 3.9 100.0 369 

25-29 5.7 4,615 79.6 4.8 3.6 12.0 100.0 262 

30-34 9.3 4,174 86.9 3.8 1.9 7.4 100.0 387 

35-39 9.7 3,937 86.0 5.5 0.6 7.9 100.0 382 

40-44 12.0 3,294 86.2 4.8 0.3 8.7 100.0 394 

45-49 9.3 2,715 85.8 1.8 1.6 10.9 100.0 252 

         التعليم

 553 100.0 7.5 0.4 3.9 88.1 4,172 13.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 859 100.0 6.2 0.9 3.6 89.3 11,467 7.5 االبتدائيه

 265 100.0 15.4 1.8 3.3 79.6 5,982 4.4 المتوسطه

 593 100.0 9.3 2.5 12.7 75.5 9,039 6.6 االعداديه +

         سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 137 100.0 3.2 0.4 1.0 95.4 1,301 10.5 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 2,010 100.0 8.7 1.3 6.4 83.6 25,475 7.9 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

         مؤشر الثروة

 79 100.0 18.0 0.7 21.0 60.3 5,579 1.4 فقراً األشد 

 155 100.0 10.7 0.7 32.8 55.8 5,866 2.6 فقير

 172 100.0 5.1 2.7 3.9 88.3 6,130 2.8 متوسط

 402 100.0 5.8 1.9 3.5 88.8 6,346 6.3 ثري

 1,463 100.0 8.7 1.1 3.3 86.9 6,739 21.7 األكثر ثراءً 
 5.3.2انتشار الختان بين النساء؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - PR.9مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 
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 : الموافقة عىل ختان اإلناث PR.5.2الجدول 

 2018 العراق،سنة اللواتي سمعن عن ختان اإلناث، وتوزيع نسبة النساء وفقاً للمواقف التي تؤيد أو ال تؤيد استمرار ممارسة ختان اإلناث،  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

نسبة النساء 

اللواتي سمعن 
عن ختان 

 اإلناث

عدد النساء في الفئة العمرية 

 سنة 15-49

 نسبة النساء اللواتي يعتقدن أن ممارسة ختان اإلناث يجب أن:توزيع 

سنة اللواتي  49-15عدد النساء في الفئة العمرية 

 تتوقف 1تستمر سمعّن عن ختان اإلناث

حسب 

 الوضع

ال أعرف/إجابة 

 ناقصة 

المجموع 

 اإلجمالي

                  
 13,764 100.0 2.5 1.2 93.6 2.6 30,660 44.9 المجموع اإلجمالي )العراق(

          

         المنطقة

 10,066 100.0 2.4 1.1 94.4 2.0 21,436 47.0 منطقة حضرية

 3,698 100.0 2.7 1.5 91.4 4.3 9,224 40.1 منطقة ريفية

         المحافظة

 603 100.0 2.0 1.3 94.6 2.1 1,163 51.8 دهوك

 988 100.0 1.4 0.0 98.6 0.0 2,851 34.6 نينوى

 1,765 100.0 2.0 1.6 91.3 5.0 1,833 96.3 سليمانية

 871 100.0 2.9 1.3 94.5 1.3 1,234 70.6 كركوك

 2,541 100.0 4.0 2.1 86.7 7.1 2,783 91.3 أربيل

 630 100.0 2.4 0.3 96.8 0.5 1,698 37.1 ديالى

 337 100.0 0.7 0.3 98.3 0.7 1,299 25.9 أنبار

 1,822 100.0 1.2 0.1 98.2 0.5 5,047 36.1 بغداد

 1,594 100.0 0.9 0.1 98.6 0.4 3,691 43.2 مركز   

 228 100.0 3.4 0.0 95.8 0.8 1,356 16.8 أطراف   

 518 100.0 5.0 0.2 93.6 1.2 1,389 37.3 بابل

 114 100.0 2.8 1.5 95.2 0.5 864 13.2 كربالء 

 293 100.0 1.3 0.0 91.2 7.5 1,015 28.8 واسط

 217 100.0 4.7 0.8 94.2 0.3 954 22.7 صالح الدين

 535 100.0 2.3 3.4 93.3 1.0 1,145 46.7 نجف

 404 100.0 0.9 1.7 96.1 1.2 899 44.9 قادسية

 216 100.0 0.6 2.1 95.9 1.4 967 22.3 مثنى

 779 100.0 0.5 3.6 95.9 0.1 1,968 39.6 ذي قار

 377 100.0 5.2 0.2 92.9 1.7 1,188 31.7 ميسان

 754 100.0 4.6 0.2 94.6 0.6 2,363 31.9 بصرة 

         االقليم

 4,908 100.0 3.0 1.9 89.3 5.8 5,778 84.9 كوردستان

 8,856 100.0 2.2 0.9 96.0 0.9 24,882 35.6 وسط وجنوب العراق
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 : الموافقة عىل ختان اإلناث PR.5.2الجدول 

 2018 العراق،سنة اللواتي سمعن عن ختان اإلناث، وتوزيع نسبة النساء وفقاً للمواقف التي تؤيد أو ال تؤيد استمرار ممارسة ختان اإلناث،  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

نسبة النساء 

اللواتي سمعن 
عن ختان 

 اإلناث

عدد النساء في الفئة العمرية 

 سنة 15-49

 نسبة النساء اللواتي يعتقدن أن ممارسة ختان اإلناث يجب أن:توزيع 

سنة اللواتي  49-15عدد النساء في الفئة العمرية 

 تتوقف 1تستمر سمعّن عن ختان اإلناث

حسب 

 الوضع

ال أعرف/إجابة 

 ناقصة 

المجموع 

 اإلجمالي

         العمر

15-19 31.3 6,450 2.3 93.0 1.2 3.5 100.0 2,020 

15-17 27.5 3,884 2.1 92.4 1.3 4.1 100.0 1,067 

18-19 37.1 2,567 2.6 93.5 1.1 2.8 100.0 953 

20-24 43.8 5,475 3.3 94.5 0.8 1.5 100.0 2,399 

25-29 47.3 4,615 2.0 95.5 0.8 1.7 100.0 2,185 

30-34 50.2 4,174 2.0 94.1 1.1 2.8 100.0 2,097 

35-39 49.6 3,937 1.9 94.5 0.6 3.0 100.0 1,951 

40-44 53.1 3,294 3.3 92.0 2.1 2.5 100.0 1,749 

45-49 50.2 2,715 4.3 90.1 2.7 3.0 100.0 1,363 

         التعليم

 1,466 100.0 4.3 3.5 83.9 8.2 4,172 35.1 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 4,054 100.0 3.3 1.7 91.3 3.7 11,467 35.4 االبتدائيه

 2,534 100.0 2.9 0.9 94.6 1.6 5,982 42.4 المتوسطه

 5,709 100.0 1.3 0.5 97.3 0.9 9,039 63.2 االعداديه +

         تجربة ختان اإلناث

 11,494 100.0 2.2 0.6 96.3 0.9 28,390 40.5 لم تخضع لعملية ختان

 2,270 100.0 3.9 4.5 80.0 11.5 2,270 100.0 لعملية ختانخضعت 

         سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 546 100.0 3.1 2.0 88.7 6.2 1,301 42.0 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 12,150 100.0 2.3 1.2 93.9 2.5 25,475 47.7 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

         مؤشر الثروة

 1,507 100.0 3.8 1.4 91.6 3.3 5,579 27.0 األشد فقراً 

 1,926 100.0 3.1 2.6 92.7 1.6 5,866 32.8 فقير

 2,222 100.0 2.6 1.3 93.1 3.0 6,130 36.3 متوسط

 3,250 100.0 1.9 0.4 96.3 1.4 6,346 51.2 ثري

 4,859 100.0 2.3 1.2 93.0 3.5 6,739 72.1 األكثر ثراءً 

 الموافقة على عملية ختان اإلناث - PR.10مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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ن الفتياتPR.5.3الجدول   : ختان اإلناث بي 

 2018 العراق،سنة حسب حالة ختان اإلناث لديهن وتوزيع نسبة البنات اللواتي خضعن لعملية ختان حسب نوع الختان،  14-0نسبة البنات في الفئة العمرية 

  

نسبة البنات اللواتي 
خضعن ألي شكل 

من أشكال ختان 
 1اإلناث

عدد البنات في الفئة العمرية 
 سنة 0-14

سنة اللواتي خضعن لعملية ختان  14-0ي الفئة العمرية توزيع نسبة البنات ف

 ممن: 

المجموع 
 اإلجمالي

عدد البنات في الفئة 
سنة  14-0العمرية 

اللواتي خضعن 
 للختان

تم إزالة جزء 

من منطقة 
 المهبل

تم وخز المنطقة 
 اللحمية للمهبل

تم خياطة منطقة 
 المهبل إلغالقها

لم يتم تحديد شكل 
 الختان

           
 128 100.0 1.1 1.0 9.1 88.8 24,438 0.5 المجموع اإلجمالي )العراق(

          

         المنطقة

 99 100.0 1.5 1.2 11.0 86.3 16,495 0.6 منطقة حضرية

 29 (*) (*) (*) (*) (*) 7,942 0.4 منطقة ريفية

         المحافظة

 0 - - - - - 837 0.0 دهوك

 0 - - - - - 2,363 0.0 نينوى

 67 (100.0) (0.0) (0.0) (11.8) (88.2) 1,131 5.9 سليمانية

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 866 0.1 كركوك

 61 (100.0) (2.4) (2.0) (4.9) (90.7) 2,036 3.0 أربيل

 0 - - - - - 1,285 0.0 ديالى

 0 - - - - - 931 0.0 أنبار

 0 - - - - - 3,937 0.0 بغداد

 0 - - - - - 2,725 0.0 مركز   

 0 - - - - - 1,212 0.0 أطراف   

 0 - - - - - 1,161 0.0 بابل

 0 - - - - - 719 0.0 كربالء 

 0 - - - - - 814 0.0 واسط

 0 - - - - - 671 0.0 صالح الدين

 0 - - - - - 1,016 0.0 نجف

 0 - - - - - 733 0.0 قادسية

 0 - - - - - 995 0.0 مثنى

 0 - - - - - 1,713 0.0 ذي قار

 0 - - - - - 1,177 0.0 ميسان

 0 - - - - - 2,053 0.0 بصرة 

         االقليم

 127 100.0 1.1 1.0 8.5 89.4 4,004 3.2 كوردستان

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 20,434 0.0 وسط وجنوب العراق
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ن الفتياتPR.5.3الجدول   : ختان اإلناث بي 

 2018 العراق،سنة حسب حالة ختان اإلناث لديهن وتوزيع نسبة البنات اللواتي خضعن لعملية ختان حسب نوع الختان،  14-0نسبة البنات في الفئة العمرية 

  

نسبة البنات اللواتي 
خضعن ألي شكل 

من أشكال ختان 
 1اإلناث

عدد البنات في الفئة العمرية 
 سنة 0-14

سنة اللواتي خضعن لعملية ختان  14-0ي الفئة العمرية توزيع نسبة البنات ف

 ممن: 

المجموع 
 اإلجمالي

عدد البنات في الفئة 
سنة  14-0العمرية 

اللواتي خضعن 
 للختان

تم إزالة جزء 

من منطقة 
 المهبل

تم وخز المنطقة 
 اللحمية للمهبل

تم خياطة منطقة 
 المهبل إلغالقها

لم يتم تحديد شكل 
 الختان

         العمر

0-4 0.1 8,087 (*) (*) (*) (*) (*) 5 

5-9 0.2 8,968 (*) (*) (*) (*) (*) 21 

10-14 1.4 7,383 90.3 7.1 1.2 1.4 100.0 102 

         المستوى التعليمي لألم

 82 (100.0) (1.8) (0.0) (3.7) (94.5) 5,000 1.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 30 (*) (*) (*) (*) (*) 11,397 0.3 االبتدائيه

 13 (*) (*) (*) (*) (*) 4,282 0.3 المتوسطه

 3 (*) (*) (*) (*) (*) 3,759 0.1 االعداديه +

         تجربة األم مع ختان اإلناث

 0 - - - - - 22,531 0.0 لم تخضع لعملية ختان

 128 100.0 1.1 1.0 9.1 88.8 1,906 6.7 خضعت لعملية ختان

         موافقة األم على عملية الختان

 57 (100.0) (0.0) (2.2) (0.0) (97.8) 231 24.5 تستمر

 45 (100.0) (3.2) (0.0) (14.9) (81.9) 9,492 0.5 تتوقف

 16 (*) (*) (*) (*) (*) 181 8.6 تعتمد على

 0 - - - - - 14,250 0.0 لم تسأل

 11 (*) (*) (*) (*) (*) 284 3.9 ال اعرف/ غير مبين

         سنة( 49-18الوظيفية لدى األم )العمر صعوبات القدرات 

 30 (*) (*) (*) (*) (*) 1,359 2.2 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 98 100.0 1.5 0.0 11.9 86.7 22,981 0.4 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

         مؤشر الثروة

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 5,683 0.0 األشد فقراً 

 6 (*) (*) (*) (*) (*) 5,235 0.1 فقير

 19 (*) (*) (*) (*) (*) 4,830 0.4 متوسط

 17 (*) (*) (*) (*) (*) 4,580 0.4 ثري

 85 (100.0) (1.7) (0.0) (10.9) (87.3) 4,110 2.1 األكثر ثراءً 
 انتشار الختان بين الفتيات - PR.11مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 



 

 271 صفحة | من العنف واالستغالل الحماية

تعّرض لإليذاء 9.6  ال

ويمكن أن يمّر ضحايا الجرائم بتجربة جسدية   الضحايا والمجتمع األوسع الذي يعيشون فيه. من شأن الجريمة أن يكون لها أثر كببر عىل حياة 

ة للمجتمع من خالل   ونفسية مريرة تؤدي إل فقدانهم لممتلكاتهم ودخلهم.   عىل تكّبد المجتمع لتكاليف اقتصادية كببر
ً
كما تنطوي الجريمة أيضا

  .132توفبر تداببر وقائية وخدمات تصحيحية كذلك 

  سبقت المسح، حسب   PR.6.1Wيعرض الجدوالن 
  السنة الن 

ة وف    السنوات الثالث األخبر
نسبة النساء الذين كانوا ضحايا للسطو أو االعتداء ف 

 سكير  أو مسدس أو أي سالح آخر( خالل آخر   PR.6.2Wويعرض الجدول  مختلف مزايا الخلفية العامة. 
ً
إذا ما تم استخدام أسلحة )وتحديدا

ان إل مكان حدوث االعتداء ونوع السالح المستخدم فيه.  PR.6.3Wويتوسع الجدول  و. عملية سط   عرض ظروف آخر اعتداء، ويشبر
،   ف 

ً
ا وأخبر

  تعرض لها النساء.  P.R6.4Wيبير  الجدوالن 
ة الن  طة عن حالة السطو أو االعتداء األخبر   إذا تم إبالغ الشر

 

 

  بالمخدرات والجريمة، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا.  132
األمم المتحدة.  جنيف:  دليل مسوح التعّرض لإليذاء.  مكتب األمم المتحدة المعن 

.statistics/Manual_on_Victimization_surveys_2009_web.pdf-analysis/Crime-and-https://www.unodc.org/documents/data 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_on_Victimization_surveys_2009_web.pdf
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 : ضحايا الشقة واالعتداء )للنساء( PR.6.1Wالجدول 

 2018 العراق،، سنة اللواتي كّن ضحايا للسرقة واالعتداء، وللسرقة أو االعتداء في السنوات الثالث األخيرة، وفي آخر سنة وعدة مرات في السنة األخيرة 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

سنة اللواتي عانين من  49-15في الفئة العمرية  ءالنسانسبة    سنة اللواتي كن ضحايا لـ: 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

 العنف الجسدي في السرقة أو االعتداء:
عدد النساء في الفئة 

 49-15العمرية 

 سنة

  باالعتداء  أالسرقة

السنوات  في

 األخيرة 3الـ 

في السنة 

 األخيرة

عدة مرات في 

   السنة األخيرة

في السنوات 

 األخيرة 3الـ 

في السنة 

 األخيرة

عدة مرات في 

   السنة األخيرة

 3في السنوات الـ 

 1في السنة األخيرة األخيرة

عدة مرات في السنة 

 األخيرة

                          

 30,660 0.8 1.5 3.3  0.6 0.9 1.4  0.2 0.6 2.1 المجموع اإلجمالي )العراق(

              

 21,436 0.9 1.5 3.4  0.7 1.0 1.5  0.2 0.6 2.2 المنطقة

 9,224 0.5 1.3 3.0  0.5 0.8 1.2  0.1 0.5 2.0 منطقة حضرية

             منطقة ريفية

             المحافظة

 1,163 0.3 1.5 2.4  0.1 0.4 0.6  0.2 1.2 1.9 دهوك

 2,851 0.4 1.4 10.4  0.1 0.2 0.6  0.3 1.2 10.0 نينوى

 1,833 0.3 0.7 1.9  0.3 0.5 1.1  0.0 0.2 0.9 سليمانية

 1,234 0.2 0.3 1.3  0.1 0.1 0.6  0.2 0.3 1.0 كركوك

 2,783 0.1 0.4 0.8  0.1 0.1 0.1  0.0 0.3 0.6 أربيل

 1,698 0.5 1.8 3.1  0.3 0.5 1.0  0.2 1.3 2.2 ديالى

 1,299 0.3 0.8 1.7  0.2 0.4 0.8  0.1 0.4 1.1 أنبار

 5,047 1.0 1.5 2.8  1.0 1.3 1.9  0.1 0.3 1.2 بغداد

 3,691 0.6 1.1 2.1  0.5 0.9 1.5  0.0 0.3 0.8 مركز   

 1,356 2.2 2.4 4.5  2.2 2.3 2.9  0.1 0.2 2.5 أطراف   

 1,389 0.4 0.9 1.9  0.1 0.2 0.4  0.3 0.6 1.7 بابل

 864 0.1 0.3 0.9  0.0 0.1 0.4  0.1 0.1 0.7 كربالء 

 1,015 0.7 2.0 2.7  0.6 1.3 1.5  0.3 1.0 1.4 واسط

 954 0.9 1.6 3.0  0.8 0.9 1.3  0.1 0.7 1.8 صالح الدين

 1,145 1.0 1.8 3.2  0.9 1.7 2.3  0.2 0.3 1.3 نجف

 899 2.8 4.3 6.2  2.5 3.7 5.1  0.3 0.8 1.4 قادسية

 967 0.3 0.5 0.7  0.2 0.3 0.5  0.1 0.3 0.3 مثنى

 1,968 0.2 0.5 0.8  0.1 0.2 0.3  0.1 0.3 0.7 ذي قار

 1,188 6.7 9.4 15.2  6.0 8.6 11.1  0.8 1.7 5.3 ميسان

 2,363 0.0 0.4 0.8  0.0 0.1 0.2  0.0 0.3 0.6 بصرة 

             االقليم

 5,778 0.2 0.7 1.5  0.2 0.3 0.5  0.0 0.4 1.0 كوردستان

 24,882 0.9 1.6 3.7  0.7 1.1 1.6  0.2 0.6 2.4 وسط وجنوب العراق
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 : ضحايا الشقة واالعتداء )للنساء( PR.6.1Wالجدول 

 2018 العراق،، سنة اللواتي كّن ضحايا للسرقة واالعتداء، وللسرقة أو االعتداء في السنوات الثالث األخيرة، وفي آخر سنة وعدة مرات في السنة األخيرة 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

سنة اللواتي عانين من  49-15في الفئة العمرية  ءالنسانسبة    سنة اللواتي كن ضحايا لـ: 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

 العنف الجسدي في السرقة أو االعتداء:
عدد النساء في الفئة 

 49-15العمرية 

 سنة

  باالعتداء  أالسرقة

السنوات  في

 األخيرة 3الـ 

في السنة 

 األخيرة

عدة مرات في 

   السنة األخيرة

في السنوات 

 األخيرة 3الـ 

في السنة 

 األخيرة

عدة مرات في 

   السنة األخيرة

 3في السنوات الـ 

 1في السنة األخيرة األخيرة

عدة مرات في السنة 

 األخيرة

             العمر

15-19 1.6 0.5 0.2  0.9 0.6 0.5  2.4 1.1 0.7 6,450 

15-17 1.6 0.7 0.3  1.2 0.8 0.6  2.6 1.4 0.9 3,884 

18-19 1.6 0.3 0.1  0.5 0.4 0.3  2.0 0.7 0.3 2,567 

20-24 1.9 0.8 0.1  1.5 1.0 0.6  3.1 1.6 0.7 5,475 

25-29 2.6 0.9 0.1  2.3 1.7 1.0  4.6 2.4 1.1 4,615 

30-34 2.4 0.4 0.2  1.5 1.0 0.8  3.8 1.3 1.0 4,174 

35-39 1.8 0.4 0.1  1.1 0.7 0.5  2.6 1.1 0.6 3,937 

40-44 3.0 0.7 0.3  1.3 0.8 0.6  4.0 1.5 0.8 3,294 

45-49 2.2 0.2 0.1  1.2 0.7 0.5  3.3 0.9 0.6 2,715 

             التعليم

 4,172 1.5 1.9 4.0  1.4 1.7 2.4  0.1 0.5 2.1 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 11,467 0.9 1.6 3.9  0.7 1.1 1.6  0.2 0.5 2.5 االبتدائيه

 5,982 0.8 1.9 3.6  0.6 1.1 1.6  0.2 1.0 2.2 المتوسطه

 9,039 0.3 0.8 2.1  0.2 0.4 0.6  0.1 0.5 1.6 االعداديه +

             سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 1,301 1.8 2.4 5.5  1.7 1.9 2.5  0.3 0.6 3.6 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 25,475 0.7 1.4 3.3  0.6 0.9 1.4  0.1 0.6 2.1 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

             مؤشر الثروة

 5,579 1.2 1.9 4.4  1.0 1.6 2.5  0.2 0.5 2.3 األشد فقراً 

 5,866 1.0 2.3 4.3  0.8 1.3 1.9  0.2 1.2 2.6 فقير

 6,130 0.7 1.2 3.5  0.6 0.8 1.2  0.1 0.5 2.5 متوسط

 6,346 0.5 1.1 2.6  0.4 0.6 0.9  0.1 0.5 1.9 ثري

 6,739 0.5 0.9 2.0  0.4 0.6 0.8  0.1 0.3 1.4 األكثر ثراءً 

 تجربة السرقة واالعتداء - PR.12مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
ا على أنها “قيام أحد ما بأخذ أو محاولة أخذ شيئاً ما منك، باستخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة”. أ  تُعرف السرقة هن

 يُعّرف االعتداء هنا بأنه االعتداء الجسدي. ب



 

 274 صفحة | من العنف واالستغالل الحماية

 : ظروف أخر حادثة شقة )للنساء(PR.6.2Wالجدول 

 2018 العراق،سنة حسب تصنيف ظروف آخر حادثة سرقة،  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 ظروف آخر حادثة سرقة:
 49-15عدد النساء في الفئة العمرية 

سنة اللواتي تعرضن للسرقة في 

 األخيرة 3السنوات الـ 

سرقة دون 

 استخدام سالح

 سرقة باستخدام سالح:

 أي سالح غير ذلك المسدس السكين

              

 649 42.2 3.4 40.4 5.1 57.8 المجموع اإلجمالي )العراق(

        

       المنطقة

 468 40.3 1.8 38.1 5.5 59.7 منطقة حضرية

 181 47.1 7.6 46.4 4.3 52.9 منطقة ريفية

       المحافظة

 22 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) دهوك

 285 74.9 1.0 73.6 9.2 25.1 نينوى

 16 (*) (*) (*) (*) (*) سليمانية

 12 (*) (*) (*) (*) (*) كركوك

 18 (*) (*) (*) (*) (*) أربيل

 38 (6.7) (0.0) (5.0) (1.7) (93.3) ديالى

 14 (19.9) (0.0) (19.9) (0.0) (80.1) أنبار

 62 40.2 26.5 38.1 2.0 59.8 بغداد

 28 (*) (*) (*) (*) (*) مركز   

 33 (59.6) (49.2) (55.8) (3.6) (40.4) أطراف   

 24 (24.9) (0.0) (24.9) (4.0) (75.1) بابل

 6 (*) (*) (*) (*) (*) كربالء 

 15 (*) (*) (*) (*) (*) واسط

 17 (26.8) (0.0) (26.8) (0.0) (73.2) صالح الدين

 15 (14.8) (3.6) (10.8) (11.7) (85.2) نجف

 12 (9.3) (5.3) (4.0) (4.0) (90.7) قادسية

 3 (*) (*) (*) (*) (*) مثنى

 14 (*) (*) (*) (*) (*) ذي قار

 63 3.6 0.0 3.6 0.0 96.4 ميسان

 14 (*) (*) (*) (*) (*) بصرة 

       االقليم

 56 1.4 0.0 1.4 0.0 98.6 كوردستان

 594 46.0 3.7 44.1 5.6 54.0 وسط وجنوب العراق

       العمر

15-19 51.7 1.1 48.3 3.8 48.3 104 

15-17 59.9 1.8 40.1 5.0 40.1 63 

18-19 (38.9) (0.0) (61.1) (1.9) (61.1) 40 

20-24 68.1 5.2 30.5 1.9 31.9 103 

25-29 54.1 11.9 45.9 1.7 45.9 118 

30-34 54.5 1.1 43.9 3.2 45.5 98 

35-39 59.5 6.2 36.6 6.5 40.5 69 

40-44 56.8 5.5 39.7 4.4 43.2 97 

45-49 63.1 3.4 32.8 3.9 36.9 59 

       التعليم

 87 49.2 4.5 46.0 8.0 50.8 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 288 58.3 5.2 56.3 7.7 41.7 االبتدائيه

 130 20.2 2.1 19.9 1.3 79.8 المتوسطه

 144 25.6 0.4 23.8 1.8 74.4 االعداديه +

       آخر حادثة وقعت

 179 12.4 1.2 11.0 2.9 87.6 قبل أكثر من سنة

 442 57.0 4.5 54.9 6.4 43.0 قبل أقل من سنة

 28 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) ال أتذكر

       نتيجة حادثة السرقة

 410 45.3 0.8 44.2 6.0 54.7 حدثت سرقة

 230 37.1 7.0 34.1 3.8 62.9 محاولة سرقة



 

 275 صفحة | من العنف واالستغالل الحماية

 : ظروف أخر حادثة شقة )للنساء(PR.6.2Wالجدول 

 2018 العراق،سنة حسب تصنيف ظروف آخر حادثة سرقة،  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 ظروف آخر حادثة سرقة:
 49-15عدد النساء في الفئة العمرية 

سنة اللواتي تعرضن للسرقة في 

 األخيرة 3السنوات الـ 

سرقة دون 

 استخدام سالح

 سرقة باستخدام سالح:

 أي سالح غير ذلك المسدس السكين

 9 (*) (*) (*) (*) (*) ال أعرف / غير متأكدة

       سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 46 38.1 1.8 36.4 0.0 61.9 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 540 42.8 3.4 40.8 6.0 57.2 الوظيفيةال تعاني من أية صعوبة في القدرات 

       مؤشر الثروة

 130 43.2 10.6 42.2 6.5 56.8 األشد فقراً 

 151 44.5 0.6 42.5 8.8 55.5 فقير

 154 56.6 1.3 54.7 4.9 43.4 متوسط

 118 42.3 3.4 39.5 3.5 57.7 ثري

 96 14.0 1.3 13.1 0.0 86.0 األكثر ثراءً 

 حالة غير مرجحة 25تستند إلى أقل من )*( األرقام التي 

 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 
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 اعتداء )للنساء( : موقع وظروف آخر حادثة PR.6.3Wالجدول 

 2018 العراق،سنة حسب تصنيف موقع وظروف آخر حادثة اعتداء،  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 موقع آخر حادثة اعتداء

المجموع 

 اإلجمالي

 استخدام السالح في آخر اعتداء

-15عدد النساء في الفئة العمرية 
سنة اللواتي تعرضن العتداء  49

 األخيرة 3السنوات الـ في 

في 

 المنزل

في منزل 

 آخر

في 

 الشارع

في إحدى 
وسائل 

المواصالت 

 العامة

مكان 

 عام آخر

في 
المدرسة/ 

 العمل

مكان 

 آخر

لم يتم 
استخدام 

 أي سالح غير ذلك مسدس سكين سالح

                 

 434 5.2 1.6 2.8 1.9 94.8 100.0 0.4 0.1 0.1 0.2 3.7 3.0 92.6 المجموع اإلجمالي )العراق(

                

               المنطقة

 319 4.1 1.3 1.9 1.2 95.9 100.0 0.2 0.2 0.2 0.2 3.6 2.4 93.2 منطقة حضرية

 115 8.5 2.1 5.6 3.6 91.5 100.0 0.9 0.0 0.0 0.0 3.8 4.6 90.7 منطقة ريفية

               المحافظة

 6 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) دهوك

 17 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) نينوى

 20 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) سليمانية

 8 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) كركوك

 4 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) أربيل

 16 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) ديالى

 11 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) أنبار

 97 1.5 0.9 0.7 0.3 98.5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.8 96.6 بغداد

 57 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) مركز   

 40 (3.7) (2.1) (1.6) (0.8) (96.3) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.6) (0.0) (98.4) أطراف   

 5 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) بابل

 3 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) كربالء 

 15 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) واسط

 12 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) صالح الدين

 26 (21.5) (0.0) (13.4) (21.5) (78.5) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (5.3) (94.7) نجف

 46 2.9 1.9 0.9 0.0 97.1 100.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.9 قادسية

 4 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) مثنى

 5 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) ذي قار

 131 2.6 2.4 0.0 0.3 97.4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 99.7 ميسان

 6 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) بصرة 

               االقليم

 30 (3.6) (0.0) (3.6) (0.0) (96.4) (100.0) (0.0) (0.0) (2.0) (2.5) (9.2) (3.8) (82.6) كوردستان
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 اعتداء )للنساء( : موقع وظروف آخر حادثة PR.6.3Wالجدول 

 2018 العراق،سنة حسب تصنيف موقع وظروف آخر حادثة اعتداء،  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 موقع آخر حادثة اعتداء

المجموع 

 اإلجمالي

 استخدام السالح في آخر اعتداء

-15عدد النساء في الفئة العمرية 
سنة اللواتي تعرضن العتداء  49

 األخيرة 3السنوات الـ في 

في 

 المنزل

في منزل 

 آخر

في 

 الشارع

في إحدى 
وسائل 

المواصالت 

 العامة

مكان 

 عام آخر

في 
المدرسة/ 

 العمل

مكان 

 آخر

لم يتم 
استخدام 

 أي سالح غير ذلك مسدس سكين سالح

 403 5.3 1.7 2.8 2.0 94.7 100.0 0.4 0.2 0.0 0.0 3.2 2.9 93.3 وسط وجنوب العراق

 العمر
              

15-19 80.4 5.0 12.9 0.0 0.0 0.0 1.7 100.0 90.2 1.6 6.2 3.6 9.8 61 

15-17 80.9 2.7 14.1 0.0 0.0 0.0 2.2 100.0 89.3 2.1 8.0 2.7 10.7 47 

18-19 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 14 

20-24 96.5 2.7 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 100.0 97.0 2.3 0.9 0.7 3.0 81 

25-29 92.2 3.8 3.6 0.0 0.0 0.0 0.5 100.0 97.7 1.5 2.0 0.0 2.3 108 

30-34 98.9 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 98.0 0.9 0.0 1.1 2.0 64 

35-39 92.5 2.5 3.6 0.0 0.0 1.4 0.0 100.0 96.2 3.1 1.2 0.8 3.8 45 

40-44 93.8 2.0 2.4 1.8 0.0 0.0 0.0 100.0 87.3 2.4 7.7 5.0 12.7 41 

45-49 (92.5) (3.5) (4.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (89.5) (1.9) (6.1) (2.5) (10.5) 33 

               التعليم

 101 1.8 1.2 0.6 0.3 98.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.2 98.0 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 184 4.4 2.2 0.7 1.5 95.6 100.0 0.6 0.3 0.0 0.4 3.3 3.3 92.1 االبتدائيه

 97 8.3 0.2 8.1 3.8 91.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 3.3 91.1 المتوسطه

 53 8.8 2.4 4.7 2.6 91.2 100.0 0.9 0.0 1.2 0.0 6.8 4.8 86.3 االعداديه +

               آخر حادثة وقعت

 140 8.4 1.8 5.5 1.7 91.6 100.0 1.1 0.0 0.0 0.5 7.7 5.8 84.9 قبل أكثر من سنة

 291 3.6 1.3 1.6 1.9 96.4 100.0 0.0 0.2 0.2 0.0 1.5 1.6 96.4 قبل أقل من سنة

 3 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) ال أتذكر

               عدد المعتدين

1 94.0 2.9 2.5 0.2 0.0 0.0 0.4 100.0 96.0 1.5 1.7 1.3 4.0 397 

 33 (15.3) (2.6) (12.7) (6.1) (84.7) (100.0) (0.0) (1.9) (0.0) (0.0) (15.0) (4.1) (79.1) أو أكثر 2

 4 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) أتذكرال أعرف/ال 

               التعرف على المعتدي )المعتدين(

 413 4.2 1.3 2.0 1.9 95.8 100.0 0.4 0.1 0.0 0.0 1.5 3.1 94.8 نعم

 18 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) ال

 2 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) ال أعرف/ال أتذكر

               سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 
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 اعتداء )للنساء( : موقع وظروف آخر حادثة PR.6.3Wالجدول 

 2018 العراق،سنة حسب تصنيف موقع وظروف آخر حادثة اعتداء،  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 موقع آخر حادثة اعتداء

المجموع 

 اإلجمالي

 استخدام السالح في آخر اعتداء

-15عدد النساء في الفئة العمرية 
سنة اللواتي تعرضن العتداء  49

 األخيرة 3السنوات الـ في 

في 

 المنزل

في منزل 

 آخر

في 

 الشارع

في إحدى 
وسائل 

المواصالت 

 العامة

مكان 

 عام آخر

في 
المدرسة/ 

 العمل

مكان 

 آخر

لم يتم 
استخدام 

 أي سالح غير ذلك مسدس سكين سالح

 32 (10.9) (5.9) (5.0) (3.1) (89.1) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.3) (1.7) (2.6) (93.4) تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 354 4.0 1.0 2.0 1.7 96.0 100.0 0.1 0.2 0.2 0.0 2.4 3.1 94.0 صعوبة في القدرات الوظيفيةال تعاني من أية 

               مؤشر الثروة

 137 4.9 2.3 1.2 1.6 95.1 100.0 0.8 0.0 0.0 0.0 3.3 3.1 92.8 األشد فقراً 

 113 1.0 0.0 0.0 1.0 99.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 3.5 94.7 فقير

 72 4.9 1.6 2.3 1.8 95.1 100.0 0.0 0.9 0.0 0.0 1.4 4.4 93.4 متوسط

 57 15.0 2.7 12.4 6.2 85.0 100.0 0.9 0.0 1.1 0.0 6.0 0.9 91.2 ثري

 55 (5.1) (1.5) (3.5) (0.0) (94.9) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.3) (8.8) (2.1) (87.7) األكثر ثراءً 

 حالة غير مرجحة 25تستند إلى أقل من )*( األرقام التي 

 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 

 

ة )للنساء( PR.6.4Wالجدول  ي وقعت خالل السنة األخي 
 : اإلبالغ عن حوادث الشقة واالعتداء الن 

 49-15سنة اللواتي تعرضن لالعتداء في السنة األخيرة، حسب نوع آخر حادثة اعتداء، ونسبة النساء في الفئة العمرية  49-15سنة اللواتي تعرضن للسرقة في السنة األخيرة، حسب نوع آخر حادثة سرقة، ونسبة النساء في الفئة العمرية  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 
 2018 العراق،من تم إبالغ الشرطة عن حادثة السرقة أو االعتداء التي تعرضن لها، سنة م

  

-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

سنة ممن تم إبالغ الشرطة عن  49
 آخر حادثة سرقة تعرضن لها

عدد النساء في الفئة العمرية 

سنة اللواتي  15-49
تعرضن للسرقة في السنة 

 األخيرة

-15النساء في الفئة العمرية نسبة 

سنة ممن تم إبالغ الشرطة عن  49
 آخر حادثة اعتداء تعرضن لها

عدد النساء في الفئة 

سنة  49-15العمرية 
اللواتي تعرضن العتداء 

 في السنة األخيرة

نسبة النساء في الفئة العمرية 
سنة ممن تم إبالغ  15-49

الشرطة عن آخر حادثة سرقة 

اعتداء تعرضن فيها و/أو 
لعنف جسدي في السنة 

 ،أ1األخيرة

 49-15عدد النساء في الفئة العمرية 

سنة اللواتي تعرضن للعنف الجسدي 
أثناء حادثة سرقة أو اعتداء في السنة 

 األخيرة

سرقة 

دون 
استخدام 

 سالح

سرقة 
باستخدام 

 سالح

أي حادثة 

 سرقة

اعتداء 

دون 
استخدام 

 السالح

اعتداءء 
باستخدام 

 السالح

أي 

 اعتداء

                      

 447 6.1 291 3.5 0.6 3.0 179 14.8 6.6 8.2 المجموع اإلجمالي )العراق(

            

           المنطقة

 331 4.7 221 4.1 0.7 3.3 130 11.5 1.6 9.9 منطقة حضرية

 116 9.9 70 1.8 0.0 1.8 49 23.6 19.9 3.8 منطقة ريفية

           المحافظة

 18 (*) 5 (*) (*) (*) 13 (*) (*) (*) دهوك
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ة )للنساء( PR.6.4Wالجدول  ي وقعت خالل السنة األخي 
 : اإلبالغ عن حوادث الشقة واالعتداء الن 

 49-15سنة اللواتي تعرضن لالعتداء في السنة األخيرة، حسب نوع آخر حادثة اعتداء، ونسبة النساء في الفئة العمرية  49-15سنة اللواتي تعرضن للسرقة في السنة األخيرة، حسب نوع آخر حادثة سرقة، ونسبة النساء في الفئة العمرية  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 
 2018 العراق،من تم إبالغ الشرطة عن حادثة السرقة أو االعتداء التي تعرضن لها، سنة م

  

-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

سنة ممن تم إبالغ الشرطة عن  49
 آخر حادثة سرقة تعرضن لها

عدد النساء في الفئة العمرية 

سنة اللواتي  15-49
تعرضن للسرقة في السنة 

 األخيرة

-15النساء في الفئة العمرية نسبة 

سنة ممن تم إبالغ الشرطة عن  49
 آخر حادثة اعتداء تعرضن لها

عدد النساء في الفئة 

سنة  49-15العمرية 
اللواتي تعرضن العتداء 

 في السنة األخيرة

نسبة النساء في الفئة العمرية 
سنة ممن تم إبالغ  15-49

الشرطة عن آخر حادثة سرقة 

اعتداء تعرضن فيها و/أو 
لعنف جسدي في السنة 

 ،أ1األخيرة

 49-15عدد النساء في الفئة العمرية 

سنة اللواتي تعرضن للعنف الجسدي 
أثناء حادثة سرقة أو اعتداء في السنة 

 األخيرة

سرقة 

دون 
استخدام 

 سالح

سرقة 
باستخدام 

 سالح

أي حادثة 

 سرقة

اعتداء 

دون 
استخدام 

 السالح

اعتداءء 
باستخدام 

 السالح

أي 

 اعتداء

 40 (*) 5 (*) (*) (*) 35 (*) (*) (*) نينوى

 12 (*) 9 (*) (*) (*) 3 (*) (*) (*) سليمانية

 3 (*) 2 (*) (*) (*) 3 (*) (*) (*) كركوك

 11 (*) 3 (*) (*) (*) 9 (*) (*) (*) أربيل

 31 (6.0) 9 (*) (*) (*) 22 (*) (*) (*) ديالى

 11 (*) 6 (*) (*) (*) 5 (*) (*) (*) أنبار

 74 (8.0) 64 (2.1) (0.0) (2.1) 14 (*) (*) (*) بغداد

 42 (*) 32 (*) (*) (*) 12 (*) (*) (*) مركز   

 33 (*) 31 (*) (*) (*) 2 (*) (*) (*) أطراف   

 12 (*) 3 (*) (*) (*) 9 (*) (*) (*) بابل

 2 (*) 1 (*) (*) (*) 1 (*) (*) (*) كربالء 

 20 (*) 13 (*) (*) (*) 10 (*) (*) (*) واسط

 15 (0.0) 9 (*) (*) (*) 6 (*) (*) (*) صالح الدين

 21 (6.2) 19 (2.9) (2.9) (0.0) 4 (*) (*) (*) نجف

 39 1.3 33 3.8 0.0 3.8 7 (*) (*) (*) قادسية

 5 (*) 3 (*) (*) (*) 3 (*) (*) (*) مثنى

 9 (*) 4 (*) (*) (*) 7 (*) (*) (*) قارذي 

 112 1.1 102 0.0 0.0 0.0 20 (6.2) (1.9) (4.2) ميسان

 9 (*) 1 (*) (*) (*) 8 (*) (*) (*) بصرة 

           االقليم

 42 (9.5) 16 (*) (*) (*) 25 (*) (*) (*) كوردستان

 406 5.7 275 2.7 0.2 2.5 154 14.7 7.7 7.0 وسط وجنوب العراق

           العمر

15-19 (0.0) (0.0) (0.0) 34 1.5 0.0 1.5 41 0.0 73 

15-17 (0.0) (0.0) (0.0) 26 (0.0) (0.0) (0.0) 30 0.0 55 

18-19 (*) (*) (*) 8 (*) (*) (*) 11 (0.0) 18 

20-24 (4.9) (1.8) (6.7) 42 1.1 0.0 1.1 57 3.1 89 

25-29 (*) (*) (*) 41 2.1 0.0 2.1 76 6.2 112 
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ة )للنساء( PR.6.4Wالجدول  ي وقعت خالل السنة األخي 
 : اإلبالغ عن حوادث الشقة واالعتداء الن 

 49-15سنة اللواتي تعرضن لالعتداء في السنة األخيرة، حسب نوع آخر حادثة اعتداء، ونسبة النساء في الفئة العمرية  49-15سنة اللواتي تعرضن للسرقة في السنة األخيرة، حسب نوع آخر حادثة سرقة، ونسبة النساء في الفئة العمرية  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 
 2018 العراق،من تم إبالغ الشرطة عن حادثة السرقة أو االعتداء التي تعرضن لها، سنة م

  

-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

سنة ممن تم إبالغ الشرطة عن  49
 آخر حادثة سرقة تعرضن لها

عدد النساء في الفئة العمرية 

سنة اللواتي  15-49
تعرضن للسرقة في السنة 

 األخيرة

-15النساء في الفئة العمرية نسبة 

سنة ممن تم إبالغ الشرطة عن  49
 آخر حادثة اعتداء تعرضن لها

عدد النساء في الفئة 

سنة  49-15العمرية 
اللواتي تعرضن العتداء 

 في السنة األخيرة

نسبة النساء في الفئة العمرية 
سنة ممن تم إبالغ  15-49

الشرطة عن آخر حادثة سرقة 

اعتداء تعرضن فيها و/أو 
لعنف جسدي في السنة 

 ،أ1األخيرة

 49-15عدد النساء في الفئة العمرية 

سنة اللواتي تعرضن للعنف الجسدي 
أثناء حادثة سرقة أو اعتداء في السنة 

 األخيرة

سرقة 

دون 
استخدام 

 سالح

سرقة 
باستخدام 

 سالح

أي حادثة 

 سرقة

اعتداء 

دون 
استخدام 

 السالح

اعتداءء 
باستخدام 

 السالح

أي 

 اعتداء

30-34 (15.8) (12.6) (28.4) 18 (3.6) (0.0) (3.6) 42 9.1 56 

35-39 (*) (*) (*) 17 (5.6) (1.9) (7.5) 29 18.6 45 

40-44 (9.4) (6.4) (15.8) 22 (4.8) (0.0) (4.8) 28 7.0 49 

45-49 (*) (*) (*) 6 (7.3) (6.0) (13.4) 18 (1.8) 23 

           التعليم

 81 2.6 71 0.9 0.0 0.9 20 (*) (*) (*) ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 178 6.9 123 3.2 0.0 3.2 60 20.5 13.9 6.6 االبتدائيه

 115 6.4 64 1.0 0.0 1.0 58 (12.7) (3.8) (8.9) المتوسطه

 73 7.2 33 (15.1) (4.9) (10.3) 41 (11.4) (0.0) (11.4) االعداديه +

           الجهة التي بلغت عن الجريمة

 20 (*) 8 (*) (*) (*) 12 (*) (*) (*) المرأة بنفسها

 17 (*) 3 (*) (*) (*) 14 (*) (*) (*) شخص آخر

           سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 31 (*) 25 (*) (*) (*) 8 (*) (*) (*) تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 362 7.3 236 4.4 0.7 3.7 145 17.8 7.9 9.9 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

           مؤشر الثروة

 108 3.0 90 2.2 0.0 2.2 25 (12.7) (7.3) (5.5) األشد فقراً 

 134 (*) 74 (*) (*) (*) 70 (*) (*) (*) فقير

 74 4.4 46 3.2 0.0 3.2 29 (11.1) (3.4) (7.7) متوسط

 68 4.7 38 (8.8) (1.5) (7.3) 33 (8.0) (0.0) (8.0) ثري

 64 (6.9) 44 (*) (*) (*) 21 (*) (*) (*) األكثر ثراءً 

 16.3.1اإلبالغ عن الجريمة؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - PR.13مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 ( تعرضن للسرقة واالعتداء في الوقت ذاته.3( كانت آخر حادثة تعرضن لها إما حادثة سرقة أو اعتداء، أو 2( لم يتعرضن ألية حادثة، أو 1يتم بناء هذا المؤشر باستخدام كال آخر حادثتي سرقة واعتداء، حيث إنه يمكن أن المستجيبات  أ
(naغير منطبق ) 

 حالة غير مرجحة 25ل من )*( األرقام التي تستند إلى أق
 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 



 

 281 صفحة | من العنف واالستغالل الحماية

 الشعور باألمان 9.7

  ال 
  تتعلق بالشعور الخوف، مثل الشعور بالسالمة ومفاهيم الجريمة بوصفها مشكلة، تشبر إل مدى شعور المستجيير  باالمان ف 

حياة  األسئلة الن 

  تهدد  وهذا أمر  اليومية. 
  يتعاملون بها مع التهديدات الن 

 من حرية تنقل الناس وتؤثر عىل الطريقة الن 
ّ
مهم حيث أن مثل هذه المفاهيم تحد

  132 . سالمتهم

ل   PR.7.1Wويعرض الجدول    المب  
  حّيهم بعد حلول الظالم والبقاء وحيدين ف 

  لوحدهم ف 
بيانات للنساء تتعلق بإحساسهم باألمان عند المسر

  بعد حلول الظالم. 
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 : الشعور باألمان )للنساء(PR.7.1Wالجدول 

 2018 العراق،حسب شعورهن باألمان أثناء المشي لوحدهن في حيّهن بعد حلول الظالم وأثناء البقاء لوحدهن في المنزل بعد حلول الظالم،  سنة 49-15 توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية

  

سنة  49-15توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 

اللواتي أثناء المشي لوحدهن في حيّهن بعد حلول 
 الظالم يشعرن:

المجموع 

 اإلجمالي

توزيع نسبة 

النساء في الفئة 
-15العمرية 

سنة  49

اللواتي يشعرن 
باألمان أثناء 

المشي 
لوحدهن في 
حيّهن بعد 

 1حلول الظالم

سنة  49-15توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 

اللواتي أثناء البقاء لوحدهن في المنزل بعد حلول 
 الظالم يشعرن:

المجموع 

 اإلجمالي

ساء في نسبة الن

-15الفئة العمرية 
سنة اللوتي  49

يشعرن باألمان 
أثناء البقاء لوحدهن 

في المنزل بعد 

 حلول الظالم

نسبة النساء في الفئة 
سنة  49-15العمرية 

اللواتي يشعرن بعد 
حلول الظالم بعدم 

األمان أثناء المشي 
لوحدهن في حيّهن أو 
أثناء البقاء في المنزل 

 لوحدهن

ي عدد النساء ف
الفئة العمرية 

 سنة 15-49

بأمان 

 باألمان كبير

بعدم 

 األمان

بعدم 
األمان 
على 

 اإلطالق

ال يمشين 

لوحدهن 
بعد  أبداً 
حلول 

 الظالم

بأمان 

 باألمان كبير

بعدم 

 األمان

بعدم 
األمان 
على 

 اإلطالق

ال يبقين 
لوحدهن 

أبداً في 
المنزل 

بعد حلول 

 الظالم

                   

 30,660 2.8 64.9 100.0 25.1 1.4 8.5 47.0 17.9 48.9 100.0 38.9 2.2 10.0 34.9 14.0 المجموع اإلجمالي )العراق(

                  

                 المنطقة

 21,436 2.7 65.8 100.0 24.7 1.3 8.2 48.8 17.0 48.4 100.0 40.0 2.1 9.4 34.7 13.7 منطقة حضرية

 9,224 3.0 63.0 100.0 26.0 1.8 9.2 42.8 20.2 50.1 100.0 36.3 2.3 11.3 35.4 14.7 منطقة ريفية

                 المحافظة

 1,163 0.3 82.6 100.0 14.0 0.3 3.2 53.9 28.7 75.6 100.0 21.2 0.3 2.8 48.8 26.8 دهوك

 2,851 4.9 58.2 100.0 33.5 2.5 5.8 49.5 8.6 43.9 100.0 44.9 2.8 8.4 39.1 4.8 نينوى

 1,833 0.5 89.4 100.0 7.9 0.4 2.1 21.8 67.8 91.0 100.0 6.3 0.2 2.5 20.8 70.2 سليمانية

 1,234 3.4 63.0 100.0 29.8 2.4 4.7 58.2 5.0 74.3 100.0 17.9 1.6 6.0 69.3 5.2 كركوك

 2,783 0.1 82.2 100.0 16.3 0.1 1.3 46.3 36.0 68.7 100.0 29.2 0.1 1.9 39.0 29.8 أربيل

 1,698 12.2 59.1 100.0 24.0 6.6 10.3 30.5 28.6 33.8 100.0 42.1 11.0 13.1 14.6 19.3 ديالى

 1,299 10.1 30.8 100.0 38.7 5.0 25.5 30.0 0.8 16.4 100.0 43.6 9.1 30.9 15.7 0.7 أنبار

 5,047 2.9 74.3 100.0 15.0 1.0 9.7 67.5 6.8 41.4 100.0 45.3 2.6 10.6 36.9 4.5 بغداد

 3,691 2.8 73.1 100.0 17.0 0.5 9.3 66.4 6.7 41.0 100.0 46.9 2.6 9.6 36.8 4.1 مركز   

 1,356 3.2 77.6 100.0 9.5 2.2 10.8 70.5 7.1 42.8 100.0 41.2 2.7 13.4 37.2 5.5 أطراف   

 1,389 0.1 81.1 100.0 12.4 0.1 6.4 62.6 18.5 81.4 100.0 11.5 0.1 7.0 62.8 18.6 بابل

 864 0.1 68.3 100.0 30.4 0.1 1.0 46.4 22.1 43.9 100.0 54.1 0.0 2.0 27.5 16.5 كربالء 

 1,015 0.1 75.1 100.0 21.6 0.0 3.3 66.8 8.3 56.8 100.0 41.0 0.1 2.1 50.2 6.6 واسط

 954 0.4 58.5 100.0 30.8 0.4 10.2 44.1 14.5 50.7 100.0 37.9 0.0 11.4 39.1 11.6 صالح الدين

 1,145 2.4 68.8 100.0 7.7 0.2 23.3 54.6 14.2 37.1 100.0 14.0 2.4 46.5 30.2 6.8 نجف

 899 0.7 61.0 100.0 29.4 0.6 9.1 52.1 8.9 57.7 100.0 32.2 0.4 9.7 50.7 7.0 قادسية

 967 0.6 51.1 100.0 38.2 0.4 10.3 41.6 9.5 27.4 100.0 61.4 0.4 10.8 23.6 3.8 مثنى

 1,968 0.8 53.5 100.0 39.5 0.6 6.4 38.0 15.5 38.5 100.0 54.0 0.5 7.0 33.7 4.8 ذي قار

 1,188 2.2 55.5 100.0 19.5 1.1 23.9 32.3 23.2 41.1 100.0 40.4 1.9 16.6 28.3 12.8 ميسان

 2,363 3.8 35.9 100.0 53.6 2.4 8.1 27.9 8.0 19.5 100.0 71.7 2.1 6.7 15.1 4.3 بصرة 

                 االقليم
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 : الشعور باألمان )للنساء(PR.7.1Wالجدول 

 2018 العراق،حسب شعورهن باألمان أثناء المشي لوحدهن في حيّهن بعد حلول الظالم وأثناء البقاء لوحدهن في المنزل بعد حلول الظالم،  سنة 49-15 توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية

  

سنة  49-15توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 

اللواتي أثناء المشي لوحدهن في حيّهن بعد حلول 
 الظالم يشعرن:

المجموع 

 اإلجمالي

توزيع نسبة 

النساء في الفئة 
-15العمرية 

سنة  49

اللواتي يشعرن 
باألمان أثناء 

المشي 
لوحدهن في 
حيّهن بعد 

 1حلول الظالم

سنة  49-15توزيع نسبة النساء في الفئة العمرية 

اللواتي أثناء البقاء لوحدهن في المنزل بعد حلول 
 الظالم يشعرن:

المجموع 

 اإلجمالي

ساء في نسبة الن

-15الفئة العمرية 
سنة اللوتي  49

يشعرن باألمان 
أثناء البقاء لوحدهن 

في المنزل بعد 

 حلول الظالم

نسبة النساء في الفئة 
سنة  49-15العمرية 

اللواتي يشعرن بعد 
حلول الظالم بعدم 

األمان أثناء المشي 
لوحدهن في حيّهن أو 
أثناء البقاء في المنزل 

 لوحدهن

ي عدد النساء ف
الفئة العمرية 

 سنة 15-49

بأمان 

 باألمان كبير

بعدم 

 األمان

بعدم 
األمان 
على 

 اإلطالق

ال يمشين 

لوحدهن 
بعد  أبداً 
حلول 

 الظالم

بأمان 

 باألمان كبير

بعدم 

 األمان

بعدم 
األمان 
على 

 اإلطالق

ال يبقين 
لوحدهن 

أبداً في 
المنزل 

بعد حلول 

 الظالم

 5,778 0.3 84.6 100.0 13.2 0.2 1.9 40.1 44.6 77.2 100.0 20.4 0.2 2.3 35.2 42.0 كوردستان

 24,882 3.4 60.4 100.0 27.9 1.7 10.0 48.6 11.7 42.3 100.0 43.2 2.6 11.8 34.8 7.5 وسط وجنوب العراق

                 العمر

15-19 9.4 26.7 10.5 2.1 51.2 100.0 36.1 12.2 37.7 10.4 1.6 38.1 100.0 49.9 2.7 6,450 

15-17 9.9 26.2 10.7 2.3 50.9 100.0 36.1 12.2 35.5 10.9 1.7 39.7 100.0 47.7 3.0 3,884 

18-19 8.7 27.4 10.2 1.8 51.8 100.0 36.1 12.3 41.0 9.6 1.6 35.6 100.0 53.2 2.3 2,567 

20-24 12.6 29.6 10.5 1.8 45.5 100.0 42.2 16.7 43.6 8.6 1.4 29.7 100.0 60.3 2.4 5,475 

25-29 12.3 34.3 11.0 2.4 39.9 100.0 46.6 17.1 47.7 9.2 1.4 24.5 100.0 64.8 3.1 4,615 

30-34 15.7 36.4 10.1 2.5 35.3 100.0 52.1 20.0 50.1 8.6 1.2 20.0 100.0 70.1 2.8 4,174 

35-39 16.5 40.5 9.8 1.9 31.3 100.0 57.0 20.6 50.7 7.4 1.0 20.3 100.0 71.3 2.4 3,937 

40-44 18.9 44.1 8.7 2.0 26.3 100.0 63.0 22.6 54.2 7.0 1.8 14.4 100.0 76.8 3.1 3,294 

45-49 18.5 44.5 7.8 2.4 26.8 100.0 63.0 22.4 56.0 5.9 1.6 14.1 100.0 78.4 3.6 2,715 

                 التعليم

 4,172 1.9 67.7 100.0 22.0 1.1 9.1 46.8 21.0 55.4 100.0 32.9 1.5 10.1 37.9 17.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 11,467 3.1 64.4 100.0 24.6 1.8 9.2 48.3 16.2 49.0 100.0 37.7 2.3 11.0 36.1 12.8 االبتدائيه

 5,982 3.0 61.6 100.0 27.2 1.6 9.6 45.9 15.7 42.2 100.0 45.1 2.3 10.4 31.0 11.2 المتوسطه

 9,039 2.7 66.5 100.0 25.8 1.1 6.6 46.3 20.2 50.2 100.0 39.2 2.2 8.4 34.5 15.7 االعداديه +

                 سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 1,301 4.1 63.6 100.0 25.2 2.0 9.1 42.0 21.7 48.6 100.0 39.8 3.0 8.5 31.2 17.4 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 25,475 2.7 67.6 100.0 22.9 1.4 8.1 49.0 18.6 50.9 100.0 37.1 2.1 10.0 36.4 14.5 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

                 مؤشر الثروة

 5,579 3.1 54.5 100.0 31.4 1.9 12.2 40.1 14.5 42.5 100.0 42.8 2.4 12.4 32.5 9.9 األشد فقراً 

 5,866 3.5 56.3 100.0 31.1 2.1 10.6 44.1 12.1 38.7 100.0 47.2 2.5 11.6 30.4 8.3 فقير

 6,130 3.1 62.4 100.0 27.2 1.4 9.0 48.6 13.7 43.1 100.0 43.9 2.4 10.6 34.6 8.6 متوسط

 6,346 3.4 67.8 100.0 23.1 1.4 7.7 51.1 16.8 50.0 100.0 37.2 2.7 10.1 36.5 13.5 ثري

 6,739 1.2 80.7 100.0 14.8 0.5 4.0 50.0 30.8 67.3 100.0 25.6 1.0 6.1 39.5 27.8 األكثر ثراءً 

 16.1.4؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة الشعور باالمان  – .14PRمؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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األشي 9.8 لعنف  ه ا لمواقف تجا  ا

  الفئة العمرية  2018مسح العراق، 
ات مواقف النساء ف  ب الزوجة وذلك من خالل   49-15ضمن المسح العنقودي متعدد المؤشر سنة تجاه رص 

  مختلف الحاالت. 
ب أو تعنيف زوجاتهم  ف  ر لألزواج  رص    رصد   سؤال المستجيبير  عّما إذا كانوا يعتقدون أنه يبر

يتمثل الغرض من هذه األسئلة ف 

  المجتمع( كإجراء تأدينر  عندما ال تتقيد إمرأة م
 ف 
ً
 متدنيا

ً
  يكون لدى النساء فيها وضعا

  السياقات الن 
ير االجتماع  للعنف )ف  ا بأدوار معينة  التبر

  الجدول  لها كإمرأة. 
 للنساء.   PR.8.1Wيمكن االضطالع عىل إجابات األسئلة ف 
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 : المواقف تجاه العنف األشي )للنساء(PR.8.1Wالجدول 

 2018 العراق،سنة اللواتي يعتقدن أنه يُبرر للزوج ضرب زوجته في ظروف مختلفة،  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 سنة اللواتي يعتقدن أنه يُبرر للزوج ضرب زوجته: 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

عدد النساء في الفئة 
 سنة 49-15العمرية 

إذا خرجت من 

المنزل دون أن 
 تخبره

إذا أهملت في 
 إذا جادلته أطفالها

إذا رفضت 

ممارسة 
 الجنس معه

ذا احترق 

الطعام الذي 
 تطهوه

ألي سبب من 

هذه األسباب 
 1الخمسة

اذا كانت 
 مبذرة

اذا افشت 
 اسرار البيت

ألي سبب من 

هذه األسباب 
 1السبعة

             
 30,660 39.9 33.8 20.6 36.5 13.5 23.4 27.7 25.3 28.6 المجموع اإلجمالي )العراق(

            

           المنطقة

 21,436 34.3 28.4 16.9 31.0 10.9 19.6 22.9 20.8 23.9 منطقة حضرية

 9,224 53.0 46.5 29.1 49.3 19.4 32.1 38.9 35.5 39.6 منطقة ريفية

           المحافظة

 1,163 22.6 18.9 12.8 20.1 5.5 15.1 13.4 14.6 13.7 دهوك

 2,851 29.7 23.0 13.1 26.9 8.5 14.4 20.1 13.5 17.5 نينوى

 1,833 7.9 6.1 2.6 6.7 1.1 3.7 4.7 4.0 4.4 سليمانية

 1,234 19.2 16.9 6.2 10.2 2.6 5.3 7.4 5.3 6.2 كركوك

 2,783 34.0 26.7 14.2 32.1 3.7 17.3 19.8 22.2 21.9 أربيل

 1,698 46.1 40.0 24.9 43.5 15.6 27.8 37.1 33.6 36.2 ديالى

 1,299 64.6 56.8 30.9 58.3 21.7 30.2 39.0 37.1 42.9 أنبار

 5,047 35.4 31.0 17.6 32.3 13.2 20.0 23.3 23.0 29.0 بغداد

 3,691 28.8 24.5 14.2 26.4 11.1 16.2 19.4 17.9 23.5 مركز   

 1,356 53.5 48.6 26.9 48.6 18.8 30.4 33.9 36.9 43.9 أطراف   

 1,389 42.5 37.4 26.9 40.8 17.1 32.7 34.1 26.3 35.5 بابل

 864 42.9 37.1 21.8 37.2 9.1 25.5 25.6 16.7 29.2 كربالء 

 1,015 48.1 42.0 25.1 45.1 19.2 29.4 37.4 34.9 36.4 واسط

 954 64.3 57.9 33.5 60.0 22.1 42.2 46.1 40.0 49.8 صالح الدين

 1,145 51.9 38.8 24.5 48.6 18.8 29.2 30.9 33.1 40.3 نجف

 899 42.2 36.5 25.9 40.0 20.9 28.5 34.2 29.6 34.7 قادسية

 967 25.6 19.4 16.9 24.3 11.8 18.9 18.9 15.0 18.7 مثنى

 1,968 59.2 55.0 43.5 55.5 29.3 40.6 51.3 46.4 45.2 ذي قار

 1,188 70.6 58.0 35.8 66.8 25.8 48.1 53.1 51.5 49.1 ميسان

 2,363 46.5 38.1 19.3 41.3 14.0 24.3 30.7 27.8 29.8 بصرة 

           االقليم

 5,778 23.4 18.6 10.2 21.7 3.2 12.5 13.7 14.9 14.7 كوردستان

 24,882 43.7 37.4 23.0 40.0 15.8 25.9 30.9 27.7 31.9 وسط وجنوب العراق
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 : المواقف تجاه العنف األشي )للنساء(PR.8.1Wالجدول 

 2018 العراق،سنة اللواتي يعتقدن أنه يُبرر للزوج ضرب زوجته في ظروف مختلفة،  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 سنة اللواتي يعتقدن أنه يُبرر للزوج ضرب زوجته: 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

عدد النساء في الفئة 
 سنة 49-15العمرية 

إذا خرجت من 

المنزل دون أن 
 تخبره

إذا أهملت في 
 إذا جادلته أطفالها

إذا رفضت 

ممارسة 
 الجنس معه

ذا احترق 

الطعام الذي 
 تطهوه

ألي سبب من 

هذه األسباب 
 1الخمسة

اذا كانت 
 مبذرة

اذا افشت 
 اسرار البيت

ألي سبب من 

هذه األسباب 
 1السبعة

           العمر

15-19 24.1 21.4 23.9 17.3 11.7 31.3 18.7 29.6 34.6 6,450 

15-17 22.8 20.9 23.3 15.5 11.2 30.5 19.0 29.1 34.0 3,884 

18-19 26.2 22.0 24.9 20.1 12.4 32.5 18.2 30.3 35.4 2,567 

20-24 25.2 21.7 24.6 19.7 11.1 32.2 17.9 31.1 35.9 5,475 

25-29 32.2 27.1 29.5 25.3 15.0 38.6 21.7 35.2 41.7 4,615 

30-34 32.0 28.7 29.8 27.2 15.5 40.5 21.4 35.6 43.7 4,174 

35-39 30.0 26.2 28.5 25.3 12.8 38.3 21.1 36.3 42.6 3,937 

40-44 30.0 27.8 31.7 27.5 15.0 41.0 23.0 37.2 43.8 3,294 

45-49 31.6 28.6 30.6 28.4 16.0 40.0 23.5 36.5 43.2 2,715 

           التعليم

 4,172 59.1 52.1 38.4 56.4 27.0 41.9 46.6 44.7 48.1 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 11,467 50.6 43.5 27.0 46.8 18.5 31.1 36.3 32.3 38.2 االبتدائيه

 5,982 36.8 29.5 16.1 33.3 9.7 19.3 23.9 21.5 23.5 المتوسطه

 9,039 19.5 15.9 7.1 16.4 3.3 7.8 10.6 9.8 10.9 االعداديه +

           الحالة الزوجية

اً   19,710 45.3 38.3 23.3 42.0 15.5 28.5 32.2 29.6 33.5 متزوجة حالي

ا  1,180 39.3 34.3 20.6 36.1 13.2 22.6 27.4 23.2 27.2 متزوجة سابق

 9,770 29.0 24.8 14.9 25.6 9.4 13.1 18.6 16.7 19.1 لم يسبق لها الزواج

           سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 1,301 52.6 42.9 25.5 49.0 16.1 30.7 39.0 34.0 35.7 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 25,475 40.2 34.1 20.5 36.8 13.7 24.2 27.8 25.5 29.2 أية صعوبة في القدرات الوظيفيةال تعاني من 

           مؤشر الثروة

 5,579 60.8 52.6 35.9 57.2 25.7 38.9 46.3 42.9 47.1 األشد فقراً 

 5,866 51.4 44.5 29.6 48.2 20.3 32.7 38.8 35.1 39.6 فقير

 6,130 39.9 33.7 19.8 36.2 13.3 22.8 26.8 23.6 28.1 متوسط

 6,346 31.9 26.7 12.8 28.0 7.7 15.7 19.7 18.2 20.8 ثري

 6,739 20.1 15.8 7.9 17.6 3.0 10.1 10.9 10.3 11.7 األكثر ثراءً 

 المواقف تجاه العنف األسري - PR.15مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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ي بيئة  10
 آمنةالعيش فن

ب 10.1 ه الشر ا  مي

ب اآلمنة والضف الصح  والنظافة العامة ) ( هو أمر أساس  للتمتع بصحة جيدة وبالرفاه واإلنتاجية وهو  WASHالحصول عىل خدمات مياه الشر

ب اآلمنة والضف الصح  والنظافة   .133ُيعتبر عىل نطاق واسع عىل أنه أحد حقوق اإلنسان العامة يؤدي  وعدم توفبر خدمات كافية من مياه الشر

ا واإلسهال والديزنطاريا )الُزحار( والتهاب الكبد "أ" والتيفوئيد وشلل األطفال.  ومن شأن أمراض اإلسهال أن تفاقم   إل انتقال أمراض مثل الكولبر

 من سوء التغذية وما زالت المسبب الرئيس  عىل مستوى العالم لوفيات األطفال. 

ي أ از البشر ب بالبر   لها آثار ضاّرة عىل  قد تتلوث مياه الشر
و براز الحيوانات الذي يحتوي عىل ناقالت األمراض، أو بالملوثات الكيماوية والمادية الن 

ب   صحة الطفل ونمائه.    الوقت الذي ُيعتبر فيه أن تحسير  جودة المياه أمر حيوي لمنع األمراض، فإن تحسير  إمكانية الوصول إل مياه الشر
وف 

 عىل نفس 
ً
   وتوافره هو أيضا

ً
  يتحملن عادة المسؤولية الرئيسية عن جلب المياه، وغالبا

القدر من األهمية، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات اللوائ 

 134ما يكون ذلك لمسافات طويلة. 

 بكثبر من األهداف اإلنمائية لأللفية وتهدف إل
ً
ب أكبر طموحا عتبر غايات أهداف التنمية المستدامة ذات العالقة بمياه الشر

ُ
تحقيق الوصول   ت

( والوصول الشامل إل الخدمات الُمدارة بشكل آمن )هدف التنمية المستدامة  1.4الشامل إل الخدمات األساسية )هدف التنمية المستدامة 

ك لمنظمة الصحية العالمية/ا  (. 6.1 ات العالمية، يرجر زيارة موقع برنامج الرصد المشب  ليونيسف  لمزيد من المعلومات حول الغايات والمؤشر

 .  
 135إلمدادات المياه واإلصحاح البين 

ب.  WS.1.1يعرض الجدول  ب ُمحّسنةوالسكان الذين يستخدمون  توزي    ع السكان حسب المصدر الرئيس  لمياه الشر هم الذين   مصادر مياه شر

، أو الفناء أو األرض المحيطة، أو   
، أو   يستخدمون أي من أنواع اإلمدادات التالية: شبكة أنابيب المياه )إل داخل المسكن، أو المجمع السكن  ّ الح 

، أو تجمع مياه األمطار  /البب  الجوفية، أو البب  المحمية، أو الينبوع المحم  (، أو قناة البب    .136، أو المياه المعبأة حنفية عامة/صنبور رأس 

 لجلب الماء من مصادر مياه ُمحّسنة وغبر ُمحّسنة.  WS1.2يعرض الجدول 
ً
 وإيابا

ً
وأفراد األشة   الوقت المستغرق الذي يقطعه األشخاص ذهابا

  المبن  أو تتطلب قطع مسافة تستغرق  
  كل مرة لجلب المياه    30المعيشية الذين يستخدمون مصادر مياه ُمحّسنة موجودة ف 

 ف 
ً
 وإيابا

ً
دقيقة ذهابا

ب "األساسية".   هم األشخاص الذي ينطبق عليهم معيار هدف التنمية المستدامة لخدمة مياه الشر

مر فرد األشة المعيشية الذي يتول عادة مسؤولية جلب الماء من بير  أفراد األش المعيشية الذين ليس لديهم  جنس وع WS1.3ويعرض الجدول 

 .   المبن 
ب.  WS.1.4ويعرض الجدول  مصادر مياه ف   متوسط الوقت الذي يستغرقه كل يوم فرد األشة المعيشية المسؤول/ة عن جلب مياه الشر

ب الرئيس   نسبة أفراد ا WS.1.5ويعرض الجدول   ألشة المعيشية ممن تتوفر لديهم كميات كافية من المياه عند الحاجة إليها من مصدر مياه الشر

ن أفراد األشة المعيشية من الحصول عىل الماء بكميات كافية عند الحاجة إليه. 
ّ
 الخاص بهم، ويعرض كذلك األسباب الرئيسية وراء عدم تمك

ب الخاص بهم. نسبة أفراد األ  WS.1.6يعرض الجدول    مصدر مياه الشر
از الذي يتم الكشف عنه ف   شة المعيشية مع عرض مؤشر لتلوث البر

يا إي كوالي الذي يتم الكشف عنها، والذي يتفاوت بير  مستوى خطر متدئ    از بناًء عىل عدد بكتبر ويعرض كذلك مدى خطر التعرض لتلوث البر

إي كوالي لكل  100-11مل(، ومستوى خطر مرتفع ) 100إي كوالي لكل  10-1تدل )مل(، ومستوى خطر مع 100إي كوالي لكل  1)أقل من 

 )أكبر من  100
ً
 مل(.  100إي كوالي لكل   100مل(، ومستوى خطر عال  جدا

ب الخاص بأشتهم المعيشية.  WS.1.7ويعرض الجدول     مصدر مياه الشر
يا إي كوالي ف  وقد   نسبة أفراد األش المعيشية الذين تم اكتشاف بكتبر

ة جلب الماء من المصدر إل األشة المعيشية.     يحدث التلوث أثناء نقل ومناولة وتخزين المياه خالل فب 

  تحتوي عىل ما ال يقل عن نسبة أفراد األشة ال WS.1.7bو  WS.1.7aيوضح الجدوالن 
  المليون )  0.5معيشية الن 

( من الكلور  ppmجزء ف 

. يعتبر الماء الذي ال يقل عن  لية عىل التوال 
ب المب   ب والطه  أو غسل اليدين ومياه الشر ب المستخدمة للشر   مصدر مياه الشر

  ف 
جزء   0.5المتبق 

 

 

  عام 133
، أقّرت الجمعية العمومية لألمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان بشكل رصي    ح وواضح بأن الحصول عىل المياه وخدمات الضف 2015و  2010ف 

 من حقوق اإلنسان.  الصح  ه  
ب.  منظمة الصحة العالمية، واليونيسف134 ب الُمدارة بشكل آمن: تقرير مواضيع  حول مياه الشر . 2017مطبقة منظمة الصحة العالمية،  جنيف:  مياه الشر

.1.pdf-2017-JMP-water-drinking-managed-content/uploads/2017/03/safely-https://data.unicef.org/wp 
ك.  “الصفحة الرئيسية”. 135   تم الوص برنامج الرصد المشب 

 /https://washdata.org.. 2018أيلول/سبتمبر  6ول إليه ف 
ة( عىل أنها يتم التعامل مع المياه المعبأة )المياه المعبأة بالعبوات واألكياس( والمياه المنقولة )عن طريق صهاري    ج المياه والعربات ذات الحاويا 136 ت الصغبر

  اًء عىل التعريف الجديد لهدف التنمية المستدامة. مصادر ُمحّسنة بن

https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/03/safely-managed-drinking-water-JMP-2017-1.pdf
https://washdata.org/
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  المليون أن لديه كمية كافية من الكلور للحد من مخاطر 
  WS.1.7dو  WS.1.7cالتلوث الجرثوم  واألمراض المنقولة بالماء. يقدم الجدوالن  ف 

  لمستخدم  إمدادات المياه المنقولة باألنابيب. 
 معلومات عن مستويات الكلور المتبق 

  الم WS.1.8يعرض الجدول 
ب ُمحّسنة وغبر ُمحّسنة موجودة ف  بن  ومتاحة وقت الحاجة  نسبة أفراد األش المعيشة ممن لديهم مصادر مياه شر

  المبن  وتحتوي عىل كميات كافية من المياه عند الحاجة إليها وخالية   وخالية من التلوث. 
  لديها مصادر مياه ُمحّسنة متاحة ف 

واألش المعيشية الن 

ب المدارة "بشكل آمن".    تنطبق عليها معايبر خدمات مياه الشر
   من التلوث ه  األش الن 

ب،  WS.1.9ويعرض الجدول    ذكرتها األش المعيشية لمعالجة المياه لجعلها آمنة للشر
مثل غىل  الماء، وإضافة مبّيض أو   الطرق الرئيسية الن 

  تعتبر مالئمة لمعالجة المياه. 
، وه  من الطرق الن   الكلور، واستخدام فلب  الماء، واستخدام التطهبر الشمس 

 



 

 289 صفحة | في بيئة آمنة العيش

ش
عي
ال

 
نة

آم
ة 

بيئ
ي 

ف
 | 

حة
صف

 
28

9
 

 : استخدام مصادر المياه الُمحّسنة وغي  المحسنةWS.1.1الجدول 

اً للمصدر الرئيسي لمياه الشرب ونسبة األسر المعيشية التي تستخدم مصادر ُمحّسنة لمياه الشرب،   2018العراق، توزيع أفراد األسرة المعيشية وفق

 المصدر الرئيسي لمياه الشرب  

المجموع 

 اإلجمالي

نسبة من 

يستخدمون 
مصادر مياه 

شرب 

 1ُمحّسنة

عدد أفراد 
األسرة 

 المعيشية

 مصادر ُمحسّنة

 

 مصادرغير ُمحسّنة

 مياه أنابيب

قناة البئر 
البئر  /

 الجوفية

بئر 

 محمية

ينبوع 

 محمي

تجميع 
مياه 

 األمطار

صهريج 

 ماء

عربة 
ذات 

صهريج 

 صغير

كشك 

 ماء

مياه 

 أمعبأة

مياه 

محالة 
منقولة 

او 

 أمعبأة

بئر غير 

 محمية

ينبوع 
غير 

 محمي

مياه 

 سطحية

غير 

 ذلك

إلى 

 المسكن

إلى فناء 
أرض  /

 المسكن

إلى 

 الحي

حنفية عامة / 
صنبور رأسي 

 عام

                                            

 128,284 99.2 100 0.2 0.5 0.1 0.0  12.8 10.6 4.4 6.8 9.4 0.0 0.1 1.3 0.3 0.2 0.1 1.5 51.6 المجموع اإلجمالي )العراق(

                       

                      المنطقة

 88,990 99.8 100 0.2 0.0 0.0 0.0  12.8 11.0 3.0 6.9 8.8 0.0 0.0 0.4 0.1 0.1 0.1 0.6 55.9 منطقة حضرية 

 39,293 97.9 100 0.2 1.7 0.2 0.1  12.8 9.9 7.5 6.7 10.7 0.0 0.1 3.3 0.9 0.4 0.1 3.6 41.9 منطقة ريفية

                      المحافظة

 4,513 99.6 100 0.3 0.0 0.1 0.0  0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 92.8 دهوك

 12,092 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0  0.1 2.2 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.9 0.1 0.4 0.7 0.2 93.9 نينوى

 6,915 98.9 100 0.0 0.0 1.1 0.0  0.0 1.2 0.0 0.4 0.4 0.1 0.6 8.8 2.1 0.1 0.1 0.1 85.0 سليمانية

 5,266 99.8 100 0.0 0.0 0.0 0.2  0.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 3.2 0.4 0.1 2.8 86.8 كركوك

 10,355 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.9 0.6 0.0 0.2 3.8 90.3 اربيل

 7,227 97.2 100 0.0 2.8 0.0 0.0  3.1 35.1 0.3 0.0 1.3 0.0 0.0 3.1 0.0 0.1 0.1 1.2 52.7 ديالى

 5,155 99.7 100 0.0 0.3 0.0 0.0  0.1 2.8 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.7 0.0 0.3 0.4 14.6 78.0 انبار

 21,569 98.8 100 0.3 0.9 0.0 0.0  14.0 23.0 4.7 6.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 49.0 بغداد

 15,559 99.7 100 0.3 0.0 0.0 0.0  16.3 26.1 2.9 4.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 49.4 مركز   

 6,010 96.5 100 0.2 3.3 0.0 0.0  8.0 15.1 9.6 13.5 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 47.9 اطراف   

 6,011 97.8 100 0.0 2.0 0.1 0.0  0.8 12.3 26.6 15.4 3.5 0.0 0.0 1.1 0.0 0.1 0.0 0.7 37.3 بابل

 3,734 99.5 100 0.5 0.0 0.0 0.0  25.8 17.5 13.8 22.7 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 17.9 كربالء 

 4,411 99.0 100 1.0 0.0 0.0 0.0  1.9 13.2 25.6 36.0 0.1 0.0 0.0 0.9 0.3 1.1 0.1 0.1 19.8 واسط

 3,861 98.1 100 0.0 1.9 0.0 0.0  0.3 17.7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 4.4 74.7 صالح الدين

 4,961 98.1 100 1.9 0.0 0.0 0.0  0.7 1.4 16.4 49.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 27.9 نجف

 3,803 99.3 100 0.2 0.3 0.0 0.2  23.8 36.7 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 1.1 0.6 0.0 0.0 0.3 36.2 قادسية

 4,216 99.8 100 0.1 0.1 0.0 0.0  73.9 4.3 0.5 2.0 3.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 0.0 0.3 15.3 مثنى

 8,516 99.6 100 0.2 0.3 0.0 0.0  82.5 0.4 0.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.1 0.0 0.9 13.3 ذي قار

 5,374 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0  6.9 1.2 3.1 13.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 22.7 ميسان

 10,304 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0  5.5 5.6 3.1 5.3 79.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.9 بصرة 

                      االقليم
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 : استخدام مصادر المياه الُمحّسنة وغي  المحسنةWS.1.1الجدول 

اً للمصدر الرئيسي لمياه الشرب ونسبة األسر المعيشية التي تستخدم مصادر ُمحّسنة لمياه الشرب،   2018العراق، توزيع أفراد األسرة المعيشية وفق

 المصدر الرئيسي لمياه الشرب  

المجموع 

 اإلجمالي

نسبة من 

يستخدمون 
مصادر مياه 

شرب 

 1ُمحّسنة

عدد أفراد 
األسرة 

 المعيشية

 مصادر ُمحسّنة

 

 مصادرغير ُمحسّنة

 مياه أنابيب

قناة البئر 
البئر  /

 الجوفية

بئر 

 محمية

ينبوع 

 محمي

تجميع 
مياه 

 األمطار

صهريج 

 ماء

عربة 
ذات 

صهريج 

 صغير

كشك 

 ماء

مياه 

 أمعبأة

مياه 

محالة 
منقولة 

او 

 أمعبأة

بئر غير 

 محمية

ينبوع 
غير 

 محمي

مياه 

 سطحية

غير 

 ذلك

إلى 

 المسكن

إلى فناء 
أرض  /

 المسكن

إلى 

 الحي

حنفية عامة / 
صنبور رأسي 

 عام

 21,783 99.6 100 0.1 0.0 0.4 0.0  0.0 3.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 3.7 1.0 0.0 0.1 2.0 89.1 العراق كوردستان

 106,500 99.1 100 0.2 0.6 0.0 0.0  15.4 12.2 5.3 8.2 11.3 0.0 0.0 0.8 0.2 0.2 0.1 1.5 44.0 وسط وجنوب العراق

                      مستوى تعليم رّب األسرة

 20,242 99.3 100 0.1 0.4 0.2 0.0  13.8 7.6 4.8 7.3 9.5 0.0 0.1 2.7 0.8 0.2 0.1 1.7 50.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 44,903 99.2 100 0.2 0.5 0.0 0.0  15.7 10.0 4.7 7.3 8.8 0.0 0.1 1.5 0.4 0.2 0.1 1.3 49.1 االبتدائيه

 27,676 99.3 100 0.2 0.5 0.0 0.0  11.6 10.3 4.7 7.7 12.1 0.0 0.0 0.9 0.2 0.1 0.2 1.5 49.9 المتوسطه

 35,365 99.1 100 0.3 0.5 0.0 0.0  9.4 13.4 3.5 5.3 7.9 0.0 0.0 0.6 0.1 0.2 0.0 1.7 57.0 االعداديه +

 97 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0  3.9 0.0 0.0 1.6 60.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.8 غير مبين

                      مؤشر الثروة

 25,652 97.2 100 0.2 2.2 0.3 0.1  18.0 6.4 7.8 15.6 24.0 0.0 0.1 2.9 0.8 0.6 0.4 4.1 16.2 األشد فقراً 

 25,662 99.5 100 0.2 0.3 0.0 0.0  21.4 11.4 6.7 11.4 14.8 0.0 0.0 1.4 0.4 0.0 0.1 1.8 30.2 فقير

 25,662 99.8 100 0.2 0.0 0.0 0.0  16.6 14.6 4.1 5.4 7.5 0.0 0.0 0.5 0.1 0.1 0.1 1.1 49.7 متوسط

 25,608 99.6 100 0.4 0.0 0.0 0.0  7.3 15.5 2.9 1.7 0.7 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0 0.0 0.6 69.9 ثري

 25,699 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0  0.7 5.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.1 0.8 0.2 0.0 0.0 0.1 92.2 األكثر ثراءً 

 استخدام مصادر ُمحسّنة لمياه الشرب - WS.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 تعتبر المياه التي يتم توصيلها وتغليفها مصادر مياه شرب ُمحّسنة حسب التعريف الجديد لهدف التنمية المستدامة.  أ
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ب األساسية والمحدودةWS.1.2الجدول   : استخدام خدمات مياه الشر

 2018العراق، مياه الُمحّسنة وغير الُمحّسنة ونسبة من يستخدمون خدمات مياه الشرب األساسية، نسبة توزيع أفراد األسرة المعيشية وفقاً للوقت المستغرق للوصول إلى مصدر مياه الشرب، للحصول على الماء والعودة، لمستخدمي مصادر ال

  

 الشربالوقت المستغرق للوصول إلى مصدر مياه 

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة من 
يستخدمون 

خدمات مياه 

الشرب 
 1األساسية

عدد أفراد األسرة 
 المعيشية

ة  مستخدمو مصادر مياه الشرب الُمحسنّ

 

 مستخدمو مصادر مياه الشرب غير الُمحسنّة

 المياه في المبنى
ما يصل إلى 

 أدقيقة 30ويشمل 
 30أكثر من 
 دقيقة

 ال أعرف/
 المياه في المبنى ناقصةإجابة 

ما يصل إلى 

 30ويشمل 
 أدقيقة

 30أكثر من 
 دقيقة

 ال أعرف/
 إجابة ناقصة

                  

 128,284 85.7 100.0 0.0 0.0 0.4 0.4  0.0 0.4 21.1 77.7 المجموع اإلجمالي )العراق(

              

             المنطقة

 88,990 86.9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2  0.0 0.0 19.1 80.6 منطقة حضرية 

 39,293 83.0 100.0 0.0 0.1 1.1 0.9  0.1 1.3 25.6 70.9 منطقة ريفية

             المحافظة

 4,513 99.6 100.0 0.0 0.0 0.4 0.0  0.0 0.0 0.0 99.6 دهوك

 12,092 99.9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 2.1 97.9 نينوى

 6,915 98.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.6  0.0 0.2 1.0 97.7 سليمانية

 5,266 99.6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2  0.0 0.0 0.0 99.8 كركوك

 10,355 99.9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.1 0.0 0.3 99.6 اربيل

 7,227 92.3 100.0 0.0 0.2 1.3 1.3  0.0 0.0 3.5 93.6 ديالى

 5,155 99.5 100.0 0.0 0.1 0.3 0.0  0.0 0.1 3.5 96.1 انبار

 21,569 84.2 100.0 0.0 0.1 0.8 0.3  0.2 0.0 13.1 85.5 بغداد

 15,559 83.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.3  0.0 0.0 7.6 92.1 مركز   

 6,010 86.8 100.0 0.0 0.2 2.9 0.4  0.6 0.1 27.5 68.3 اطراف   

 6,011 95.8 100.0 0.0 0.0 1.2 1.0  0.0 0.6 45.3 51.9 بابل

 3,734 72.4 100.0 0.0 0.0 0.1 0.5  0.0 0.6 37.5 61.3 كربالء 

 4,411 94.6 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0  0.1 2.4 59.7 36.8 واسط

 3,861 97.3 100.0 0.0 0.0 0.0 1.9  0.0 0.2 0.2 97.6 صالح الدين

 4,961 91.7 100.0 0.0 0.0 0.1 1.7  0.0 5.7 61.4 31.0 نجف

 3,803 73.9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.7  0.0 0.0 1.2 98.1 قادسية

 4,216 25.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1  0.0 0.4 8.3 91.2 مثنى

 8,516 17.1 100.0 0.0 0.0 0.3 0.1  0.0 0.0 2.6 97.0 ذي قار

 5,374 93.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.8 69.2 30.0 ميسان

 10,304 93.8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.1 0.0 90.1 9.8 بصرة 

             االقليم
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ب األساسية والمحدودةWS.1.2الجدول   : استخدام خدمات مياه الشر

 2018العراق، مياه الُمحّسنة وغير الُمحّسنة ونسبة من يستخدمون خدمات مياه الشرب األساسية، نسبة توزيع أفراد األسرة المعيشية وفقاً للوقت المستغرق للوصول إلى مصدر مياه الشرب، للحصول على الماء والعودة، لمستخدمي مصادر ال

  

 الشربالوقت المستغرق للوصول إلى مصدر مياه 

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة من 
يستخدمون 

خدمات مياه 

الشرب 
 1األساسية

عدد أفراد األسرة 
 المعيشية

ة  مستخدمو مصادر مياه الشرب الُمحسنّ

 

 مستخدمو مصادر مياه الشرب غير الُمحسنّة

 المياه في المبنى
ما يصل إلى 

 أدقيقة 30ويشمل 
 30أكثر من 
 دقيقة

 ال أعرف/
 المياه في المبنى ناقصةإجابة 

ما يصل إلى 

 30ويشمل 
 أدقيقة

 30أكثر من 
 دقيقة

 ال أعرف/
 إجابة ناقصة

 21,783 99.5 100.0 0.0 0.0 0.3 0.2  0.0 0.1 0.5 99.0 العراق كوردستان

 106,500 82.9 100.0 0.0 0.0 0.4 0.5  0.1 0.5 25.3 73.3 وسط وجنوب العراق

             مستوى تعليم رّب األسرة

 20,242 83.9 100.0 0.0 0.0 0.5 0.2  0.1 1.1 21.6 76.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 44,903 82.7 100.0 0.0 0.0 0.3 0.4  0.0 0.5 21.3 77.3 االبتدائيه

 27,676 87.2 100.0 0.0 0.0 0.3 0.5  0.0 0.2 24.8 74.3 المتوسطه

 35,365 89.2 100.0 0.0 0.0 0.4 0.4  0.1 0.1 17.5 81.5 االعداديه +

 97 96.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 62.3 37.7 غير مبين

             مؤشر الثروة

 25,652 76.8 100.0 0.0 0.1 1.7 1.1  0.1 1.6 48.7 46.8 األشد فقراً 

 25,662 77.6 100.0 0.0 0.0 0.1 0.4  0.0 0.3 33.3 65.9 فقير

 25,662 82.9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2  0.1 0.1 17.4 82.3 متوسط

 25,608 92.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.4  0.0 0.1 5.5 94.0 ثري

 25,699 99.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.1 0.6 99.3 األكثر ثراءً 

 1.4.1استخدام خدمات مياه الشرب األساسية؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - WS.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
ه أ  تشمل الحاالت التي ال يقوم فيها أفراد األسرة المعيشية بجلب الميا

 



 

 293 صفحة | في بيئة آمنة العيش

 : الشخص الذي يجلب المياه WS.1.3الجدول 

المبنى، وتوزيع نسبة أفراد األسرة المعيشية ممن ليس لديهم مياه شرب في المبنى وفقاً للشخص الذي يقوم عادة بجلب نسبة أفراد األسرة المعيشية الذين ليس لديهم مياه شرب في 
 2018العراق،  المياه التي تُستخدم في األسرة المعيشية،

  

نسبة افراد 

األسرة 
المعيشية 
ممن ليس 

لديهم مياه 
شرب في 

 المبنى

عدد أفراد 
األسرة 

 المعيشية

 الشخص الذي يقوم عادة بجلب مياه الشرب

المجموع 

 اإلجمالي

عدد افراد األسرة 

المعيشية ممن ليس 
لديهم مياه شرب 

 في المبنى

 15امرأة )

 سنة فأكثر(

 15رجل )

 سنة فأكثر(

طفلة دون 
 15سّن 

 سنة

طفل دون 
 15سّن 

 سنة

ال أعرف/إجابة 

 ناقصة/
ال يقوم أفراد األسرة 

 بجلب الماء

                    

المجموع اإلجمالي 
 )العراق(

21.9 128,284 6.0 30.8 0.2 2.5 60.5 100.0 28,142 

           

          المنطقة

 17,057 100.0 67.2 2.7 0.3 23.5 6.4 88,990 19.2 منطقة حضرية 

 11,085 100.0 50.2 2.2 0.1 42.1 5.3 39,293 28.2 منطقة ريفية

          المحافظة

 17 (100.0) (17.3) (0.0) (0.0) (62.7) (19.9) 4,513 0.4 دهوك

 249 100.0 80.2 3.0 0.0 12.6 4.3 12,092 2.1 نينوى

 126 100.0 0.0 0.0 0.0 53.3 46.7 6,915 1.8 سليمانية

 0 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 5,266 0.0 كركوك

 39 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 10,355 0.4 اربيل

 366 100.0 66.8 0.0 0.0 33.0 0.2 7,227 5.1 ديالى

 201 100.0 68.9 4.1 0.0 24.1 3.0 5,155 3.9 انبار

 3,062 100.0 47.4 4.0 0.0 47.7 0.9 21,569 14.2 بغداد

 1,176 100.0 49.4 3.0 0.0 46.8 0.8 15,559 7.6 مركز   

 1,886 100.0 46.2 4.6 0.0 48.3 1.0 6,010 31.4 اطراف   

 2,832 100.0 19.4 2.4 0.2 73.1 4.8 6,011 47.1 بابل

 1,428 100.0 60.0 6.9 0.3 32.0 0.8 3,734 38.2 كربالء 

 2,745 100.0 15.8 4.0 0.1 68.6 11.4 4,411 62.2 واسط

 18 (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (0.0) 3,861 0.5 صالح الدين

 3,337 100.0 67.0 2.6 0.1 28.9 1.3 4,961 67.3 نجف

 47 (100.0) (31.6) (0.0) (0.0) (33.0) (35.4) 3,803 1.2 قادسية

 366 100.0 53.8 0.0 0.7 25.7 19.8 4,216 8.7 مثنى

 248 100.0 29.5 13.2 0.0 47.6 9.6 8,516 2.9 ذي قار

 3,762 100.0 44.3 3.1 1.2 28.3 23.2 5,374 70.0 ميسان

 9,299 100.0 96.3 0.5 0.0 2.7 0.4 10,304 90.2 بصرة 

          االقليم

 182 100.0 1.6 0.0 0.0 42.6 55.8 21,783 0.8 العراق كوردستان

 27,960 100.0 60.9 2.5 0.2 30.8 5.6 106,500 26.3 وسط وجنوب العراق

مستوى تعليم رّب 
 األسرة 

         

االبتدائي أو ال ما قبل 
 تعليم

23.3 20,242 7.7 35.8 0.0 1.6 54.9 100.0 4,715 

 9,985 100.0 55.7 3.4 0.2 33.6 7.1 44,903 22.2 االبتدائيه

 7,000 100.0 65.9 1.6 0.6 27.2 4.6 27,676 25.3 المتوسطه

 6,381 100.0 65.8 2.6 0.0 27.1 4.4 35,365 18.0 االعداديه +

 61 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 97 62.3 غير مبين

          مصدر مياه الشرب

 27,649 100.0 61.2 2.4 0.2 30.3 5.8 127,269 21.7 ُمحّسن

 493 100.0 19.1 7.2 0.0 59.3 14.4 1,015 48.6 غير ُمحّسن

          مؤشر الثروة

 13,378 100.0 63.5 1.9 0.1 27.5 7.0 25,652 52.2 األشد فقراً 

 8,662 100.0 62.4 3.1 0.5 28.7 5.4 25,662 33.8 فقير

 4,498 100.0 59.2 2.7 0.2 33.6 4.3 25,662 17.5 متوسط

 1,436 100.0 31.1 4.3 0.0 59.4 5.3 25,608 5.6 ثري

 168 100.0 8.7 0.0 0.0 89.6 1.6 25,699 0.7 األكثر ثراءً 

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 

 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 



 

 294 صفحة | في بيئة آمنة العيش

 : الوقت المستغرق لجلب المياه WS.1.4الجدول 

 2018العراق،  الشخص المسؤول عادة عن جلب المياه،متوسط الوقت الذي يستغرقه 

  

 متوسط الوقت المستغرق لجلب المياه في اليوم الواحد

المجموع 

 اإلجمالي

عدد أفراد األسرة المعيشية الذين 

ليس لديهم مياه شرب في المبنى 
والتي يكون أفراده األسرة 

مسؤولين بشكل رئيسي عن جلب 

 المياه

ما يصل إلى 

 دقيقة 30

دقيقة  31من 

 إلى ساعة واحدة

أكثر من ساعة 

 ساعات 3إلى 

 3أكثر من 

 غير مبين ساعات

            

 11,120 100.0 1.0 0.1 0.2 1.2 97.5 المجموع اإلجمالي )العراق(

         

        المنطقة

 5,601 100.0 0.3 0.0 0.0 0.4 99.2 منطقة حضرية 

 5,519 100.0 1.6 0.2 0.3 2.1 95.8 منطقة ريفية

        المحافظة

 14 (*) (*) (*) (*) (*) (*) دهوك

 49 (*) (*) (*) (*) (*) (*) نينوى

 126 100.0 0.0 0.0 0.0 14.7 85.3 سليمانية

  100.0 0 0 0 0 0 كركوك

 39 (*) (*) (*) (*) (*) (*) اربيل

 122 100.0 0.0 0.0 0.0 6.4 93.6 ديالى

 63 100.0 0.0 6.9 4.3 0.0 88.7 انبار

 1,611 100.0 3.4 0.0 0.0 1.9 94.7 بغداد

 596 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 مركز   

 1,015 100.0 5.4 0.0 0.0 3.0 91.6 اطراف   

 2,282 100.0 0.3 0.0 0.0 0.2 99.5 بابل

 571 100.0 1.2 0.0 0.0 3.2 95.7 كربالء 

 2,312 100.0 0.5 0.0 0.3 0.3 98.9 واسط

 18 (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) صالح الدين

 1,100 100.0 0.0 0.2 0.0 0.0 99.8 نجف

 32 100.0 0.0 0.0 11.6 0.0 88.4 قادسية

 169 100.0 5.1 3.2 1.6 3.2 86.9 مثنى

 174 100.0 0.0 0.0 0.0 3.6 96.4 ذي قار

 2,097 100.0 0.0 0.0 0.1 1.9 98.0 ميسان

 340 100.0 3.4 0.0 0.0 0.0 96.6 بصرة 

        االقليم

 180 100.0 5.2 0.0 0.0 10.3 84.5 العراق كوردستان

 10,940 100.0 0.9 0.1 0.2 1.1 97.7 وسط وجنوب العراق

        التعليم

 2,868 100.0 1.2 0.3 0.2 0.8 97.4 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 4,744 100.0 0.8 0.0 0.2 1.6 97.4 االبتدائيه

 2,641 100.0 0.8 0.0 0.2 0.8 98.2 المتوسطه

 865 100.0 1.7 0.0 0.0 1.8 96.5 االعداديه +

 2 (*) (*) (*) (*) (*) (*) غير مبين

        العمر

 764 100.0 0.0 0.0 0.0 3.2 96.8 سنة 15أقل من 

15-17 95.6 2.7 0.0 0.0 1.7 100.0 465 

 8,497 100.0 1.2 0.1 0.2 1.2 97.3 سنة 15-49

 1,858 100.0 0.5 0.0 0.1 0.5 98.9 سنة 50أكبر من 

        الجنس

 9,380 100.0 1.0 0.1 0.1 0.8 98.1 ذكر

 1,740 100.0 0.9 0.3 0.5 3.7 94.5 أنثى

        المصدر الرئيسي لمياه الشرب

 10,720 100.0 1.0 0.1 0.2 0.9 97.9 ُمحّسن

 399 100.0 0.0 1.1 0.0 11.6 87.3 غير ُمحّسن

        مؤشر الثروة

 4,884 100.0 1.1 0.2 0.3 1.8 96.7 األشد فقراً 

 3,258 100.0 0.5 0.0 0.0 0.8 98.7 فقير

 1,835 100.0 1.4 0.0 0.1 0.6 98.0 متوسط



 

 295 صفحة | في بيئة آمنة العيش

 : الوقت المستغرق لجلب المياه WS.1.4الجدول 

 2018العراق،  الشخص المسؤول عادة عن جلب المياه،متوسط الوقت الذي يستغرقه 

  

 متوسط الوقت المستغرق لجلب المياه في اليوم الواحد

المجموع 

 اإلجمالي

عدد أفراد األسرة المعيشية الذين 

ليس لديهم مياه شرب في المبنى 
والتي يكون أفراده األسرة 

مسؤولين بشكل رئيسي عن جلب 

 المياه

ما يصل إلى 

 دقيقة 30

دقيقة  31من 

 إلى ساعة واحدة

أكثر من ساعة 

 ساعات 3إلى 

 3أكثر من 

 غير مبين ساعات

 990 100.0 1.5 0.0 0.3 1.5 96.7 ثري

 153 100.0 0.0 0.0 0.0 1.8 98.2 األكثر ثراءً 

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 

 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 

 

ب عند الحاجة إليها WS.1.5الجدول   : توفر كمية كافية من مياه الشر

مياه الشرب عندما يحتاجون إليها وتوزيع نسبة األسباب الرئيسية وراء عدم تمكن أفراد األسرة المعيشية من الحصول على كميات نسبة أفراد األسرة المعيشية ممن تتوفر لهم 

 2018تاجونها، العراق، كافية من المياه عندما يح 

  

نسبة أفراد 
األسرة 

المعيشية 

ممن تتوفر 
لهم مياه 

للشرب 
بكميات 

 1كافية

عدد أفراد 
األسرة 
 المعيشية

السبب الرئيسي وراء عدم تمكن أفراد األسرة 
   المعيشية من الحصول على الماء بكميات كافية

المجموع 
 اإلجمالي

عدد أفراد األسرة 
المعيشية غير القادرين 

على الحصول إلى 
كميات كافية عند 

 الحاجة إليها

الماء غير 
متوفر في 
 المصدر

المياه 
باهظة 
 الثمن

ال يمكن 

الوصول 
إلى 

 غير ذلك المصدر

ال 

 أعرف/
إجابة 
 ناقصة 

             

 28,547 100.0 0.9 1.3 5.6 2.0 90.2 128,284 77.3 المجموع اإلجمالي )العراق(

           

          المنطقة

 18,847 100.0 1.1 1.2 3.7 2.1 91.9 88,990 78.4 منطقة حضرية 

 9,700 100.0 0.5 1.5 9.3 1.8 86.9 39,293 75.0 منطقة ريفية

          المحافظة

 268 100.0 4.5 23.8 5.8 0.0 65.9 4,513 93.7 دهوك

 4,839 100.0 0.0 0.0 1.8 0.5 97.7 12,092 59.8 نينوى

 193 100.0 0.0 1.5 6.9 5.4 86.2 6,915 97.2 سليمانية

 1,598 100.0 1.4 0.0 0.5 0.0 98.1 5,266 69.0 كركوك

 612 100.0 6.7 20.5 0.0 0.0 72.9 10,355 93.9 اربيل

 1,405 100.0 0.0 3.4 5.3 1.8 89.5 7,227 80.6 ديالى

 3,602 100.0 0.0 0.1 0.5 2.3 97.1 5,155 30.1 انبار

 5,612 100.0 2.1 0.2 4.5 2.6 90.5 21,569 73.5 بغداد

 3,816 100.0 2.6 0.3 2.4 3.5 91.2 15,559 74.9 مركز   

 1,796 100.0 1.2 0.1 8.9 0.7 89.1 6,010 69.8 اطراف   

 1,694 100.0 0.0 0.0 5.9 2.8 91.2 6,011 71.3 بابل

 314 100.0 0.0 4.9 8.8 26.4 59.8 3,734 91.4 كربالء 

 1,246 100.0 0.8 0.2 36.0 5.1 57.9 4,411 66.8 واسط

 2,608 100.0 1.0 0.5 1.3 0.0 97.3 3,861 32.4 الدينصالح 

 721 100.0 0.0 5.2 14.0 0.4 80.4 4,961 84.8 نجف

 1,629 100.0 0.5 0.4 5.5 0.7 92.9 3,803 56.9 قادسية

 1,140 100.0 0.2 2.4 8.7 0.7 88.0 4,216 72.9 مثنى

 254 100.0 0.0 3.6 21.7 2.2 72.6 8,516 97.0 ذي قار

 334 100.0 0.9 2.1 8.5 3.6 84.9 5,374 93.4 ميسان

 478 100.0 2.9 0.0 29.7 9.0 58.4 10,304 95.4 بصرة 

          االقليم

 1,073 100.0 4.9 17.9 2.7 1.0 73.5 21,783 94.9 العراق كوردستان

 27,474 100.0 0.7 0.7 5.7 2.0 90.9 106,500 73.7 وسط وجنوب العراق

          تعليم رّب األسرةمستوى 

 4,122 100.0 0.6 2.0 8.1 2.2 87.1 20,242 79.2 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 9,091 100.0 0.6 2.2 6.1 3.2 88.0 44,903 79.4 االبتدائيه

 6,509 100.0 1.0 0.5 6.9 1.9 89.7 27,676 75.8 المتوسطه

 8,824 100.0 1.3 0.7 2.9 0.8 94.3 35,365 74.8 االعداديه +
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ب عند الحاجة إليها WS.1.5الجدول   : توفر كمية كافية من مياه الشر

مياه الشرب عندما يحتاجون إليها وتوزيع نسبة األسباب الرئيسية وراء عدم تمكن أفراد األسرة المعيشية من الحصول على كميات نسبة أفراد األسرة المعيشية ممن تتوفر لهم 
 2018تاجونها، العراق، كافية من المياه عندما يح 

  

نسبة أفراد 

األسرة 
المعيشية 

ممن تتوفر 

لهم مياه 
للشرب 

بكميات 
 1كافية

عدد أفراد 

األسرة 
 المعيشية

السبب الرئيسي وراء عدم تمكن أفراد األسرة 

   المعيشية من الحصول على الماء بكميات كافية

المجموع 
 اإلجمالي

عدد أفراد األسرة 

المعيشية غير القادرين 
على الحصول إلى 

كميات كافية عند 
 الحاجة إليها

الماء غير 

متوفر في 
 المصدر

المياه 

باهظة 
 الثمن

ال يمكن 
الوصول 

إلى 
 غير ذلك المصدر

ال 
 أعرف/

إجابة 
 ناقصة 

 0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97 100.0 غير مبين

          المصدر الرئيسي لمياه الشرب

 28,307 100.0 0.9 1.3 5.2 2.0 90.6 127,269 77.4 ُمحّسن

 240 100.0 3.1 1.4 56.0 0.0 39.5 1,015 75.8 غير ُمحّسن

          مؤشر الثروة

 5,495 100.0 0.6 2.1 16.1 5.0 76.2 25,652 78.1 األشد فقراً 

 5,344 100.0 0.7 1.0 5.5 3.4 89.4 25,662 78.4 فقير

 6,145 100.0 1.0 0.3 4.4 1.5 92.8 25,662 75.8 متوسط

 6,804 100.0 0.6 0.7 1.5 0.1 97.1 25,608 73.1 ثري

 4,759 100.0 1.8 2.8 1.0 0.2 94.2 25,699 81.3 األكثر ثراءً 

 توفر مياه الشرب - WS.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 

ب د: جو WS.1.6الجدول   ة مصدر مياه الشر

 2018العراق،  نسبة أفراد األسرة المعيشية المعرضين لخطر التلوث بالبراز حسب عدد بكتيريا إي كوالي التي تم اكتشافها في مصدر مياه الشرب،

  

 مل 100الخطر استنادًا إلى عدد بكتيريا إي كوالي لكل مستوى 

المجموع 
 اإلجمالي

نسبة أفراد 
األسرة المعيشية 

ممن يوجد في 
مصدر المياه 

الخاص بهم 
بكتيريا إي 

 1كوالي
عدد أفراد 

 األسرة المعيشية

مستوى 

 منخفض
لكل  1>)

 مل( 100

 مستوى معتدل
لكل  1-10)

 مل( 100

 مستوى عالي
(11-100 

 مل( 100لكل 

مستوى عاٍل 

 جداً 
لكل  100<)

 مل( 100

         

 42,501 40.4 100.0 5.0 16.7 18.7 59.6 المجموع اإلجمالي )العراق(

         

        المنطقة

 29,444 35.4 100.0 3.1 14.0 18.3 64.6 منطقة حضرية 

 13,056 51.4 100.0 9.3 22.7 19.5 48.6 منطقة ريفية

        المحافظة

 1,472 20.7 100.0 3.4 7.1 10.2 79.3 دهوك

 4,046 23.6 100.0 3.7 6.6 13.2 76.4 نينوى

 2,288 10.5 100.0 0.0 4.8 5.7 89.5 سليمانية

 1,654 2.4 100.0 0.0 2.2 0.2 97.6 كركوك

 3,235 4.6 100.0 0.0 2.8 1.8 95.4 اربيل

 2,356 43.6 100.0 2.3 16.0 25.2 56.4 ديالى

 1,685 61.3 100.0 1.7 24.9 34.8 38.7 انبار

 7,109 33.6 100.0 1.4 10.9 21.2 66.4 بغداد

 5,050 31.5 100.0 0.5 7.9 23.1 68.5 مركز   

 2,059 38.6 100.0 3.7 18.3 16.6 61.4 اطراف   

 1,960 62.4 100.0 10.3 25.5 26.6 37.6 بابل

 1,262 31.1 100.0 6.5 10.0 14.6 68.9 كربالء 

 1,547 52.2 100.0 5.8 18.8 27.6 47.8 واسط

 1,246 50.7 100.0 22.9 21.9 5.9 49.3 صالح الدين

 1,621 61.8 100.0 7.4 29.2 25.2 38.2 نجف

 1,244 44.4 100.0 8.8 10.3 25.2 55.6 قادسية

 1,568 53.4 100.0 7.9 19.3 26.2 46.6 مثنى

 2,834 86.3 100.0 3.2 62.2 21.0 13.7 ذي قار

 1,862 67.4 100.0 9.9 25.8 31.7 32.6 ميسان
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ب د: جو WS.1.6الجدول   ة مصدر مياه الشر

 2018العراق،  نسبة أفراد األسرة المعيشية المعرضين لخطر التلوث بالبراز حسب عدد بكتيريا إي كوالي التي تم اكتشافها في مصدر مياه الشرب،

  

 مل 100الخطر استنادًا إلى عدد بكتيريا إي كوالي لكل مستوى 

المجموع 

 اإلجمالي

نسبة أفراد 

األسرة المعيشية 
ممن يوجد في 
مصدر المياه 

الخاص بهم 
بكتيريا إي 

 1كوالي

عدد أفراد 

 األسرة المعيشية

مستوى 

 منخفض
لكل  1>)

 مل( 100

 مستوى معتدل
لكل  1-10)

 مل( 100

 مستوى عالي
(11-100 

 مل( 100لكل 

مستوى عاٍل 

 جداً 
لكل  100<)

 مل( 100

 3,510 53.2 100.0 13.2 16.0 24.0 46.8 بصرة 

        االقليم

 6,995 9.9 100.0 0.7 4.4 4.8 90.1 العراق كوردستان

 35,505 46.3 100.0 5.9 19.1 21.4 53.7 وسط وجنوب العراق

        مستوى تعليم رّب األسرة

 6,707 40.7 100.0 8.2 15.8 16.7 59.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 14,820 42.7 100.0 5.1 19.0 18.7 57.3 االبتدائيه

 9,424 43.6 100.0 4.3 17.7 21.6 56.4 المتوسطه

 11,526 34.5 100.0 3.7 13.3 17.5 65.5 االعداديه +

 24 (*) (*) (*) (*) (*) (*) غير مبين

        مصادر مياه الشرب

ة   42,214 40.2 100.0 4.8 16.7 18.6 59.8 مصادر ُمحسنّ

 22,494 28.7 100.0 3.2 11.8 13.7 71.3 مياه أنابيب

 232 19.6 100.0 3.9 5.5 10.2 80.4 قناة البئر / البئر الجوفية

 510 37.4 100.0 8.5 19.0 9.8 62.6 ينبوع محميبئر محمية أو 

 1,889 61.0 100.0 10.2 23.8 27.0 39.0 كشك ماء

 6,884 60.2 100.0 10.9 23.1 26.2 39.8 صهريج صغير محمول على شاحنة/عربة

 4,921 33.2 100.0 2.1 10.6 20.5 66.8 مياه معبأة بقناني/أكياس

  36.7 26.0 32.7 4.5 100.0 63.3 5,284 

ة    100.0     مصادر غير الُمحسنّ

 35 (6.8) (100.0) (6.8) (0.0) (0.0) (93.2) بئر غير محمية أو ينبوع غير محمي

 252 74.5 100.0 34.7 12.3 27.5 25.5 مياه سطحية أو غير ذلك

        مؤشر الثروة

 8,470 67.8 100.0 11.2 30.6 25.9 32.2 األشد فقراً 

 8,552 52.2 100.0 6.5 22.3 23.3 47.8 فقير

 8,424 40.1 100.0 4.2 14.3 21.6 59.9 متوسط

 8,602 26.7 100.0 2.5 10.2 14.0 73.3 ثري

 8,453 15.1 100.0 0.7 6.0 8.4 84.9 األكثر ثراءً 
 تلوث مصدر المياه بالبراز - WS.4مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 

 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 

 

ب الخاصة باألشةWS.1.7الجدول   : جودة مياه الشر

 2018كوالي التي تم اكتشافها في مياه الشرب، العراق، نسبة أفراد األسرة المعيشية المعرضين لخطر التلوث بالبراز حسب عدد بكتيريا إي 

  

مستوى الخطر استنادًا إلى عدد بكتيريا إي كوالي 
 مل 100لكل 

 المجموع اإلجمالي

نسبة أفراد األسرة 
المعيشية ممن 
يوجد في مياه 

الشرب الخاصة 
بهم بكتيريا إي 

 1كوالي

عدد أفراد األسرة 

 المعيشية

مستوى 

 منخفض
لكل  1>)

 مل( 100

مستوى 
 معتدل

(1-10 

لكل 
100 

 مل(

مستوى 
 عالي

(11-

لكل  100
100 

 مل(

مستوى 
 عاٍل جداً 

(>100 

لكل 
100 

 مل(

                

 42,766 50.7 100.0 6.8 20.9 23.0 49.3 المجموع اإلجمالي )العراق(

         

        المنطقة

 29,665 46.3 100.0 4.0 20.1 22.2 53.7 منطقة حضرية 

 13,101 60.6 100.0 13.1 22.8 24.7 39.4 منطقة ريفية

        المحافظة

 1,479 25.0 100.0 4.2 8.7 12.1 75.0 دهوك
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ب الخاصة باألشةWS.1.7الجدول   : جودة مياه الشر

 2018كوالي التي تم اكتشافها في مياه الشرب، العراق، نسبة أفراد األسرة المعيشية المعرضين لخطر التلوث بالبراز حسب عدد بكتيريا إي 

  

مستوى الخطر استنادًا إلى عدد بكتيريا إي كوالي 

 مل 100لكل 

 المجموع اإلجمالي

نسبة أفراد األسرة 
المعيشية ممن 

يوجد في مياه 
الشرب الخاصة 

بهم بكتيريا إي 
 1كوالي

عدد أفراد األسرة 
 المعيشية

مستوى 
 منخفض

لكل  1>)
 مل( 100

مستوى 
 معتدل

(1-10 
لكل 

100 
 مل(

مستوى 
 عالي

(11-
لكل  100

100 
 مل(

مستوى 
 عاٍل جداً 

(>100 
لكل 

100 
 مل(

 4,066 31.6 100.0 3.7 9.0 18.9 68.4 نينوى

 2,295 16.3 100.0 0.0 9.7 6.6 83.7 سليمانية

 1,662 2.7 100.0 0.0 0.8 1.8 97.3 كركوك

 3,245 4.9 100.0 0.3 2.8 1.8 95.1 اربيل

 2,367 52.8 100.0 10.4 14.4 28.0 47.2 ديالى

 1,692 72.7 100.0 21.6 16.6 34.5 27.3 انبار

 7,227 55.3 100.0 1.7 17.8 35.9 44.7 بغداد

 5,177 52.9 100.0 0.8 15.9 36.2 47.1 مركز   

 2,050 61.5 100.0 3.9 22.6 35.0 38.5 اطراف   

 1,970 75.4 100.0 11.0 31.7 32.7 24.6 بابل

 1,267 44.7 100.0 5.7 17.2 21.8 55.3 كربالء 

 1,555 58.9 100.0 9.2 27.5 22.3 41.1 واسط

 1,252 45.5 100.0 11.8 25.2 8.5 54.5 صالح الدين

 1,629 74.4 100.0 13.4 37.7 23.3 25.6 نجف

 1,250 52.2 100.0 10.6 13.7 27.8 47.8 قادسية

 1,575 64.2 100.0 9.0 24.1 31.0 35.8 مثنى

 2,848 91.5 100.0 7.8 65.0 18.8 8.5 ذي قار

 1,870 78.2 100.0 10.7 36.0 31.5 21.8 ميسان

 3,518 70.6 100.0 12.9 26.4 31.3 29.4 بصرة 

        االقليم

 7,018 12.8 100.0 1.0 6.3 5.5 87.2 العراق كوردستان

 35,748 58.1 100.0 7.9 23.8 26.4 41.9 وسط وجنوب العراق

        مستوى تعليم رّب األسرة

 6,693 52.0 100.0 9.2 23.8 19.0 48.0 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 14,924 53.2 100.0 7.6 20.8 24.8 46.8 االبتدائيه

 9,448 55.7 100.0 6.5 24.2 24.9 44.3 المتوسطه

 11,676 42.8 100.0 4.6 16.6 21.5 57.2 االعداديه +

 24 (*) (*) (*) (*) (*) (*) غير مبين

        مصادر مياه الشرب المحسنة

 22,584 36.0 100.0 4.6 13.5 17.9 64.0 مياه أنابيب

 233 20.9 100.0 3.9 2.1 14.9 79.1 قناة البئر / البئر الجوفية

 512 32.7 100.0 10.4 9.7 12.6 67.3 بئر محمية أو ينبوع محمي

 1,896 75.9 100.0 10.9 36.5 28.5 24.1 كشك ماء

 6,969 77.2 100.0 12.1 32.7 32.4 22.8 صهريج صغير محمول على شاحنة/عربة

 4,923 40.9 100.0 5.1 14.3 21.5 59.1 مياه معبأة بقناني/أكياس

 5,364 79.7 100.0 7.7 39.2 32.8 20.3 مياة معقمة و محالة 

ة         مصادر غير الُمحسنّ

 35 (15.0) (100.0) (0.0) (8.2) (6.8) (85.0) بئر غير محمية أو ينبوع غير محمي

 284 75.0 100.0 27.7 19.5 27.8 25.0 مياه سطحية أو غير ذلك

        مؤشر الثروة

 8,510 78.0 100.0 15.9 34.8 27.3 22.0 فقراً األشد 

 8,607 64.9 100.0 8.8 28.3 27.8 35.1 فقير

 8,531 54.0 100.0 4.9 21.1 28.0 46.0 متوسط

 8,668 37.6 100.0 3.0 13.0 21.6 62.4 ثري

 8,451 18.8 100.0 1.2 7.3 10.3 81.2 األكثر ثراءً 
 تلوث مياه الشرب الخاصة باألسرة بالبراز - WS.5مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 
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ب WS.1.7aالجدول  ي مياه الشر
ي فن
 الخاصة باالشة : نسبة الكلور المتبق 

 2018 ،نسبة الكلور الختبار مياه الشرب الخاصة باالسرة، العراق

  

 نسبة األسر التي لديها نتائج اختبار الكلور

 المجموع اإلجمالي

عدد األسر التي تم 

 اختبار الكلور فيها

ال يوجد 

  0.5أكثر من  0.5 - 0.2 0.2أقل من  الكلور

              

 6,724 100.0 4.2 6.0 77.0 12.8 المجموع اإلجمالي )العراق(

        

       المنطقة

 4,817 100.0 4.4 7.0 74.2 14.4 منطقة حضرية 

 1,907 100.0 3.7 3.4 84.1 8.8 منطقة ريفية

       المحافظة

 232 100.0 9.1 15.5 58.0 17.5 دهوك

 607 100.0 3.2 9.1 84.7 3.0 نينوى

 484 100.0 6.8 13.4 57.7 22.0 سليمانية

 341 100.0 3.9 11.6 84.3 0.2 كركوك

 627 100.0 9.3 10.2 73.2 7.3 اربيل

 371 100.0 2.6 1.7 91.5 4.2 ديالى

 248 100.0 3.0 1.0 92.7 3.4 انبار

 1,113 100.0 5.8 3.4 43.5 47.3 بغداد

 820 100.0 5.6 3.2 45.1 46.0 مركز   

 293 100.0 6.2 3.9 38.8 51.0 اطراف   

 316 100.0 0.9 3.0 93.9 2.2 بابل

 200 100.0 11.0 6.6 76.7 5.7 كربالء 

 226 100.0 1.5 4.0 93.3 1.1 واسط

 195 100.0 8.3 8.9 79.2 3.6 صالح الدين

 256 100.0 0.3 1.4 90.5 7.8 نجف

 177 100.0 2.6 13.1 84.4 0.0 قادسية

 193 100.0 0.2 0.4 98.7 0.7 مثنى

 392 100.0 1.0 1.3 94.6 3.0 ذي قار

 252 100.0 0.0 2.7 82.2 15.1 ميسان

 493 100.0 0.0 1.2 98.6 0.2 بصرة 

       االقليم

 1,344 100.0 8.4 12.3 65.0 14.4 العراق كوردستان

 5,380 100.0 3.1 4.4 80.0 12.5 وسط وجنوب العراق

       تعليم رّب األسرةمستوى 

 992 100.0 7.6 8.1 73.2 11.2 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 2,262 100.0 3.6 5.6 77.6 13.2 االبتدائيه

 1,470 100.0 3.2 5.9 80.9 10.0 المتوسطه

 1,997 100.0 3.9 5.3 75.4 15.3 االعداديه +

 3 (*) (*) (*) (*) (*) غير مبين

       الشربمصادر مياه 

ة   6,681 100.0 4.2 6.0 77.1 12.7 مصادر ُمحسنّ

 3,735 100.0 6.3 8.9 71.2 13.6 مياه أنابيب

 42 (41.9) (100.0) (0.0) (4.4) (64.1) قناة البئر / البئر الجوفية

 83 100.0 0.0 3.1 84.5 12.4 بئر محمية أو ينبوع محمي

 274 100.0 2.2 3.0 88.7 6.1 كشك ماء

 988 100.0 0.2 1.9 92.9 5.0 صهريج صغير محمول على شاحنة/عربة

 823 100.0 2.9 2.9 68.9 25.3 مياه معبأة بقناني/أكياس

 735 100.0 1.6 1.6 91.0 5.8 مياة معقمة و محالة 

ة  43 100.0 3.2 0.0 63.3 33.5 مصادر غير الُمحسنّ

 5 (*) (*) (*) (*) (*) بئر غير محمية أو ينبوع غير محمي

 38 100.0 3.6 0.0 70.9 25.5 مياه سطحية أو غير ذلك

      مل لتر 100مستوى الخطورة حسب عدد االيكوالي لكل 
 

 3,615 100.0 6.3 8.4 68.7 16.6 مل لتر( 100لكل  1قليل )اقل من 

 1,432 100.0 1.6 2.6 88.0 7.8 مل لتر( 100لكل  10- 1وسط )من 

 1,264 100.0 2.1 3.6 84.6 9.7 مل لتر( 100لكل  100- 11عالي )من 
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ب WS.1.7aالجدول  ي مياه الشر
ي فن
 الخاصة باالشة : نسبة الكلور المتبق 

 2018 ،نسبة الكلور الختبار مياه الشرب الخاصة باالسرة، العراق

  

 نسبة األسر التي لديها نتائج اختبار الكلور

 المجموع اإلجمالي

عدد األسر التي تم 

 اختبار الكلور فيها

ال يوجد 

  0.5أكثر من  0.5 - 0.2 0.2أقل من  الكلور

 383 100.0 0.8 2.5 90.1 6.5 مل لتر( 100لكل  100جدا عالي )اكثر من 

 31 (31.1) (100.0) (4.2) (14.8) (73.0) غير مبين

       مؤشر الثروة

 1,231 100.0 1.1 2.2 89.9 6.8 األشد فقراً 

 1,327 100.0 2.1 4.4 85.1 8.4 فقير

 1,249 100.0 4.1 4.8 77.4 13.7 متوسط

 1,432 100.0 6.6 7.6 67.3 18.4 ثري

 1,484 100.0 6.3 9.8 68.2 15.6 األكثر ثراءً 

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 

 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 

  

ب الخاصة بالمصدر  : نسبة WS.1.7bالجدول  ي مياه الشر
ي فن
 الكلور المتبق 

 2018  ،نسبة الكلور الختبار مياه الشرب الخاصة بالمصدر، العراق

  

 نسبة األسر التي لديها نتائج اختبار الكلور

 المجموع اإلجمالي
عدد األسر التي تم 
 اختبار الكلور فيها

ال يوجد 
  0.5أكثر من  0.5 - 0.2 0.2أقل من  الكلور

        

 6,739 100 5.0 6.0 76.2 12.8 المجموع اإلجمالي )العراق(

        

       المنطقة

 4,833 100 5.5 6.8 72.8 14.8 منطقة حضرية 

 1,906 100 3.7 3.8 84.9 7.6 منطقة ريفية

       المحافظة

 231 100 10.0 12.8 60.1 17.1 دهوك

 604 100 3.7 7.6 85.3 3.4 نينوى

 482 100 10.4 9.6 56.7 23.2 سليمانية

 340 100 4.0 14.2 81.6 0.2 كركوك

 629 100 10.0 10.0 72.4 7.7 اربيل

 369 100 2.5 2.7 90.2 4.6 ديالى

 247 100 2.5 2.3 93.4 1.8 انبار

 1,148 100 6.7 4.5 41.9 46.9 بغداد

 843 100 6.8 4.4 43.3 45.5 مركز   

 305 100 6.6 4.6 38.0 50.9 اطراف   

 315 100 1.1 2.1 92.9 3.9 بابل

 199 100 12.2 8.7 77.4 1.7 كربالء 

 225 100 2.5 2.3 94.3 0.9 واسط

 194 100 12.1 12.7 69.5 5.7 صالح الدين

 255 100 0.3 1.9 90.3 7.6 نجف

 176 100 2.8 15.4 81.8 0.0 قادسية

 192 100 0.2 0.5 98.6 0.7 مثنى

 390 100 2.1 1.4 94.2 2.3 ذي قار

 251 100 0.3 2.8 88.9 8.0 ميسان

 490 100 0.2 1.0 98.8 0.0 بصرة 

       االقليم

 1,342 100 10.1 10.3 64.6 14.9 العراق كوردستان

 5,397 100 3.7 4.9 79.1 12.2 وسط وجنوب العراق

       مستوى تعليم رّب األسرة

 995 100 8.8 7.8 71.8 11.5 االبتدائي أو ال تعليمما قبل 

 2,266 100 3.8 6.0 77.9 12.3 االبتدائيه

 1,472 100 4.0 5.7 79.6 10.7 المتوسطه



 

 301 صفحة | في بيئة آمنة العيش

ب الخاصة بالمصدر  : نسبة WS.1.7bالجدول  ي مياه الشر
ي فن
 الكلور المتبق 

 2018  ،نسبة الكلور الختبار مياه الشرب الخاصة بالمصدر، العراق

  

 نسبة األسر التي لديها نتائج اختبار الكلور

 المجموع اإلجمالي

عدد األسر التي تم 

 اختبار الكلور فيها

ال يوجد 

  0.5أكثر من  0.5 - 0.2 0.2أقل من  الكلور

 2,003 100 5.2 5.2 74.3 15.3 االعداديه +

 3 (*) (*) (*) (*) (*) غير مبين

      مصادر مياه الشرب
 

ة   4,195 100 6.6 7.4 70.2 15.9 مصادر ُمحسنّ

 1,154 100 3.0 3.7 85.9 7.4 مياه أنابيب

 1,033 100 2.4 3.9 85.9 7.9 قناة البئر / البئر الجوفية

 184 100 0.6 1.3 90.8 7.3 بئر محمية أو ينبوع محمي

 25 (100) (5.3) (13.4) (66.0) (15.3) كشك ماء

       صهريج صغير محمول على شاحنة/عربة

 6,695 100 5.0 6.0 76.4 12.6 معبأة بقناني/أكياسمياه 

 3,744 100 7.3 8.6 70.7 13.3 مياة معقمة و محالة 

ة  42 (100) (0.0) (1.6) (63.5) (35.0) مصادر غير الُمحسنّ

 83 100 0.0 2.6 85.0 12.4 بئر غير محمية أو ينبوع غير محمي

 275 100 3.0 2.7 88.1 6.3 مياه سطحية أو غير ذلك

مل  100مستوى الخطورة حسب عدد االيكوالي لكل 

 لتر
4.2 93.7 1.7 0.5 100 988 

 827 100 4.1 4.6 65.9 25.5 مل لتر( 100لكل  1قليل )اقل من 

 737 100 2.0 2.3 89.1 6.6 مل لتر( 100لكل  10- 1وسط )من 

 44 100 3.1 0.0 56.5 40.4 مل لتر( 100لكل  100- 11عالي )من 

 5 (*) (*) (*) (*) (*) مل لتر( 100لكل  100جدا عالي )اكثر من 

 38 100 3.6 0.0 64.4 32.0 غير مبين

       مؤشر الثروة

 1,227 100 1.2 2.8 89.5 6.4 األشد فقراً 

 1,330 100 3.1 3.3 86.1 7.5 فقير

 1,254 100 4.2 5.9 75.8 14.0 متوسط

 1,441 100 8.1 8.1 66.4 17.4 ثري

 1,487 100 7.5 9.1 66.3 17.1 األكثر ثراءً 

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 

 

ي تستخدم المياة WS.1.7cالجدول 
ب الخاصة باالشة )فقط لالش الن  ي مياه الشر

ي فن
الواصلة عن طريق االنابيب  : نسبة الكلور المتبق 

ب(  للشر
 2018  ،العراق ،نسبة الكلور الختبار مياه الشرب الخاصة باالسرة

  

 نسبة األسر التي لديها نتائج اختبار الكلور

 المجموع اإلجمالي

عدد األسر التي تم 

 اختبار الكلور فيها

ال يوجد 

 0.5 - 0.2 0.2أقل من  الكلور

أكثر من 

0.5  

          

 3,735 100.0 6.3 8.9 71.2 13.6 المجموع اإلجمالي )العراق(

        

       المنطقة

 2,805 100.0 6.4 10.2 68.0 15.4 منطقة حضرية 

 929 100.0 6.1 5.1 80.8 8.0 منطقة ريفية

       المحافظة

 208 100.0 9.9 17.1 54.4 18.5 دهوك

 562 100.0 3.4 9.8 84.6 2.1 نينوى

 418 100.0 7.9 15.3 56.8 20.0 سليمانية

 313 100.0 4.3 12.7 82.8 0.2 كركوك

 607 100.0 9.6 10.2 72.8 7.3 اربيل

 182 100.0 2.3 1.7 91.2 4.9 ديالى

 230 100.0 2.8 0.7 92.9 3.6 انبار

 541 100.0 10.6 5.8 32.7 50.9 بغداد



 

 302 صفحة | في بيئة آمنة العيش

ي تستخدم المياة WS.1.7cالجدول 
ب الخاصة باالشة )فقط لالش الن  ي مياه الشر

ي فن
الواصلة عن طريق االنابيب  : نسبة الكلور المتبق 

ب(  للشر

 2018  ،العراق ،نسبة الكلور الختبار مياه الشرب الخاصة باالسرة

  

 نسبة األسر التي لديها نتائج اختبار الكلور

 المجموع اإلجمالي
عدد األسر التي تم 
 اختبار الكلور فيها

ال يوجد 
 0.5 - 0.2 0.2أقل من  الكلور

أكثر من 
0.5  

 396 100.0 10.3 5.4 38.0 46.3 مركز   

 146 100.0 11.6 7.0 18.0 63.4 اطراف   

 123 100.0 0.0 1.9 98.1 0.0 بابل

 47 100.0 3.0 6.9 78.7 11.5 كربالء 

 43 100.0 4.7 5.5 88.9 1.0 واسط

 155 100.0 10.0 11.0 75.4 3.6 صالح الدين

 54 100.0 1.4 2.2 93.9 2.4 نجف

 62 100.0 4.5 18.7 76.8 0.0 قادسية

 38 100.0 1.0 0.9 96.3 1.9 مثنى

 75 100.0 0.8 1.1 94.0 4.1 ذي قار

 66 100.0 0.0 1.5 69.2 29.3 ميسان

 10 (*) (*) (*) (*) (*) بصرة 

       االقليم

 1,233 100.0 9.1 13.1 64.3 13.5 العراق كوردستان

 2,502 100.0 5.0 6.8 74.6 13.6 وسط وجنوب العراق

       األسرةمستوى تعليم رّب 

 576 100.0 12.5 12.2 63.5 11.8 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 1,196 100.0 5.6 9.0 71.3 14.1 االبتدائيه

 754 100.0 4.3 8.6 76.4 10.8 المتوسطه

 1,206 100.0 5.4 7.4 71.4 15.7 االعداديه +

 3 (*) (*) (*) (*) (*) غير مبين

       مصادر مياه الشرب

ة   3,735 100.0 6.3 8.9 71.2 13.6 مصادر ُمحسنّ

 3,735 100.0 6.3 8.9 71.2 13.6 مياه أنابيب

 100مستوى الخطورة حسب عدد االيكوالي لكل 
 مل لتر

      

 2,518 100.0 7.6 10.6 67.1 14.7 مل لتر( 100لكل  1قليل )اقل من 

 589 100.0 3.1 3.0 83.0 10.9 مل لتر( 100لكل  10- 1وسط )من 

 455 100.0 5.2 7.8 73.0 14.0 مل لتر( 100لكل  100- 11عالي )من 

 148 100.0 1.3 4.6 89.3 4.7 مل لتر( 100لكل  100جدا عالي )اكثر من 

 24 (100) (5.3) (18.8) (65.6) (10.3) غير مبين

       مؤشر الثروة

 284 100.0 2.5 4.9 88.4 4.2 األشد فقراً 

 467 100.0 3.4 7.6 77.4 11.6 فقير

 605 100.0 5.5 7.3 75.5 11.8 متوسط

 1,015 100.0 8.8 9.3 66.4 15.5 ثري

 1,365 100.0 6.7 10.6 67.1 15.6 األكثر ثراءً 

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 



 

 303 صفحة | في بيئة آمنة العيش

ي تستخدم المياة الواصلة عن طريق االنابيب  WS.1.7dالجدول 
ب الخاصة بالمصدر )فقط لالش الن  ي مياه الشر

ي فن
: نسبة الكلور المتبق 

ب(  للشر

 2018 ،العراق ،نسبة الكلور الختبار مياه الشرب الخاصة بالمصدر

  

 نسبة األسر التي لديها نتائج اختبار الكلور

 المجموع اإلجمالي
عدد األسر التي تم 
  0.5أكثر من  0.5 - 0.2 0.2أقل من  ال يوجد الكلور اختبار الكلور فيها

              

 3,744 100 7.3 8.6 70.7 13.3 المجموع اإلجمالي )العراق(

        

       المنطقة

 2,814 100 7.8 9.8 66.7 15.7 منطقة حضرية 

 930 100 5.9 5.1 83.0 6.0 ريفيةمنطقة 

       المحافظة

 207 100 11.2 13.6 57.4 17.9 دهوك

 559 100 4.0 8.2 86.0 1.9 نينوى

 416 100 12.1 10.9 56.3 20.8 سليمانية

 311 100 4.4 15.5 79.9 0.2 كركوك

 609 100 10.3 10.0 72.0 7.7 اربيل

 181 100 2.1 3.8 87.6 6.5 ديالى

 229 100 2.3 1.8 94.4 1.5 انبار

 561 100 10.9 7.5 30.6 51.0 بغداد

 407 100 11.1 7.5 35.4 46.0 مركز   

 153 100 10.4 7.5 17.7 64.4 اطراف   

 123 100 0.0 2.1 96.9 1.0 بابل

 46 100 4.8 4.3 87.7 3.1 كربالء 

 43 100 3.5 4.3 92.2 0.0 واسط

 155 100 14.5 14.0 67.6 3.9 صالح الدين

 53 100 1.4 5.7 91.7 1.2 نجف

 62 100 7.2 13.0 79.8 0.0 قادسية

 38 100 1.0 0.9 96.3 1.9 مثنى

 75 100 1.1 0.0 95.7 3.3 ذي قار

 65 100 0.0 1.9 92.2 5.9 ميسان

 10 (*) (*) (*) (*) (*) بصرة 

       االقليم

 1,232 100 11.1 10.9 64.2 13.8 العراق كوردستان

 2,512 100 5.5 7.5 73.9 13.1 وسط وجنوب العراق

       مستوى تعليم رّب األسرة

 578 100 14.2 11.3 63.0 11.6 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 1,199 100 5.6 9.1 72.5 12.9 االبتدائيه

 755 100 5.5 8.3 74.9 11.3 المتوسطه

 1,209 100 7.0 7.0 70.2 15.8 االعداديه +

 3 (*) (*) (*) (*) (*) غير مبين

       مصادر مياه الشرب

ة   2,753 100 8.2 9.3 67.8 14.7 مصادر ُمحسنّ

 456 100 6.4 5.4 79.3 8.9 مياه أنابيب

مستوى الخطورة حسب عدد االيكوالي لكل 
 مل لتر 100

11.7 76.1 8.1 4.1 100 395 

 54 100 2.2 3.2 90.5 4.1 لتر(مل  100لكل  1قليل )اقل من 

 22 (100) (5.8) (14.7) (62.7) (16.8) مل لتر( 100لكل  10- 1وسط )من 

       مل لتر( 100لكل  100- 11عالي )من 

مل  100لكل  100جدا عالي )اكثر من 
 لتر(

13.3 70.7 8.6 7.3 100 3,744 

 3,744 100 7.3 8.6 70.7 13.3 غير مبين

       الثروةمؤشر 

 283 100 2.4 5.2 86.3 6.1 األشد فقراً 

 468 100 4.4 4.7 83.9 7.0 فقير

 607 100 5.6 8.5 73.9 11.9 متوسط

 1,019 100 10.2 9.9 65.2 14.7 ثري



 

 304 صفحة | في بيئة آمنة العيش

ي تستخدم المياة الواصلة عن طريق االنابيب  WS.1.7dالجدول 
ب الخاصة بالمصدر )فقط لالش الن  ي مياه الشر

ي فن
: نسبة الكلور المتبق 

ب(  للشر

 2018 ،العراق ،نسبة الكلور الختبار مياه الشرب الخاصة بالمصدر

  

 نسبة األسر التي لديها نتائج اختبار الكلور

 المجموع اإلجمالي
عدد األسر التي تم 
  0.5أكثر من  0.5 - 0.2 0.2أقل من  ال يوجد الكلور اختبار الكلور فيها

 1,367 100 8.0 9.7 65.6 16.6 األكثر ثراءً 

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 

 

ب المدارة بشكل آمنWS.1.8الجدول   : خدمات مياه الشر

الُمحّسنة وغير صادر مياه الشرب توزيع نسبة أفراد األسرة المعيشية ممن لديهم مياه للشرب في المبنى، ومتوفرة حين يحتاجونها، وخالية من التلوث بالبراز، ولمستخدمي م

 2018العراق،  ليه،الُمحّسنة ونسبة أفراد األسرة المعيشية ممن لديهم مصدر مياه شرب ُمحّسن في المبنى، وخاٍل من بكتيريا إي كوالي ومتوفر عند الحاجة إ

  

نسبة أفراد  المصدر الرئيسي لمياه الشرب
األسرة المعيشية 

الذين لديهم 

مصدر مياه 
شرب ُمحّسن 

 موجود في
المسكن، وخاٍل 

من بكتيريات أي 

كوالي ومتوفر 
 1عند الحاجة إليه

عدد أفراد األسرة 
المعيشية ممن لديهم 

معلومات حول 
 جودة المياه

 مصادرغير ُمحسّنة مصادر ُمحسّنة

مصدر 
مياه 

شرب 
خاٍل من 
بكتيريا 

إي 
 كوالي

بكميات 
مياه 

شرب 
كافية 
عند 

الحاجة 
 إليها

يمكن 
الحصول 

على 
مياه 

الشرب 

في 
   المبنى

مصدر 
مياه 

شرب 
خاٍل من 
بكتيريا 

إي 
 كوالي

بكميات 
مياه 

شرب 
كافية 
عند 

الحاجة 
 إليها

يمكن 

الحصول 
على مياه 
الشرب 

في 
 المبنى

            

 78.3 77.6 59.8 المجموع اإلجمالي )العراق(
 

33.8 80.8 41.7 39.2 42,501 

   
        

  المنطقة
        

 80.9 78.1 64.6 منطقة حضرية 
 

78.8 64.7 84.3 42.7 29,444 

 72.2 76.4 48.9 منطقة ريفية
 

30.2 82.1 38.3 31.3 13,056 

  المحافظة
        

 100.0 95.9 79.2 دهوك
 

100.0 100.0 0.0 75.2 1,472 

 99.0 60.4 76.4 نينوى
 

na na na 46.7 4,046 

 97.4 97.0 89.4 سليمانية
 

100.0 81.0 81.0 83.3 2,288 

 100.0 76.3 97.6 كركوك
 

na na na 73.9 1,654 

 99.7 94.4 95.4 اربيل
 

na na na 89.5 3,235 

 94.5 93.1 56.7 ديالى
 

47.4 100.0 51.8 48.6 2,356 

 96.2 27.1 38.9 انبار
 

0.0 100.0 0.0 18.9 1,685 

 88.6 68.5 67.1 بغداد
 

3.0 48.5 0.8 39.2 7,109 

 94.4 71.2 68.5 مركز   
 

na na na 46.2 5,050 

 73.7 61.9 63.7 اطراف   
 

3.0 48.5 0.8 22.3 2,059 

 48.8 68.8 38.3 بابل
 

10.3 94.8 55.7 14.9 1,960 

 62.0 90.5 68.9 كربالء 
 

na na na 37.1 1,262 

 39.4 64.1 47.6 واسط
 

62.5 37.5 100.0 11.5 1,547 

 99.3 50.7 49.4 الدينصالح 
 

34.3 100.0 100.0 24.8 1,246 

 23.0 79.9 38.2 نجف
 

100.0 100.0 100.0 11.7 1,621 

 99.4 60.1 55.6 قادسية
 

na na na 36.5 1,244 

 93.9 61.7 46.6 مثنى
 

0.0 100.0 100.0 40.2 1,568 

 98.0 98.6 13.6 ذي قار
 

28.7 100.0 28.7 12.7 2,834 

 26.4 91.9 32.6 ميسان
 

na na na 7.7 1,862 

 17.8 97.9 46.8 بصرة 
 

na na na 10.7 3,510 

  االقليم
        

 99.0 95.5 90.0 العراق كوردستان
 

100.0 84.2 67.0 84.5 6,995 

 74.2 74.0 53.9 وسط وجنوب العراق
 

24.3 80.3 38.1 30.3 35,505 

  مستوى تعليم رّب األسرة
        

 75.0 79.7 59.5 قبل االبتدائي أو ال تعليمما 
 

32.5 58.0 27.7 41.0 6,707 

 78.6 80.1 57.5 االبتدائيه
 

21.1 89.0 34.4 40.0 14,820 

 74.9 77.3 56.7 المتوسطه
 

21.8 85.7 51.8 35.1 9,424 

 82.4 73.3 65.4 االعداديه +
 

82.2 84.2 61.5 40.4 11,526 



 

 305 صفحة | في بيئة آمنة العيش

ب المدارة بشكل آمنWS.1.8الجدول   : خدمات مياه الشر

الُمحّسنة وغير صادر مياه الشرب توزيع نسبة أفراد األسرة المعيشية ممن لديهم مياه للشرب في المبنى، ومتوفرة حين يحتاجونها، وخالية من التلوث بالبراز، ولمستخدمي م
 2018العراق،  ليه،الُمحّسنة ونسبة أفراد األسرة المعيشية ممن لديهم مصدر مياه شرب ُمحّسن في المبنى، وخاٍل من بكتيريا إي كوالي ومتوفر عند الحاجة إ

  

نسبة أفراد  المصدر الرئيسي لمياه الشرب

األسرة المعيشية 
الذين لديهم 
مصدر مياه 

شرب ُمحّسن 
 موجود في

المسكن، وخاٍل 
من بكتيريات أي 
كوالي ومتوفر 

 1عند الحاجة إليه

عدد أفراد األسرة 
المعيشية ممن لديهم 

معلومات حول 

 جودة المياه

 مصادرغير ُمحسّنة مصادر ُمحسّنة

مصدر 

مياه 
شرب 

خاٍل من 
بكتيريا 

إي 

 كوالي

بكميات 

مياه 
شرب 

كافية 
عند 

الحاجة 

 إليها

يمكن 

الحصول 
على 

مياه 
الشرب 

في 

   المبنى

مصدر 

مياه 
شرب 

خاٍل من 
بكتيريا 

إي 

 كوالي

بكميات 

مياه 
شرب 

كافية 
عند 

الحاجة 

 إليها

يمكن 
الحصول 

على مياه 
الشرب 

في 

 المبنى

 (*) (*) (*) غير مبين
 

na na na (*) 24 

 مصادر مياه الشرب المحسنة
        

 100.0 71.6 71.3 مياه أنابيب
 

na na na 53.9 22,494 

 100.0 89.1 80.4 قناة البئر / البئر الجوفية
 

na na na 75.6 232 

 90.7 89.3 62.6 بئر محمية أو ينبوع محمي
 

na na na 54.7 510 

 0.0 81.0 39.0 كشك ماء
 

na na na 0.0 1,889 

 0.0 90.4 39.8 صهريج صغير محمول على شاحنة/عربة
 

na na na 0.0 6,884 

 95.5 74.0 66.8 مياه معبأة بقناني/أكياس
 

na na na 48.2 4,921 

 97.9 86.8 36.7 مياة معقمة و محالة 
 

na na na 32.5 5,284 

ة  مصادر غير الُمحسنّ
         

 na na na غير محميبئر غير محمية أو ينبوع 
 

(93.2) (77.1) (75.6) (0.0) 35 

 na na na مياه سطحية أو غير ذلك
 

25.5 81.3 37.0 0.0 252 

  مؤشر الثروة
        

 50.1 78.3 32.4 األشد فقراً 
 

24.8 80.0 33.4 14.5 8,470 

 66.9 76.4 47.8 فقير
 

77.6 100.0 81.6 23.0 8,552 

 80.7 77.7 59.9 متوسط
 

56.7 100.0 100.0 37.9 8,424 

 93.8 73.1 73.3 ثري
 

100.0 30.8 69.2 51.2 8,602 

 99.2 82.6 84.9 األكثر ثراءً 
 

Na na na 69.6 8,453 

 6.1.1استخدام خدمات مياه الشرب المدارة بشكل آمن؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - WS.6مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

(naغير منطبق ) 

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 

 

ي األشة WS.1.9الجدول 
 المعيشية: معالجة المياه المستخدمة فن

 2018مناسبة، العراق، نسبة أفراد األسرة المعيشية حسب طريقة معالجة مياه الشرب المستخدمة في األسرة المعيشية ونسبة من يستخدمون طريقة معالجة 

  

نسبة أفراد  طريقة معالجة المياه المستخدمة في األسرة المعيشية

األسرة المعيشية 
في األسر 

المعيشية الذين 
يستخدمون 

طريقة مناسبة 

 لمعالجة المياه

عدد أفراد 
األسرة 

 المعيشية

ال 
تستخدم 

أية 

 الغلي طريقة

إضافة 
المبيّض/ 

 الكلور

تصفيته 
باستخدام 
قطعة 

 قماش

استخدام 
فلتر 

 اماء

التطهير 

عن 
طريق 
أشعة 

 الشمس

تركه 
حتى 

 يترسب

اضافة 
حبوب 

 تعقيم

منظومة 
تصفية 

 بمنزلية

غير 

 ذلك

ال 
 أعرف/
إجابة 

 ناقصة 

                 

 128,284 28.7 0.0 0.5 17.9 1.8 0.4 0.0 7.9 0.0 1.4 2.0 70.7 المجموع اإلجمالي )العراق(

               

              المنطقة

 88,990 29.9 0.0 0.5 18.2 1.6 0.2 0.0 9.4 0.0 1.0 1.4 69.6 منطقة حضرية 

 39,293 26.2 0.0 0.3 17.3 2.4 0.7 0.0 4.3 0.1 2.2 3.3 73.1 منطقة ريفية

              المحافظة

 4,513 23.9 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 20.8 0.5 0.0 1.4 75.7 دهوك

 12,092 35.2 0.0 0.3 0.7 5.1 0.6 0.0 28.1 0.1 3.9 3.8 64.2 نينوى

 6,915 21.2 0.0 0.0 4.8 0.4 0.0 0.0 15.6 0.0 0.5 0.7 78.8 سليمانية

 5,266 23.2 0.0 0.5 13.9 2.8 1.0 0.0 8.4 0.1 1.2 2.4 75.9 كركوك

 10,355 19.4 0.0 0.2 0.5 0.3 1.1 0.0 15.8 0.0 0.1 3.9 79.3 اربيل

 7,227 55.5 0.0 1.3 46.0 5.4 1.7 0.0 0.6 0.0 4.1 1.8 42.9 ديالى
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ي األشة WS.1.9الجدول 
 المعيشية: معالجة المياه المستخدمة فن

 2018مناسبة، العراق، نسبة أفراد األسرة المعيشية حسب طريقة معالجة مياه الشرب المستخدمة في األسرة المعيشية ونسبة من يستخدمون طريقة معالجة 

  

نسبة أفراد  طريقة معالجة المياه المستخدمة في األسرة المعيشية

األسرة المعيشية 
في األسر 

المعيشية الذين 

يستخدمون 
طريقة مناسبة 

 لمعالجة المياه

عدد أفراد 
األسرة 

 المعيشية

ال 

تستخدم 
أية 

 الغلي طريقة

إضافة 
المبيّض/ 

 الكلور

تصفيته 

باستخدام 
قطعة 

 قماش

استخدام 
فلتر 

 اماء

التطهير 
عن 

طريق 
أشعة 

 الشمس

تركه 
حتى 

 يترسب

اضافة 
حبوب 

 تعقيم

منظومة 
تصفية 

 بمنزلية

غير 

 ذلك

ال 

 أعرف/
إجابة 

 ناقصة 

 5,155 81.9 0.0 2.6 74.5 4.0 0.1 0.1 3.2 0.0 0.5 17.8 17.7 انبار

 21,569 41.2 0.0 1.1 34.8 0.7 0.0 0.0 5.2 0.0 0.3 0.7 57.7 بغداد

 15,559 42.6 0.0 1.5 35.4 0.9 0.0 0.0 6.1 0.0 0.4 0.3 55.9 مركز   

 6,010 37.7 0.0 0.1 33.1 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.1 1.8 62.2 اطراف   

 6,011 38.1 0.0 0.0 35.3 0.5 0.1 0.0 1.8 0.0 0.1 0.6 61.9 بابل

 3,734 14.7 0.0 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 85.3 كربالء 

 4,411 17.5 0.0 0.0 17.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 82.4 واسط

 3,861 41.5 0.0 0.1 13.0 6.9 0.3 0.2 11.1 0.1 14.9 3.1 58.2 صالح الدين

 4,961 19.6 0.0 0.0 18.1 0.1 0.2 0.0 1.1 0.0 0.2 0.2 80.4 نجف

 3,803 16.1 0.0 0.1 6.0 0.8 0.4 0.1 7.2 0.1 1.7 0.8 83.5 قادسية

 4,216 10.3 0.0 0.5 6.3 0.3 0.2 0.0 3.1 0.1 0.6 0.0 89.0 مثنى

 8,516 11.9 0.0 0.0 10.4 0.1 0.4 0.0 1.0 0.0 0.1 0.4 87.7 ذي قار

 5,374 18.5 0.0 0.2 17.2 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.5 0.3 81.3 ميسان

 10,304 4.7 0.0 0.0 0.4 3.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 95.3 بصرة 

              االقليم

 21,783 20.9 0.0 0.1 2.2 0.2 0.5 0.0 16.8 0.1 0.2 2.4 78.4 العراق كوردستان

 106,500 30.4 0.0 0.5 21.1 2.1 0.3 0.0 6.0 0.0 1.6 1.9 69.1 وسط وجنوب العراق

            مستوى تعليم رّب األسرة

 20,242 18.6 0.0 0.3 12.1 0.8 0.1 0.0 4.7 0.2 0.7 1.3 81.0 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 44,903 24.0 0.0 0.4 14.5 1.5 0.3 0.0 6.4 0.0 1.2 1.8 75.5 االبتدائيه

 27,676 29.3 0.0 0.6 18.7 2.0 0.2 0.0 7.4 0.0 1.6 1.7 70.2 المتوسطه

 35,365 40.3 0.0 0.5 25.1 2.7 0.6 0.0 11.8 0.0 1.7 2.8 59.0 االعداديه +

 97 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 96.7 غير مبين

            المصدر الرئيسي لمياه الشرب

 127,269 28.6 0.0 0.5 17.9 1.8 0.3 0.0 7.9 0.0 1.3 1.9 70.8 ُمحّسن

 1,015 47.5 0.0 0.0 24.3 7.6 5.8 0.0 2.6 0.0 6.2 8.6 50.6 غير ُمحّسن

              مؤشر الثروة

 25,652 12.4 0.0 0.3 7.9 2.0 0.5 0.0 0.7 0.1 1.4 2.0 87.2 األشد فقراً 

 25,662 17.2 0.0 0.3 12.5 1.5 0.8 0.0 1.7 0.0 1.3 2.0 82.0 فقير

 25,662 30.1 0.0 0.5 21.5 2.2 0.3 0.0 5.1 0.0 1.8 1.3 69.4 متوسط

 25,608 40.7 0.0 0.6 28.3 1.8 0.1 0.0 9.0 0.0 1.5 2.5 58.6 ثري

 25,699 43.3 0.0 0.5 19.5 1.6 0.1 0.0 22.7 0.1 0.9 2.1 56.2 األكثر ثراءً 
 المنزلمرشحات السيراميك أو الرمال المستخدمة في أ

 على الكهرباءتعمل عادة  ROوحدة معالجة المياه المنزلية  ب
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األيدي 10.2  غسل 

 من انتشار كل من اإلسهال وااللتهاب الرئوي  
ّ
لدى األطفال  غسل األيدي بالماء والصابون هو التدخل الصح  األكبر فعالية من حيث التكلفة للحد

م الماء والصابون بعد الذهاب إل المرحاض وبعد تنظيف الطفل/ة،  اوتكون هذه الطرق أكبر فعالية عند تطبيقها باستخد .  137دون سّن الخامسة 

  هذه األوقات الحرجة هو أمر  وقبل تناول أو مناولة الطعام وقبل إطعام الطفل/ة. 
ينطوي  وحيث إن تسجيل مشاهدات سلوك غسل األيدي ف 

فإن من بير  الطرق البديلة لتسجيل هذه المشاهدات هو تقييم مدى أرجحية إتباع السلوك الصحيح لغسل األيدي من خالل طلب   عىل صعوبة، 

  ورصد ما إذا كان يتوفر فيه الماء والصابون )أو أية مواد تنظيفية محلية أخرى( 
 “138.139رؤية المكان الذي يغسل األفراد أيديهم ف 

  تهدف إل تحقيق  لقد تم حذف 
  غايات أهداف التنمية المستدامة الن 

مسألة النظافة العامة من األهداف اإلنمائية لأللفية، لكن تم تضمينها ف 

ل )هدفا التنمية المستدامة    المب  
 (. 6.2و  1.4الوصول الشامل إل مرافق غسل األيدي األساسية ف 

  المسكن، أو  نسبة أفراد األشة المعيشية  WS.2.1ويعرض الجدول  
  المبن  )ف 

  تم مشاهدة وجود مرافق غسل أيدي ثابتة أو متنقلة لديها ف 
الن 

    كما يعرض الجدول نسبة مرافق غسل األيدي حيث يتم مشاهدة الماء والصابون فيها.  الفناء، أو األرض المحيطة(. 
وأفراد األش المعيشية الن 

  المبن  ويشتمل عىل ال
ماء والصابون هم األفراد الذين تنطبق عليهم معايبر هدف التنمية المستدامة الخاص بمرفق  لديها مرفق لغسل األيدي ف 

 ."   غسل األيدي "األساس 

 

 

137   . . فالدمانبر   
نكروس، أس. و ف    الدول النامية.  ”. 41“تعزيز إمداد المياه وخدمات الضف الصح  والنظافة العامة، الفصل  كبر

  أولويات مكافحة األمراض ف 
ف 

، العاصمة:  تحرير جيمسون وآخرون. الطبعة الثانية،  . البنك  واشطي    الدول  إلعادة اإلعمار والتنمية / البنك الدول 
138  . .  .2013تحديث  توجيه عمىل  لقياس سلوك غسل األيدي: رام، ئر  ، العاصمة:  توسيع نطاق ممارسة غسل األيدي عىل المستوى العالم  مطبقعة  واشطي  

 ،  .2013البنك الدول 
تنقلة وتشتمل عىل حوض له حنفية ماء، ودالء مع حنفيات، أو مّرشات، وأوعية أو أحواض يمكن أن تكون أمكان أو مرافق غسل األيدي مرافق ثابتة أو م139

اب أو الرمل أو أية مصممة لغسل اليدين.   والصابون يشمل قطع الصابون أو الصابون السائل أو مسحوق مّطهر أو أي ماء فيه صابون، لكنه ال يشمل الرماد أو الب 

 مادة أخرى لغسل األيدي. 
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ي المبنن WS.2.1الجدول 
 : مرافق غسل اليدين بالماء والصابون فن

 2018العراق،  األسرة المعيشية حسب مدى توفر الماء والصابون أو مادة مطهرة في مرفق غسل األيدي،نسبة توزيع أفراد األسرة المعيشية حسب مشاهدة مرفق غسل األيدي ونسبة أفراد 

  

مرفق الصرف الصحي 
 الذي تم مشاهدته

لم يتم مشاهدة 
أية مرفق لغسل 

األيدي في 
المسكن أو فناء 

المسكن أو 
 أرضه

لم يتم منح 
اإلذن 

لرؤيته/سبب 
 آخر

المجموع 
 اإلجمالي

أفراد عدد 
 األسرة المعيشية

 مرفق الصرف الصحي الذي تم مشاهدته وكان فيه
عدد األسرة المعيشية التي 

مشاهدة مرفق غسل األيدي 
 فيها

نسبة أفراد األسرة المعيشية 
الذين لديهم مرفق لغسل 

األيدي يوجد فيه ماء 
 1وصابون

عدد أفراد األسرة المعيشية 
التي مشاهدة مرفق غسل 

أو الذين  األيدي في أسرهم
ال يوجد مرفق لغسل 

األيدي في المسكن، أو فناء 
 المسكن أو أرض المسكن

تم مشاهدة 
 مرفق ثابت

تم مشاهدة 
 صابون  ماء مرفق متنقل

 تراب/
 طين/رمل

                       

 128,039 97.0 126,888 0.1 98.7 98.7 128,284 100.0 0.2 0.9 3.7 95.2 المجموع اإلجمالي )العراق(

              

             المنطقة

 88,785 97.9 88,257 0.1 99.0 99.2 88,990 100.0 0.2 0.6 1.6 97.6 منطقة حضرية 

 39,254 95.0 38,631 0.1 98.1 97.5 39,293 100.0 0.1 1.6 8.5 89.8 منطقة ريفية

             المحافظة

 4,513 98.5 4,509 0.0 99.2 99.4 4,513 100.0 0.0 0.1 0.2 99.7 دهوك

 12,089 96.6 12,083 0.0 98.1 97.7 12,092 100.0 0.0 0.1 0.2 99.7 نينوى

 6,906 99.9 6,905 0.0 100.0 99.9 6,915 100.0 0.1 0.0 0.3 99.5 سليمانية

 5,264 97.6 5,225 0.0 99.0 98.7 5,266 100.0 0.0 0.7 2.9 96.3 كركوك

 10,335 99.6 10,329 0.0 99.6 100.0 10,355 100.0 0.2 0.1 0.2 99.6 اربيل

 7,212 94.9 7,067 0.0 97.0 99.9 7,227 100.0 0.2 2.0 4.7 93.0 ديالى

 5,155 94.0 5,144 0.0 97.6 94.7 5,155 100.0 0.0 0.2 9.6 90.1 انبار

 21,457 98.0 21,374 0.0 99.1 98.7 21,569 100.0 0.5 0.4 2.0 97.1 بغداد

 15,453 97.8 15,376 0.0 98.8 98.6 15,559 100.0 0.7 0.5 0.7 98.2 مركز   

 6,004 98.7 5,998 0.0 99.9 98.9 6,010 100.0 0.1 0.1 5.3 94.5 اطراف   

 6,011 94.1 5,995 0.1 96.3 95.3 6,011 100.0 0.0 0.3 3.6 96.2 بابل

 3,727 99.2 3,716 0.0 99.9 99.6 3,734 100.0 0.2 0.3 1.2 98.3 كربالء 

 4,384 97.3 4,369 0.0 98.6 98.4 4,411 100.0 0.6 0.4 7.1 91.9 واسط

 3,840 97.9 3,823 0.0 99.4 99.0 3,861 100.0 0.5 0.4 6.0 93.1 صالح الدين

 4,953 94.0 4,748 1.2 98.5 99.4 4,961 100.0 0.1 4.1 12.6 83.1 نجف

 3,802 94.5 3,677 0.1 98.6 98.8 3,803 100.0 0.0 3.3 1.5 95.2 قادسية

 4,206 97.6 4,182 0.0 99.4 98.5 4,216 100.0 0.2 0.6 9.6 89.6 مثنى

 8,511 98.0 8,470 0.1 98.9 99.2 8,516 100.0 0.1 0.5 13.3 86.2 ذي قار

 5,372 95.7 5,267 0.1 97.9 99.7 5,374 100.0 0.0 1.9 3.5 94.5 ميسان

 10,301 95.2 10,006 0.0 99.4 98.5 10,304 100.0 0.0 2.9 0.6 96.5 بصرة 

             االقليم

 21,754 99.4 21,742 0.0 99.6 99.8 21,783 100.0 0.1 0.1 0.2 99.6 العراق كوردستان
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ي المبنن WS.2.1الجدول 
 : مرافق غسل اليدين بالماء والصابون فن

 2018العراق،  األسرة المعيشية حسب مدى توفر الماء والصابون أو مادة مطهرة في مرفق غسل األيدي،نسبة توزيع أفراد األسرة المعيشية حسب مشاهدة مرفق غسل األيدي ونسبة أفراد 

  

مرفق الصرف الصحي 
 الذي تم مشاهدته

لم يتم مشاهدة 
أية مرفق لغسل 

األيدي في 
المسكن أو فناء 

المسكن أو 
 أرضه

لم يتم منح 
اإلذن 

لرؤيته/سبب 
 آخر

المجموع 
 اإلجمالي

أفراد عدد 
 األسرة المعيشية

 مرفق الصرف الصحي الذي تم مشاهدته وكان فيه
عدد األسرة المعيشية التي 

مشاهدة مرفق غسل األيدي 
 فيها

نسبة أفراد األسرة المعيشية 
الذين لديهم مرفق لغسل 

األيدي يوجد فيه ماء 
 1وصابون

عدد أفراد األسرة المعيشية 
التي مشاهدة مرفق غسل 

أو الذين  األيدي في أسرهم
ال يوجد مرفق لغسل 

األيدي في المسكن، أو فناء 
 المسكن أو أرض المسكن

تم مشاهدة 
 مرفق ثابت

تم مشاهدة 
 صابون  ماء مرفق متنقل

 تراب/
 طين/رمل

 106,285 96.5 105,146 0.1 98.5 98.4 106,500 100.0 0.2 1.1 4.4 94.3 وسط وجنوب العراق

             مستوى تعليم رّب األسرة

ما قبل االبتدائي أو ال 

 تعليم
90.9 7.4 1.5 0.1 100.0 20,242 98.0 97.9 0.3 19,912 95.4 20,212 

 44,794 96.4 44,345 0.0 98.4 98.4 44,903 100.0 0.2 1.0 4.6 94.1 االبتدائيه

 27,640 97.1 27,365 0.0 98.8 98.7 27,676 100.0 0.1 1.0 2.7 96.2 المتوسطه

 35,297 98.6 35,170 0.0 99.5 99.3 35,365 100.0 0.2 0.4 1.2 98.2 االعداديه +

 96 (100.0) (95.9) (0.0) (100.0) (100.0) 97 100.0 1.6 0.0 0.0 98.4 غير مبين

             مؤشر الثروة

 25,574 89.5 24,616 0.3 96.1 95.1 25,652 100.0 0.3 3.7 14.9 81.1 األشد فقراً 

 25,607 97.7 25,446 0.0 98.7 99.2 25,662 100.0 0.2 0.6 2.8 96.4 فقير

 25,607 98.4 25,585 0.0 99.0 99.1 25,662 100.0 0.2 0.1 0.6 99.1 متوسط

 25,562 99.6 25,553 0.0 99.9 99.8 25,608 100.0 0.2 0.0 0.1 99.7 ثري

 25,689 99.8 25,689 0.0 99.8 100.0 25,699 100.0 0.0 0.0 0.1 99.9 األكثر ثراءً 

 6.2.1و  1.4.1مرفق غسل األيدي بالماء والصابون؛ مؤشرات هدف التنمية المستدامة  - WS.7مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 التنمية المستدامة.مالحظة: ال يُعتبر التراب أو الطين أو الرمل بنفس نجاعة الصابون وال يتم تضمينها في المسح العنقودي متعدد المؤشرات أو مؤشر هدف 

 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 



 

 310 صفحة | في بيئة آمنة العيش

 الرصف الصحي  10.3

 باإلسهال وكذلك بالعدوى الطفيلية، مثل عدوى 
ً
 وثيقا

ً
از اإلنسان وتدئ  مستوى النظافة الشخصية ارتباطا الديدان  ترتبط اإلدارة غبر اآلمنة لبر

بة )الديدان(. الطفيلية  ومن شأن توفبر مرافق رصف صح  ونظافة عامة ُمحّسنة أن يؤدي إل خفض مستويات مرض   المنقولة عن طريق الب 

لث 
ُ
بة وأثر مجموعة  140اإلسهال إل الث   األثر الصح  السلنر  لعدوى الديدان الطفيلية المنقولة عن طريق الب 

، ويمكن أن يؤدي إل انخفاض كببر ف 

  جميع أنحاء العالم متنوعة من 
  تؤثر عىل أكبر من مليار شخص ف 

 .141األمراض المدارية المهملة األخرى الن 

 بكثبر من األهداف اإلنمائية لأللفية وتهدف إل تحقيق 
ً
عتبر غايات أهداف التنمية المستدامة ذات العالقة بالضف الصح  أكبر طموحا

ُ
الوصول  ت

( والوصول الشامل إل الخدمات الُمدارة بشكل آمن )هدف التنمية المستدامة  1.4مية المستدامة الشامل إل الخدمات األساسية )هدف التن

6.2 .) 

ي.  ومرافق الضف الصح  الُمحّسنة تشمل   ُيعّرف مرفق الضف الصح  الُمحّسن عىل أنه يفصل بشكل صح  براز اإلنسان عن التالمس البشر

  تعمل بالماء الدافق/الصب المت 
صلة بشبكات مجاري، أو حفر امتصاصية ومراحيض الحفر، ومراحيض الحفر الُمحّسنة ذات  المراحيض الن 

نسبة من يستخدمون مرافق رصف صح    WS.3.1ويعرض الجدول  التهوية، ومراحيض الحفر ذات األلواح، والمراحيض المصنوعة من السماد. 

ات أو مسطحات المياه  كما يعرض الجدول نسبة األفراد الذين يتخلص ُمحّسنة وغبر ُمحّسنة.    الحقول أو الغابات أو بير  الشجبر
از ف  ون من البر

  العراء". 
 المكشوفة أو الشواط  أو األماكن المشكوفة األخرى، أو التخلص من المخلفات الصلبة، وه  ممارسة تعرف باسم "التغّوط ف 

ف صح  ُمحّسنة وغبر ُمحّسنة تتمتع بالخصوصية ويتشاركون توزي    ع أفراد األش المعيشية الذين يستخدمون مرافق رص   WS.3.2يعرض الجدول  

كة أو عامة عىل أنهم يحصلون عىل   بها مع أش معيشية أخرى أو كانت مرافق عامة.  وُيصّنف األفراد الذين يستخدمون مرافق رصف صح  مشب 

  تستخدم مرافق خدمة "محدودة"، لغرض رصد هدف التنمية المستدامة. 
رصف صح  ُمحّسنة ال تتشارك بها مع أش   واألش المعيشية الن 

  تنطبق عليها معايبر هدف التنمية المستدامة الخاص بخدمة الضف الصح  "األساسية"، ويمكن اعتبارها عىل أنه
ا  معيشية أخرى ه  األش الن 

از.   "ُمدارة بشكل آمن" حسب طريقة إدارة البر

از من المراحيض الُمحّسنة المتصلة بحفرة والحفر االمتصاصية.  الطرق المستخدمة لتفري    غ وإزالة WS.3.3ويعرض الجدول   از الذي يتم   البر البر

  يت
 )أو ال يعرف أفراد األشة إن كان يتم إفراغها أم ال( أو الن 

ً
م إفراغها ودفن  تضيفه من مراحيض حفر ُمحّسنة وحفر امتصاصية ال يتم إفراغها أبدا

  حفرة مغطاة، ُيصّنف عىل أنه 
از ف    الموقع" وتنطبق عليه معايبر هدف التنمية المستدامة الخاص بخدمة  البر

"يتم التخلص منه بشكل آمن ف 

از الذي يتم تضيفه من مراحيض الحفر والحفر االمتصاصية والذي   الضف الصح  "الُمدارة بشكل آمن".  كما أنه يمكن إدارة، بشكل آمن، البر

از، فال   عالجته، وذلك حسب نوع المعالجة. يتم التخلص منه بواسطة أحد مزودي الخدمة لم أما الطرق األخرى المتبعة إلفراغ والتخلص من البر

عتبر طرق ُمدراة بشكل آمن". 
ُ
  ت

  لديها شبكات رصف صح  داخل الموقع   WS.3.4يلخص الجدول 
از من خاللها لدى األش المعيشية الن    يتم إدارة البر

الطرق الرئيسية الن 

  لديها شبكات مجاري، أو مرافق رصف صح  غبر ُمحّسنة  )مراحيض حفر ُمحّسن
ة وحفر امتصاصية(، وهو يقارن هذه األش مع نسبة األش الن 

  العراء. 
  أو تمارس التغّوط ف 

  الفئة العمرية  WS.3.5ويعرض الجدول 
  لديها أطفال ف 

  2-0الطرق الرئيسية المستخدمة للتخلص من براز األطفال لدى األش المعيشية الن 

  مرحاض أو حفرة مرحاض سنة. 
از أو نقعه ف  از استخدام الطفل للمرحاض أو حفرة مرحاض ووضع البر  .وتشمل الطرق المالئمة للتخلص من البر

  جميع أنحاء العالم، وسيلة مال
 ف 
ً
ستخدم لمرة واحدة مع المخلفات الصلبة، وه  ممارسة شائعة جدا

ُ
  ت
عتبر ممارسة وضع الحفاظات الن 

ُ
ئمة  وت

از فقط إذا كان هناك شبكة للتضيف والتخلص الصح  للمخلفات الصلبة نفسها. ل .   لتخلص من البر
ً
 هذا التصنيف قيد المراجعة حاليا

  واإلقليم  والعالم  عىل  1990منذ عام 
ك عىل توفبر تقديرات منتظمة حول التقدم الُمحرز عىل المستوى الوطن  ، يعكف برنامج الرصد المشب 

ك قياس ومقارنة   (. WASHمياه والضف الصح  والنظافة العامة )صعيد خدمات ال وتتيح "ساللم" مستويات الخدمة ضمن برنامج الرصد المشب 

  مختلف مراحل التنمية. 
ثة لخدمات المياه والضف الصح   2015وابتداًء من عام  التقدم الُمحرز بير  الدول ف 

ّ
، تم وضع ساللم مستويات محد

ا   تستند إل مؤشر
م ثالث لمرافق   ت راسخة ووضع درجات جديدة تشتمل عىل معايبر إضافية تتعلق بمستويات الخدمة. والن 

ّ
وقد تم إضافة سل

نسبة أفراد األشة المعيشية الذين ينطبق عليهم معيار هدف التنمية المستدامة الخاص بالخدمات   WS.3.6يلخص الجدول  غسل األيدي. 

ب والضف الصح    142وغسل األيدي.   “األساسية” لمياه الشر

 

 

نكرو   140  1التكميىل   ، العدد39“خدمات المياه والضف الصح  والنظافة العامة من أجل الوقاية من اإلسهال”. المجلة الدولية لألوبئة  س، أس. وآخرون. كبر
(2010 :)193-205. doi:10.1093/ije/dyq035. 

ي لألمراض المدارية المهملة. خدمات المياه والضف الصح  والنظافة العامة لتشي    ع وتعزيز  منظمة الصحة العالمية.  141
ّ
 التقدم المحرز عىل صعيد التصد

اتيجية عالمية  . 2015مطبعة منظمة الصحة العالمية،  جنيف:  .2020-2015اسب 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/182735/WHO_FWC_WSH_15.12_eng.pdf;jsessionid=7F7C38216E04E69E
.7908AB6E8B63318F?sequence=1 

ك.  142 ب والض التقدم الُمحرز عىل صعيد  منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، وبرنامج الرصد المشب  مطبعة  جنيف:  .ف الصح  والنظافة العامةمياه الشر
 eng.pdf?sequence=1-http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258617/9789241512893.. 2017منظمة الصحة العالمية، 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/182735/WHO_FWC_WSH_15.12_eng.pdf;jsessionid=7F7C38216E04E69E7908AB6E8B63318F?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/182735/WHO_FWC_WSH_15.12_eng.pdf;jsessionid=7F7C38216E04E69E7908AB6E8B63318F?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258617/9789241512893-eng.pdf?sequence=1
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ةWS.3.1الجدول 
ّ
 : استخدام مرافق الرصف الصحي الُمحّسنة وغي  الُمحسن

 2018العراق،  الصحي الذي تستخدمه األسرة المعيشية،توزيع نسبة أفراد األسر المعيشية وفقاً لنوع مرفق الصرف 

  نوع مرفق الصرف الصحي الذي تستخدمه األسرة المعيشية  

التغّوط في 

العراء )عدم 
وجود مرفق، 

بين الشجيرات، 

 في الحقول(

التصريف 

 في الموقع

المجموع 

 اإلجمالي

نسبة من 

يستخدمون 
مرفق صرف 

صحي 

 1ُمحّسن

عدد أفراد 
األسرة 

 المعيشية

ن  مرفق صرف صحي ُمحسّن  مرفق صرف صحي غير ُمحسّ

 مرحاض يعمل بالمياه الطاردة / المتدفقة بالصّب تؤدي إلى:

مرحاض 
متصل بحفرة 

  مغطاة

مجاري 

 مفتوحة

مرحاض متصل 
بحفرة غير مغطاة 

 حفرة مكشوفة /

غير 

 ذلك

غير 

 شبكة مجاري مبين

حفرة 

 ال أعرف أين امتصاصية 

                              

 128,284 94.8 100.0 67.0 0.1 0.0 0.2 1.0 3.9  6.2 0.4 60.5 27.8 المجموع اإلجمالي )العراق(

                

               المنطقة

 88,990 97.3 100.0 58.4 0.0 0.0 0.1 0.2 2.4  2.1 0.2 56.2 38.9 منطقة حضرية 

 39,293 89.2 100.0 86.4 0.3 0.0 0.2 3.0 7.2  15.4 0.8 70.2 2.8 منطقة ريفية

   100.0            المحافظة

 4,513 99.2 100.0 96.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8  0.7 0.7 95.1 2.8 دهوك

 12,092 98.9 100.0 94.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9  2.2 0.0 92.2 4.5 نينوى

 6,915 96.9 100.0 15.0 0.1 0.0 0.2 0.0 2.8  0.0 1.3 13.7 81.9 سليمانية

 5,266 99.5 100.0 75.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4  7.8 0.2 67.9 23.6 كركوك

 10,355 98.8 100.0 93.6 0.0 0.0 0.3 0.2 0.7  0.1 0.5 93.0 5.2 اربيل

 7,227 98.7 100.0 95.5 0.0 0.0 0.0 0.8 0.5  2.4 0.0 93.1 3.2 ديالى

 5,155 99.9 100.0 97.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1  0.0 1.2 96.3 2.4 انبار

 21,569 96.2 100.0 34.3 0.0 0.0 0.1 0.0 3.7  0.8 0.3 33.3 61.9 بغداد

 15,559 98.9 100.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1  0.6 0.1 16.2 81.9 مركز   

 6,010 89.4 100.0 79.1 0.0 0.0 0.3 0.0 10.2  1.2 0.6 77.3 10.4 اطراف   

 6,011 85.2 100.0 79.2 0.7 0.0 0.0 6.6 7.6  13.3 0.3 65.6 6.0 بابل

 3,734 96.8 100.0 50.8 0.0 0.1 0.6 1.1 1.4  11.6 0.0 39.2 46.0 كربالء 

 4,411 93.5 100.0 76.7 0.0 0.0 0.0 1.1 5.4  13.4 1.5 61.7 16.8 واسط

 3,861 99.2 100.0 78.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5  4.8 0.0 73.5 20.9 صالح الدين

 4,961 94.5 100.0 53.5 0.0 0.0 0.2 4.3 0.9  20.4 0.0 33.1 41.0 نجف

 3,803 87.8 100.0 59.4 0.2 0.0 0.0 4.3 7.6  20.4 0.2 38.8 28.4 قادسية

 4,216 97.8 100.0 86.1 0.5 0.0 0.0 0.6 1.1  10.0 0.1 76.1 11.7 مثنى

 8,516 98.7 100.0 76.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8  24.1 0.6 51.7 22.3 ذي قار

 5,374 85.9 100.0 32.8 0.9 0.0 0.2 5.0 7.9  8.3 0.0 24.4 53.1 ميسان

 10,304 78.8 100.0 60.7 0.0 0.0 1.0 0.1 20.0  1.2 0.3 59.2 18.2 بصرة 

               االقليم
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ةWS.3.1الجدول 
ّ
 : استخدام مرافق الرصف الصحي الُمحّسنة وغي  الُمحسن

 2018العراق،  الصحي الذي تستخدمه األسرة المعيشية،توزيع نسبة أفراد األسر المعيشية وفقاً لنوع مرفق الصرف 

  نوع مرفق الصرف الصحي الذي تستخدمه األسرة المعيشية  

التغّوط في 

العراء )عدم 
وجود مرفق، 

بين الشجيرات، 

 في الحقول(

التصريف 

 في الموقع

المجموع 

 اإلجمالي

نسبة من 

يستخدمون 
مرفق صرف 

صحي 

 1ُمحّسن

عدد أفراد 
األسرة 

 المعيشية

ن  مرفق صرف صحي ُمحسّن  مرفق صرف صحي غير ُمحسّ

 مرحاض يعمل بالمياه الطاردة / المتدفقة بالصّب تؤدي إلى:

مرحاض 
متصل بحفرة 

  مغطاة

مجاري 

 مفتوحة

مرحاض متصل 
بحفرة غير مغطاة 

 حفرة مكشوفة /

غير 

 ذلك

غير 

 شبكة مجاري مبين

حفرة 

 ال أعرف أين امتصاصية 

 21,783 98.3 100.0 69.2 0.0 0.0 0.2 0.1 1.4  0.2 0.8 68.2 29.0 العراق كوردستان

 106,500 94.1 100.0 66.5 0.1 0.0 0.2 1.2 4.4  7.4 0.3 58.9 27.6 وسط وجنوب العراق

   100.0            مستوى تعليم رّب األسرة

 20,242 92.7 100.0 68.4 0.4 0.0 0.3 1.4 5.3  9.5 0.6 58.3 24.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 44,903 93.4 100.0 70.8 0.0 0.0 0.2 1.4 4.9  7.0 0.3 63.6 22.6 االبتدائيه

 27,676 94.8 100.0 64.8 0.1 0.0 0.1 1.2 3.8  5.3 0.5 59.0 30.1 المتوسطه

 35,365 97.8 100.0 63.1 0.0 0.0 0.2 0.2 1.8  3.9 0.3 58.9 34.7 االعداديه +

 97 100.0 100.0 81.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  1.6 5.6 74.3 18.5 غير مبين

   100.0            موقع مرفق الصرف الصحي

 100,627 96.0 100.0 64.3 0.0 0.0 0.1 0.6 3.3  4.4 0.3 59.7 31.7 داخل المسكن

 27,137 91.5 100.0 77.4 0.0 0.0 0.3 2.5 5.7  12.6 0.8 64.0 14.1 في فناء / أرض المسكن

 345 58.8 100.0 58.8 0.0 0.0 1.5 18.0 21.7  21.9 0.0 37.0 0.0 في مكان آخر

 133 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 ال يوجد مرفق/ بين الشجيرات / في الحقول

   100.0            مؤشر الثروة

 25,652 82.8 100.0 73.2 0.5 0.0 0.3 4.2 12.2  21.8 1.0 50.4 9.5 األشد فقراً 

 25,662 94.8 100.0 70.8 0.0 0.0 0.4 0.5 4.3  5.1 0.2 65.5 24.0 فقير

 25,662 98.1 100.0 67.2 0.0 0.0 0.1 0.2 1.6  2.2 0.3 64.8 30.9 متوسط

 25,608 98.9 100.0 60.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9  1.3 0.3 58.7 38.6 ثري

 25,699 99.5 100.0 63.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4  0.4 0.1 62.9 36.1 األكثر ثراءً 

 استخدام مرافق الصرف الصحي الُمحسّنة - WS.8مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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 : استخدام خدمات الرصف الصحي األساسية والمحدودةWS.3.2الجدول 

 2018المرافق المشتركة، حسب مستخدمي مرافق الصرف الصحي الُمحّسنة وغير الُمحّسنة، العراق، توزيع نسبة أفراد األسر المعيشية حسب استخدام مرافق الصرف الصحي الخاصة والعامة واستخدام 

  

ة  مستخدمو مرافق الصرف الصحي الُمحسنّ

  

 مستخدمو مرافق الصرف الصحي غير الُمحسنّة

التغّوط في العراء 
)عدم وجود مرفق، 
بين الشجيرات، في 

 الحقول(

المجموع 

 اإلجمالي

أفراد األسرة عدد 

 المعيشية

 غير

 1مشتركة

 يتشارك فيها

 مرفق عام

 ال أعرف/

 غير مشتركة إجابة ناقصة

 يتشارك فيها

 مرفق عام

 ال أعرف/

 إجابة ناقصة

أفراد  5

 أو أقل

أكثر من 

 أفراد 5

أفراد أو  5

 أقل

 5أكثر من 

 أفراد

                              

 128,284 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 4.8  0.0 0.2 0.3 2.5 91.8 المجموع اإلجمالي )العراق(

                

               المنطقة

 88,990 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.6  0.0 0.3 0.2 2.6 94.3 منطقة حضرية 

 39,293 100.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.7 9.7  0.0 0.1 0.6 2.3 86.2 منطقة ريفية

               المحافظة

 4,513 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8  0.0 0.0 0.2 0.4 98.6 دهوك

 12,092 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1  0.0 0.0 0.0 5.9 93.1 نينوى

 6,915 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 2.9  0.0 0.0 0.0 0.2 96.7 سليمانية

 5,266 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5  0.0 0.5 0.0 2.3 96.7 كركوك

 10,355 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2  0.0 0.0 1.8 0.5 96.4 اربيل

 7,227 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3  0.0 0.0 0.2 2.6 95.8 ديالى

 5,155 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1  0.0 0.1 0.0 3.6 96.2 انبار

 21,569 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.6  0.0 0.5 0.4 3.2 92.2 بغداد

 15,559 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0  0.0 0.6 0.5 3.9 93.8 مركز   

 6,010 100.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 10.1  0.0 0.1 0.0 1.3 88.1 اطراف   

 6,011 100.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.9 13.2  0.0 0.1 0.0 1.2 83.8 بابل

 3,734 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.1  0.0 0.8 0.3 3.2 92.5 كربالء 

 4,411 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5  0.0 0.0 0.2 1.2 92.1 واسط

 3,861 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6  0.0 0.2 0.2 1.3 97.4 صالح الدين

 4,961 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.4  0.1 0.0 0.1 1.3 93.0 نجف

 3,803 100.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.5 11.0  0.0 2.3 0.1 5.8 79.6 قادسية

 4,216 100.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7  0.0 0.0 0.0 1.3 96.4 مثنى

 8,516 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2  0.0 0.3 0.0 1.4 97.1 ذي قار

 5,374 100.0 0.9 0.0 0.0 0.1 2.6 10.4  0.0 0.1 0.0 4.8 81.1 ميسان

 10,304 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 20.6  0.0 0.0 0.3 1.9 76.6 بصرة 

               االقليم

 21,783 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.6  0.0 0.0 0.9 0.4 97.0 العراق كوردستان
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 : استخدام خدمات الرصف الصحي األساسية والمحدودةWS.3.2الجدول 

 2018المرافق المشتركة، حسب مستخدمي مرافق الصرف الصحي الُمحّسنة وغير الُمحّسنة، العراق، توزيع نسبة أفراد األسر المعيشية حسب استخدام مرافق الصرف الصحي الخاصة والعامة واستخدام 

  

ة  مستخدمو مرافق الصرف الصحي الُمحسنّ

  

 مستخدمو مرافق الصرف الصحي غير الُمحسنّة

التغّوط في العراء 
)عدم وجود مرفق، 
بين الشجيرات، في 

 الحقول(

المجموع 

 اإلجمالي

أفراد األسرة عدد 

 المعيشية

 غير

 1مشتركة

 يتشارك فيها

 مرفق عام

 ال أعرف/

 غير مشتركة إجابة ناقصة

 يتشارك فيها

 مرفق عام

 ال أعرف/

 إجابة ناقصة

أفراد  5

 أو أقل

أكثر من 

 أفراد 5

أفراد أو  5

 أقل

 5أكثر من 

 أفراد

 106,500 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 5.4  0.0 0.3 0.2 2.9 90.8 وسط وجنوب العراق

               مستوى تعليم رّب األسرة

 20,242 100.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 6.7  0.0 0.1 1.2 2.4 89.0 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 44,903 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 6.2  0.0 0.2 0.1 3.0 90.2 االبتدائيه

 27,676 100.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 4.5  0.0 0.4 0.2 3.0 91.3 المتوسطه

 35,365 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2  0.0 0.3 0.1 1.5 95.9 االعداديه +

 97 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 غير مبين

               موقع مرفق الصرف الصحي

 100,627 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.9  0.0 0.3 0.3 2.1 93.3 داخل المسكن

 27,137 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 7.6  0.0 0.1 0.3 4.0 87.1 في فناء / أرض المسكن

 345 100.0 0.0 0.0 0.7 0.0 8.8 31.7  0.0 0.3 1.1 3.7 53.7 في مكان آخر

 133 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ال يوجد مرفق/ بين الشجيرات / في الحقول

               مؤشر الثروة

 25,652 100.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.2 15.5  0.0 0.1 0.2 3.9 78.5 األشد فقراً 

 25,662 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.1  0.0 0.2 0.1 3.2 91.2 فقير

 25,662 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.8  0.0 0.2 0.1 3.0 94.8 متوسط

 25,608 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1  0.0 0.5 0.8 1.8 95.9 ثري

 25,699 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5  0.0 0.2 0.1 0.5 98.7 األكثر ثراءً 

 6.2.1و  1.4.1استخدام خدمات الصرف الصحي األساسية؛ مؤشرات هدف التنمية المستدامة  - WS.9مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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از من المراحيض الُمحّسنة المتصلة بحفرة والحفر االمتصاصيةWS.3.3الجدول   : تفري    غ وإزالة الي 

 2018العراق، توزيع نسبة أفراد األسرة في األسر المعيشية ممن لديهم مراحيض ُمحسنة متصلة بحفرة وحفر امتصاصية حسب طريق التفريغ، 

  

 تفريغ مرافق الصرف الصحي الُمحسّنة األخرى الموجودة في الموقع تفريغ الحفر االمتصاصية

المجموع 

 اإلجمالي
المجموع 

 اإلجمالي

التخلص 
اآلمن من 

المخلفات 
من مرافق 
الصرف 

الصحي 
الموجودة 

 1في الموقع

التخلص 
غير اآلمن 

من البراز 
من مرافق 
الصرف 

الصحي 
الموجودة 

 في الموقع

التخلص 
من البراز 

لمعالجته 
من مرافق 
الصرف 

الصحي 
الموجودة 

 في الموقع

عدد أفراد 
األسرة 

المعيشية في 

األسر 
المعيشية 

التي لديها 
مرافق 
صرف  

صحي 
ة في  ُمحسنّ

 الموقع

 إلى أين تم تفريغ المحتويات؟

لم يتم 

 تفريغها أبداً 

ال أعرف 

إن تم 
تفريغها 

 من قبل

 إلى أين تم تفريغ المحتويات؟

لم يتم 
تفريغها 

 أبداً 

ال أعرف 

إن تم 
تفريغها من 

 قبل

 

د 
زو

 م
طة

س
وا

 ب
ها

الت
ز
م إ

ت

ها
جت

ال
مع

 ل
مة

خد
لل

 

ت 
يا
تو

ح
لم

ة ا
زال

م إ
 ت
ل
ه

ى 
 إل

مة
خد

 لل
ود

ز
 م

طة
س

وا
ب

ف”
ر
ع
ال أ

“
 

اة
ط

مغ
ة 

ر
حف

ي 
 ف
ها

فن
 د

تم
و  

، أ
اة

ط
مغ

ر 
غي

ة 
ر
حف

ى 
إل

ن 
كا

 م
و
ة أ

وف
ش

مك
ض 

ر
أ

ر
خ

ن آ
كا

 م
ي

 ف
أو

ي 
ائ
م

 

ك
ذل
ر 

غي
 

ذ 
خ

م أ
 ت
ن

 أي
ف

ر
ع
ال أ

ت
فا
خل

لم
ا

 

د 
زو

 م
طة

س
وا

 ب
ها

الت
ز
م إ

ت

ها
جت

ال
مع

 ل
مة

خد
لل

 

ت 
يا
تو

ح
لم

ة ا
زال

م إ
 ت
ل
ه

ى 
 إل

مة
خد

 لل
ود

ز
 م

طة
س

وا
ب

ف”
ر
ع
ال أ

“
 

اة
ط

مغ
ة 

ر
حف

ي 
 ف
ها

فن
 د

تم
و  

، أ
اة

ط
مغ

ر 
غي

ة 
ر
حف

ى 
إل

ن 
كا

 م
و
ة أ

وف
ش

مك
ض 

ر
أ

ر
خ

ن آ
كا

 م
ي

 ف
أو

ي 
ائ
م

 

ك
ذل
ر 

غي
 

ذ 
خ

م أ
 ت
ن

 أي
ف

ر
ع
ال أ

ت
فا
خل

لم
ا

 

                  
 

     

المجموع 
اإلجمالي 
 )العراق(

5.9 24.1 2.6 0.7 0.1 4.2 48.0 5.2 0.2 0.8 1.8 0.4 0.0 0.2 5.7 0.2 100.0 63.5 1.1 35.4 85,457 

                       

                      المنطقة

منطقة 
 حضرية 

7.2 30.2 1.9 0.8 0.1 5.6 43.6 7.1 0.2 0.7 0.4 0.4 0.0 0.2 1.5 0.1 100.0 54.6 1.3 44.1 51,818 

 33,639 22.0 0.9 77.1 100.0 0.3 12.1 0.2 0.0 0.3 4.0 1.0 0.1 2.2 54.9 2.0 0.1 0.5 3.5 14.8 3.9 منطقة ريفية

                      المحافظة

 4,321 18.5 1.3 80.2 100.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 64.3 14.7 0.1 1.2 0.4 3.3 0.5 دهوك

 11,418 33.9 0.0 66.1 100.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 14.2 50.1 1.2 0.0 0.0 0.3 23.4 8.3 نينوى

 946 12.8 5.5 81.8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 77.5 2.9 2.2 3.3 1.6 9.9 0.0 سليمانية

 3,986 57.9 0.6 41.4 100.0 0.7 0.7 0.2 0.0 0.5 3.7 4.0 0.5 8.5 21.4 2.6 0.1 0.0 6.5 34.6 15.9 كركوك

 9,638 19.7 0.1 80.2 100.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 72.6 9.6 0.1 0.0 0.2 9.5 0.6 اربيل

 6,904 39.0 0.5 60.5 100.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 57.5 0.3 0.0 0.5 0.3 36.0 2.5 ديالى

 4,962 19.2 0.4 80.5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 63.8 3.6 0.1 0.3 13.0 15.4 0.1 انبار

 7,336 64.4 3.0 32.6 100.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.2 1.9 26.2 7.4 0.5 2.5 2.9 51.9 4.4 بغداد

 2,620 65.5 7.7 26.8 100.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 1.1 0.5 0.5 3.8 18.1 14.8 1.5 6.2 2.5 44.9 4.8 مركز   

 4,716 63.8 0.4 35.8 100.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.9 30.7 3.3 0.0 0.4 3.1 55.9 4.2 اطراف   

 4,741 56.6 0.3 43.0 100.0 0.1 12.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.5 0.0 0.3 22.8 0.1 0.0 0.3 3.6 45.5 10.5 بابل

 1,898 34.1 2.4 63.5 100.0 0.4 17.3 0.0 0.0 1.3 0.0 3.6 0.3 1.1 44.4 1.0 0.4 0.8 0.3 25.2 4.0 كربالء 

 3,316 34.5 0.0 65.5 100.0 1.7 15.4 0.4 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 9.2 35.3 1.7 0.0 0.0 3.5 23.4 9.0 واسط

 3,022 17.6 0.5 81.9 100.0 0.3 5.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 74.2 0.6 0.0 0.4 1.3 13.2 3.4 صالح الدين

 2,655 30.9 9.3 59.8 100.0 0.1 20.9 2.6 0.0 8.8 2.1 0.9 2.8 1.0 34.3 1.3 0.0 0.5 1.4 9.3 14.0 نجف
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از من المراحيض الُمحّسنة المتصلة بحفرة والحفر االمتصاصيةWS.3.3الجدول   : تفري    غ وإزالة الي 

 2018العراق، توزيع نسبة أفراد األسرة في األسر المعيشية ممن لديهم مراحيض ُمحسنة متصلة بحفرة وحفر امتصاصية حسب طريق التفريغ، 

  

 تفريغ مرافق الصرف الصحي الُمحسّنة األخرى الموجودة في الموقع تفريغ الحفر االمتصاصية

المجموع 

 اإلجمالي
المجموع 

 اإلجمالي

التخلص 
اآلمن من 

المخلفات 
من مرافق 
الصرف 

الصحي 
الموجودة 

 1في الموقع

التخلص 
غير اآلمن 

من البراز 
من مرافق 
الصرف 

الصحي 
الموجودة 

 في الموقع

التخلص 
من البراز 

لمعالجته 
من مرافق 
الصرف 

الصحي 
الموجودة 

 في الموقع

عدد أفراد 
األسرة 

المعيشية في 

األسر 
المعيشية 

التي لديها 
مرافق 
صرف  

صحي 
ة في  ُمحسنّ

 الموقع

 إلى أين تم تفريغ المحتويات؟

لم يتم 

 تفريغها أبداً 

ال أعرف 

إن تم 
تفريغها 

 من قبل

 إلى أين تم تفريغ المحتويات؟

لم يتم 
تفريغها 

 أبداً 

ال أعرف 

إن تم 
تفريغها من 

 قبل
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 2,251 36.2 1.0 62.8 100.0 0.9 32.1 0.0 0.0 0.2 0.7 0.5 0.0 1.5 26.2 0.1 0.3 0.5 1.3 27.8 7.8 قادسية

 3,629 7.2 0.3 92.4 100.0 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.7 78.5 0.7 0.0 0.3 0.8 3.5 2.9 مثنى

 6,457 40.3 2.4 57.3 100.0 0.4 10.1 0.4 0.0 0.1 16.7 3.6 0.5 1.8 21.8 0.2 0.0 2.3 6.5 23.8 11.7 ذي قار

 1,758 32.2 0.3 67.5 100.0 0.1 24.3 0.4 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 0.7 42.0 0.8 0.0 0.2 0.4 25.6 4.8 ميسان

 6,218 45.0 0.6 54.3 100.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 2.0 49.4 12.8 0.1 0.4 1.8 25.1 6.4 بصرة 

     100.0                 االقليم

 كوردستان
 العراق

0.5 7.7 0.3 0.6 0.2 10.7 70.5 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 100.0 80.3 0.8 18.9 14,905 

وسط 
 وجنوب العراق

7.0 27.6 3.0 0.7 0.1 2.8 43.3 4.3 0.2 1.0 2.2 0.4 0.0 0.2 6.8 0.2 100.0 59.9 1.2 38.9 70,552 

                    مستوى تعليم رّب األسرة

ما قبل 
االبتدائي أو ال 

 تعليم

4.6 19.9 2.4 0.2 0.1 6.0 46.2 6.5 0.4 0.6 2.8 1.1 0.0 0.6 8.2 0.2 100.0 66.3 1.5 32.2 13,718 

 31,676 33.6 0.9 65.5 100.0 0.2 6.1 0.2 0.0 0.2 2.3 0.7 0.2 5.3 49.2 3.4 0.0 0.7 2.3 24.2 4.9 االبتدائيه

 17,794 35.0 1.4 63.6 100.0 0.2 5.8 0.0 0.0 0.1 1.1 1.0 0.1 5.1 48.6 4.3 0.3 0.9 2.9 22.0 7.5 المتوسطه

 22,195 40.3 1.1 58.6 100.0 0.1 3.5 0.1 0.0 0.3 1.1 1.0 0.1 4.2 46.8 4.0 0.1 0.7 2.9 28.4 6.7 االعداديه +

 74 (0.0) (0.0) (100.0) (100.0) (0.0) (2.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.9) (95.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) غير مبين

                   نوع مرفق الصرف الصحي في الموقع

تتدفق إلى 
االنابيب 
لمنظومة 

 المجاري 

6.5 26.6 2.8 0.7 0.1 4.6 52.9 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 61.5 0.9 37.7 77,554 

مراحيض 

ومرافق أخرى 
 ُمحّسنة

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 9.2 19.5 3.9 0.0 2.0 61.6 2.0 100.0 83.1 3.9 13.0 7,903 

                    نوع مرفق الصرف الصحي
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از من المراحيض الُمحّسنة المتصلة بحفرة والحفر االمتصاصيةWS.3.3الجدول   : تفري    غ وإزالة الي 

 2018العراق، توزيع نسبة أفراد األسرة في األسر المعيشية ممن لديهم مراحيض ُمحسنة متصلة بحفرة وحفر امتصاصية حسب طريق التفريغ، 

  

 تفريغ مرافق الصرف الصحي الُمحسّنة األخرى الموجودة في الموقع تفريغ الحفر االمتصاصية

المجموع 

 اإلجمالي
المجموع 

 اإلجمالي

التخلص 
اآلمن من 

المخلفات 
من مرافق 
الصرف 

الصحي 
الموجودة 

 1في الموقع

التخلص 
غير اآلمن 

من البراز 
من مرافق 
الصرف 

الصحي 
الموجودة 

 في الموقع

التخلص 
من البراز 

لمعالجته 
من مرافق 
الصرف 

الصحي 
الموجودة 

 في الموقع

عدد أفراد 
األسرة 

المعيشية في 

األسر 
المعيشية 

التي لديها 
مرافق 
صرف  

صحي 
ة في  ُمحسنّ

 الموقع

 إلى أين تم تفريغ المحتويات؟

لم يتم 

 تفريغها أبداً 

ال أعرف 

إن تم 
تفريغها 

 من قبل

 إلى أين تم تفريغ المحتويات؟

لم يتم 
تفريغها 

 أبداً 

ال أعرف 

إن تم 
تفريغها من 

 قبل
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تتدفق إلى 
االنابيب 

لمنظومة 
 المجاري 

6.5 26.6 2.8 0.7 0.1 4.6 52.9 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 61.5 0.9 37.7 77,554 

مرحاض 

 متصل بحفرة
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 9.2 19.5 3.9 0.0 2.0 61.6 2.0 100.0 83.1 3.9 13.0 7,903 

                    مؤشر الثروة

 18,530 22.0 1.9 76.1 100.0 0.4 19.8 0.6 0.0 1.4 6.1 1.4 0.5 2.8 42.5 2.0 0.0 0.5 4.4 13.9 3.6 األشد فقراً 

 18,122 38.8 1.1 60.1 100.0 0.3 4.7 0.1 0.0 0.1 1.0 0.9 0.1 4.3 47.7 3.5 0.3 0.7 2.1 27.3 6.9 فقير

 17,175 39.6 1.2 59.2 100.0 0.1 1.6 0.1 0.0 0.0 0.6 0.8 0.1 5.6 48.9 3.8 0.2 0.9 2.4 27.1 7.8 متوسط

 15,366 41.1 1.3 57.6 100.0 0.1 0.5 0.0 0.0 0.1 0.6 0.7 0.2 6.2 47.8 4.2 0.0 1.1 2.6 28.6 7.4 ثري

 16,265 37.0 0.2 62.8 100.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 7.5 54.0 7.8 0.0 0.1 1.1 24.8 4.0 األكثر ثراءً 
 التخلص اآلمن من البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة في الموقع - WS.10مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 
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ي األشة المعيشيةWS.3.4الجدول 
از من مرافق الرصف الصحي الموجودة فن  : إدارة الي 

 2018ى األسرة المعيشية، العراق، توزيع نسبة أفراد األسر المعيشية حسب طريقة إدارة البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة لد

  

المرافق استخدام شبكات صرف صحي ُمحسّنة في الموقع )بما فيها 
 المشتركة(

متصلة بشبكة 
 مجاري

استخدام مرافق 

صرف صحي 
 غير ُمحّسنة

ممارسة التغّوط 
 إجابة ناقصة في العراء

المجموع 
 اإلجمالي

عدد أفراد األسرة 
 المعيشية

التخلص اآلمن من 
البراز من مرافق 

الصرف الصحي 
 الموجودة في الموقع

التخلص غير اآلمن من 
البراز من مرافق 

الصرف الصحي 
 الموجودة في الموقع

التخلص من البراز 
لمعالجته من مرافق 

الصرف الصحي 
 1الموجودة في الموقع

            

 المجموع اإلجمالي )العراق(
 

42.3 
 

0.8 
 

23.6 
 

28.2 
 

5.1 
 

0.1 
 

0.0 
 

100.0 
 

128,284 

           

          المنطقة

 88,990 100.0 0.0 0.0 2.7 39.1 25.7 0.8 31.8 منطقة حضرية 

 39,293 100.0 0.0 0.3 10.5 3.6 18.9 0.8 66.0 منطقة ريفية

          المحافظة

 4,513 100.0 0.0 0.0 0.8 3.5 17.8 1.2 76.8 دهوك

 12,092 100.0 0.0 0.0 1.1 4.5 32.0 0.0 62.4 نينوى

 6,915 100.0 0.0 0.1 3.0 83.2 1.8 0.7 11.2 سليمانية

 5,266 100.0 0.0 0.0 0.5 23.8 43.8 0.5 31.4 كركوك

 10,355 100.0 0.0 0.0 1.2 5.7 18.3 0.1 74.6 اربيل

 7,227 100.0 0.0 0.0 1.3 3.2 37.2 0.5 57.8 ديالى

 5,155 100.0 0.0 0.0 0.1 3.6 18.5 0.3 77.5 انبار

 21,569 100.0 0.0 0.0 3.8 62.2 21.9 1.0 11.1 بغداد

 15,559 100.0 0.0 0.0 1.1 82.0 11.0 1.3 4.5 مركز   

 6,010 100.0 0.0 0.0 10.6 11.0 50.1 0.3 28.1 اطراف   

 6,011 100.0 0.0 0.7 14.1 6.3 44.7 0.3 33.9 بابل

 3,734 100.0 0.1 0.0 3.1 46.0 17.3 1.2 32.3 كربالء 

 4,411 100.0 0.0 0.0 6.5 18.3 25.9 0.0 49.3 واسط

 3,861 100.0 0.0 0.0 0.8 20.9 13.7 0.4 64.1 صالح الدين

 4,961 100.0 0.0 0.0 5.5 41.0 16.5 5.0 32.0 نجف

 3,803 100.0 0.0 0.2 12.0 28.6 21.5 0.6 37.2 قادسية

 4,216 100.0 0.0 0.5 1.6 11.7 6.2 0.3 79.6 مثنى

 8,516 100.0 0.0 0.0 1.3 22.9 30.6 1.8 43.4 ذي قار

 5,374 100.0 0.0 0.9 13.2 53.2 10.5 0.1 22.1 ميسان
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ي األشة المعيشيةWS.3.4الجدول 
از من مرافق الرصف الصحي الموجودة فن  : إدارة الي 

 2018ى األسرة المعيشية، العراق، توزيع نسبة أفراد األسر المعيشية حسب طريقة إدارة البراز من مرافق الصرف الصحي الموجودة لد

  

المرافق استخدام شبكات صرف صحي ُمحسّنة في الموقع )بما فيها 
 المشتركة(

متصلة بشبكة 
 مجاري

استخدام مرافق 

صرف صحي 
 غير ُمحّسنة

ممارسة التغّوط 
 إجابة ناقصة في العراء

المجموع 
 اإلجمالي

عدد أفراد األسرة 
 المعيشية

التخلص اآلمن من 
البراز من مرافق 

الصرف الصحي 
 الموجودة في الموقع

التخلص غير اآلمن من 
البراز من مرافق 

الصرف الصحي 
 الموجودة في الموقع

التخلص من البراز 
لمعالجته من مرافق 

الصرف الصحي 
 1الموجودة في الموقع

 10,304 100.0 0.0 0.0 21.2 18.5 27.2 0.4 32.8 بصرة 

          االقليم

 21,783 100.0 0.0 0.0 1.7 29.8 13.0 0.5 54.9 العراق كوردستان

 106,500 100.0 0.0 0.1 5.8 27.9 25.7 0.8 39.7 وسط وجنوب العراق

          مستوى تعليم رّب األسرة

 20,242 100.0 0.0 0.4 6.9 24.9 21.8 1.0 45.0 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 44,903 100.0 0.0 0.0 6.5 22.9 23.7 0.7 46.2 االبتدائيه

 27,676 100.0 0.0 0.1 5.1 30.5 22.5 0.9 40.9 المتوسطه

 35,365 100.0 0.0 0.0 2.2 35.0 25.3 0.7 36.8 االعداديه +

 97 100.0 0.0 0.0 0.0 24.1 0.0 0.0 75.9 غير مبين

          نوع مرفق الصرف الصحي

 121,634 100.0 0.0 0.0 0.0 29.7 24.9 0.8 44.6 ُمحّسن

 6,517 100.0 0.1 0.0 99.9 0.0 0.0 0.0 0.0 غير ُمحّسن

 133 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التغّوط في العراء )عدم وجود مرفق، بين الشجيرات، في الحقول(

          مؤشر الثروة

 25,652 100.0 0.0 0.5 16.7 10.5 15.9 1.4 55.0 األشد فقراً 

 25,662 100.0 0.0 0.0 5.2 24.2 27.4 0.8 42.4 فقير

 25,662 100.0 0.0 0.0 1.9 31.2 26.5 0.8 39.6 متوسط

 25,608 100.0 0.0 0.0 1.1 38.9 24.7 0.8 34.6 ثري

 25,699 100.0 0.0 0.0 0.5 36.2 23.4 0.1 39.8 األكثر ثراءً 

 6.2.1إزالة البراز لمعالجته خارج الموقع؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - WS.11مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
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ص من براز الطفل WS.3.5الجدول 
ّ
 : التخل

 2018العراق،  التخلص من برازهم بشكل آمن في آخر مرة تبّرز فيها الطفل،سنة الذين تم  2-0سنة وفقاً لمكان التخلص من براز األطفال، ونسبة األطفال في الفئة العمرية  2-0توزيع نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

 مكان التخلّص من براز الطفل

المجموع 

 اإلجمالي

نسبة األطفال 
الذين تم التخلص 
من آخر براز 

 ألهم بشكل آمن

عدد األطفال في 
-0الفئة العمرية 

 سنة 2

استخدم 
الطفل الحّمام 

 المرحاض /

تم رميه في 
الحمام أو في 

 المرحاض

تم رميه في 
المجاري أو 

 في حفرة

تم رميه في 

 تم دفنه القمامة

تُرك في 

ء  غير ذلك العرا

 ال أعرف/

 إجابة ناقصة

                        

 9,432 15.8 100.0 0.0 0.6 1.6 0.3 80.0 1.7 7.3 8.5 المجموع اإلجمالي )العراق(

             

            المنطقة

 6,452 14.2 100.0 0.0 0.1 0.5 0.1 84.5 0.5 6.7 7.5 منطقة حضرية 

 2,981 19.3 100.0 0.1 1.7 4.1 0.6 70.2 4.1 8.5 10.7 منطقة ريفية

            المحافظة

 351 7.3 100.0 1.0 0.0 0.0 0.0 91.7 0.0 1.3 6.1 دهوك

 911 12.8 100.0 0.0 0.0 0.5 1.0 85.3 0.5 7.8 5.0 نينوى

 423 24.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.4 0.9 15.2 9.5 سليمانية

 207 50.6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.3 4.0 39.0 11.6 كركوك

 726 2.7 100.0 0.0 0.0 1.0 0.0 95.4 0.9 0.7 2.0 اربيل

 648 16.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.3 0.0 8.4 8.3 ديالى

 264 21.3 100.0 0.2 0.7 6.5 0.2 70.2 0.9 7.5 13.8 انبار

 1,600 4.2 100.0 0.0 0.0 0.4 0.2 94.8 0.4 1.5 2.8 بغداد

 1,107 4.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 95.7 0.0 1.2 3.0 مركز   

 493 4.3 100.0 0.0 0.0 1.2 0.3 92.9 1.3 2.0 2.4 اطراف   

 456 31.5 100.0 0.0 0.0 0.4 0.0 63.1 5.0 15.8 15.7 بابل

 296 10.0 100.0 0.0 3.5 3.1 0.2 81.8 1.4 0.5 9.5 كربالء 

 340 16.6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.0 0.4 7.6 9.1 واسط

 219 20.4 100.0 0.0 4.6 1.2 0.0 72.1 1.7 11.1 9.3 صالح الدين

 394 8.6 100.0 0.0 1.2 6.1 1.6 80.1 2.4 1.7 6.9 نجف

 286 13.2 100.0 0.1 0.9 5.9 0.0 75.5 4.4 4.8 8.4 قادسية

 426 22.9 100.0 0.0 0.2 1.7 0.3 69.6 5.2 3.0 20.0 مثنى

 562 32.4 100.0 0.0 0.8 3.4 0.2 57.6 5.6 26.9 5.5 ذي قار

 495 23.9 100.0 0.0 4.1 5.9 0.6 64.6 0.8 8.4 15.4 ميسان

 830 17.4 100.0 0.0 0.0 1.3 0.0 79.8 1.5 1.5 15.9 بصرة 

            االقليم

 1,500 10.0 100.0 0.2 0.0 0.5 0.0 88.6 0.7 4.9 5.1 العراق كوردستان
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ص من براز الطفل WS.3.5الجدول 
ّ
 : التخل

 2018العراق،  التخلص من برازهم بشكل آمن في آخر مرة تبّرز فيها الطفل،سنة الذين تم  2-0سنة وفقاً لمكان التخلص من براز األطفال، ونسبة األطفال في الفئة العمرية  2-0توزيع نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

 مكان التخلّص من براز الطفل

المجموع 

 اإلجمالي

نسبة األطفال 
الذين تم التخلص 
من آخر براز 

 ألهم بشكل آمن

عدد األطفال في 
-0الفئة العمرية 

 سنة 2

استخدم 
الطفل الحّمام 

 المرحاض /

تم رميه في 
الحمام أو في 

 المرحاض

تم رميه في 
المجاري أو 

 في حفرة

تم رميه في 

 تم دفنه القمامة

تُرك في 

ء  غير ذلك العرا

 ال أعرف/

 إجابة ناقصة

 7,933 16.9 100.0 0.0 0.7 1.9 0.3 78.4 1.8 7.7 9.2 وسط وجنوب العراق

            مستوى تعليم رّب األسرة

 1,759 18.2 100.0 0.0 1.0 4.4 0.7 72.6 3.1 7.5 10.7 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 4,063 17.0 100.0 0.1 0.7 1.4 0.2 79.0 1.6 8.0 9.0 االبتدائيه

 1,693 11.7 100.0 0.0 0.2 0.7 0.0 85.8 1.6 5.4 6.2 المتوسطه

 1,917 14.7 100.0 0.0 0.3 0.5 0.2 83.7 0.5 7.0 7.7 االعداديه +

    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 غير مبين

            نوع مرفق الصرف الصحي

 8,876 15.2 100.0 0.0 0.6 1.3 0.2 80.9 1.6 7.1 8.1 ُمحّسن

 545 25.4 100.0 0.0 0.3 6.0 0.3 66.1 2.0 10.1 15.3 غير ُمحّسن

 12 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) التغّوط في العراء )عدم وجود مرفق، بين الشجيرات، في الحقول(

            مؤشر الثروة

 2,081 22.0 100.0 0.0 1.5 5.8 0.8 65.8 4.2 7.4 14.6 األشد فقراً 

 2,030 16.8 100.0 0.0 0.8 1.1 0.1 80.0 1.3 8.2 8.6 فقير

 1,948 13.9 100.0 0.0 0.3 0.3 0.1 84.2 1.2 5.7 8.2 متوسط

 1,704 13.6 100.0 0.2 0.2 0.1 0.1 85.1 0.8 8.9 4.7 ثري

 1,670 11.4 100.0 0.1 0.0 0.3 0.3 87.5 0.3 6.2 5.2 األكثر ثراءً 
إذا ما كان يتم جمع المخلفات الصلبة بشكل منتظم وإدارة بشكل جيد. إلغراض إجراء مقارنة دولية، ال يُعتبر أنه تم التخلص من في كثير من الدول، التخلص من من براز األطفال مع المخلفات الصلبة هو أمر شائع. وتتفات المخاطر المرتبطة بذلك بين وداخل الدول حسب  أ

 بة بشكل آمن. المخلفات الصل
 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
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ب والرصف الصحي وغسل األيديWS.3.6الجدول   : ساللم درجات مياه الشر

 2018، العراق، نسبة أفراد األسرة المعيشية حسب ساللم درجات مياه الشرب والصرف الصحي وغسل األيدي

  

 أفراد األسرة المعيشية الذين يستخدمون:نسبة 

عدد أفراد 

األسرة 
 المعيشية

 مياه الشرب

المجموع 
 اإلجمالي

 الصرف الصحي

المجموع 
 اإلجمالي

 أغسل األيدي

المجموع 
 اإلجمالي

الخدمات 

األساسية لمياه 
الشرب 

والصرف 

الصحي 
 والنظافة العامة

خدمة 
 1أساسية

خدمة 
 محدودة

غير 
 ُمحّسن

مياه 
 سطحية

خدمة 
 2أساسية

خدمة 
 محدودة

غير 
 ُمحّسن

التغّوط في 
ء  العرا

مرفق 
 مرفق محدود 3أساسي

ال يوجد 
 مرفق

لم يتم منح 
اإلذن 

لرؤيته/سب
 ب آخر

                                    
 128,284 83.7 100.0 0.2 0.9 2.1 96.8 100.0 0.1 5.1 3.0 91.8 100.0 0.5 0.3 6.1 93.1 المجموع اإلجمالي )العراق(

                   

                  المنطقة

 88,990 88.5 100.0 0.2 0.6 1.5 97.7 100.0 0.0 2.7 3.0 94.3 100.0 0.0 0.2 3.7 96.0 منطقة حضرية 

 39,293 72.8 100.0 0.1 1.6 3.4 94.9 100.0 0.3 10.5 3.0 86.2 100.0 1.7 0.5 11.3 86.6 منطقة ريفية

                  المحافظة

 4,513 96.8 100.0 0.0 0.1 1.4 98.5 100.0 0.0 0.8 0.6 98.6 100.0 0.0 0.4 0.1 99.6 دهوك

 12,092 89.8 100.0 0.0 0.1 3.3 96.6 100.0 0.0 1.1 5.9 93.1 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 نينوى

 6,915 95.5 100.0 0.1 0.0 0.1 99.8 100.0 0.1 3.0 0.2 96.7 100.0 0.0 1.1 0.2 98.7 سليمانية

 5,266 94.2 100.0 0.0 0.7 1.6 97.6 100.0 0.0 0.5 2.8 96.7 100.0 0.0 0.2 0.0 99.8 كركوك

 10,355 95.7 100.0 0.2 0.1 0.4 99.4 100.0 0.0 1.2 2.3 96.4 100.0 0.0 0.0 0.1 99.9 اربيل

 7,227 86.3 100.0 0.2 2.0 3.0 94.8 100.0 0.0 1.3 2.9 95.8 100.0 2.8 0.0 2.6 94.6 ديالى

 5,155 90.7 100.0 0.0 0.2 5.8 94.0 100.0 0.0 0.1 3.7 96.2 100.0 0.3 0.0 0.1 99.6 انبار

 21,569 83.7 100.0 0.5 0.4 1.6 97.5 100.0 0.0 3.8 4.0 92.2 100.0 0.9 0.3 5.9 92.9 بغداد

 15,559 87.6 100.0 0.7 0.5 1.7 97.1 100.0 0.0 1.1 5.1 93.8 100.0 0.0 0.3 3.2 96.5 مركز   

 6,010 73.8 100.0 0.1 0.1 1.2 98.6 100.0 0.0 10.6 1.4 88.1 100.0 3.3 0.2 13.1 83.4 اطراف   

 6,011 61.1 100.0 0.0 0.3 5.6 94.1 100.0 0.7 14.1 1.3 83.8 100.0 2.0 0.2 27.5 70.3 بابل

 3,734 77.6 100.0 0.2 0.3 0.5 99.0 100.0 0.0 3.2 4.3 92.5 100.0 0.0 0.5 14.6 84.8 كربالء 

 4,411 65.6 100.0 0.6 0.4 2.3 96.7 100.0 0.0 6.5 1.4 92.1 100.0 0.0 1.0 26.1 72.9 واسط

 3,861 93.4 100.0 0.5 0.4 1.7 97.4 100.0 0.0 0.8 1.7 97.4 100.0 1.9 0.0 0.6 97.5 صالح الدين

 4,961 71.9 100.0 0.1 4.1 1.8 93.9 100.0 0.0 5.5 1.5 93.0 100.0 0.0 1.9 17.5 80.6 نجف

 3,803 73.3 100.0 0.0 3.3 2.2 94.5 100.0 0.2 12.0 8.2 79.6 100.0 0.3 0.4 2.6 96.7 قادسية

 4,216 84.5 100.0 0.2 0.6 1.9 97.3 100.0 0.5 1.7 1.4 96.4 100.0 0.1 0.1 11.7 88.2 مثنى

 8,516 86.6 100.0 0.1 0.5 1.5 97.9 100.0 0.0 1.3 1.6 97.1 100.0 0.3 0.2 9.4 90.2 ذي قار

 5,374 76.4 100.0 0.0 1.9 2.4 95.7 100.0 0.9 13.2 4.8 81.1 100.0 0.0 0.0 4.0 96.0 ميسان

 10,304 69.9 100.0 0.0 2.9 2.0 95.1 100.0 0.0 21.2 2.2 76.6 100.0 0.0 0.0 4.3 95.7 بصرة 

                  االقليم

 21,783 95.8 100.0 0.1 0.1 0.5 99.3 100.0 0.0 1.7 1.3 97.0 100.0 0.0 0.4 0.1 99.5 العراق كوردستان
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ب والرصف الصحي وغسل األيديWS.3.6الجدول   : ساللم درجات مياه الشر

 2018، العراق، نسبة أفراد األسرة المعيشية حسب ساللم درجات مياه الشرب والصرف الصحي وغسل األيدي

  

 أفراد األسرة المعيشية الذين يستخدمون:نسبة 

عدد أفراد 

األسرة 
 المعيشية

 مياه الشرب

المجموع 
 اإلجمالي

 الصرف الصحي

المجموع 
 اإلجمالي

 أغسل األيدي

المجموع 
 اإلجمالي

الخدمات 

األساسية لمياه 
الشرب 

والصرف 

الصحي 
 والنظافة العامة

خدمة 
 1أساسية

خدمة 
 محدودة

غير 
 ُمحّسن

مياه 
 سطحية

خدمة 
 2أساسية

خدمة 
 محدودة

غير 
 ُمحّسن

التغّوط في 
ء  العرا

مرفق 
 مرفق محدود 3أساسي

ال يوجد 
 مرفق

لم يتم منح 
اإلذن 

لرؤيته/سب
 ب آخر

 106,500 81.2 100.0 0.2 1.1 2.4 96.3 100.0 0.1 5.8 3.4 90.8 100.0 0.6 0.2 7.3 91.8 وسط وجنوب العراق

                  مستوى تعليم رّب األسرة

ما قبل االبتدائي أو ال 
 تعليم

91.3 8.0 0.3 0.4 100.0 89.0 3.7 6.9 0.4 100.0 95.2 3.1 1.5 0.1 100.0 79.1 20,242 

 44,903 81.6 100.0 0.2 1.0 2.6 96.2 100.0 0.0 6.5 3.2 90.2 100.0 0.5 0.3 6.3 92.9 االبتدائيه

 27,676 83.2 100.0 0.1 1.0 1.9 97.0 100.0 0.1 5.1 3.5 91.3 100.0 0.5 0.2 6.0 93.3 المتوسطه

 35,365 89.3 100.0 0.2 0.4 1.0 98.4 100.0 0.0 2.2 1.9 95.9 100.0 0.5 0.3 4.7 94.4 االعداديه +

 97 98.4 100.0 1.6 0.0 0.0 98.4 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 غير مبين

                  مؤشر الثروة

 25,652 60.2 100.0 0.3 3.7 6.8 89.2 100.0 0.5 16.7 4.3 78.5 100.0 2.2 0.6 12.8 84.4 األشد فقراً 

 25,662 80.9 100.0 0.2 0.6 1.7 97.5 100.0 0.0 5.2 3.6 91.2 100.0 0.3 0.2 8.2 91.2 فقير

 25,662 88.1 100.0 0.2 0.1 1.5 98.2 100.0 0.0 1.9 3.3 94.8 100.0 0.0 0.2 4.9 94.9 متوسط

 25,608 91.4 100.0 0.2 0.0 0.3 99.5 100.0 0.0 1.1 3.1 95.9 100.0 0.0 0.4 3.7 95.9 ثري

 25,699 97.8 100.0 0.0 0.0 0.2 99.8 100.0 0.0 0.5 0.8 98.7 100.0 0.0 0.0 0.6 99.3 األكثر ثراءً 

 1.4.1استخدام خدمات مياه الشرب األساسية؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - WS.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 6.2.1و  1.4.1استخدام خدمات الصرف الصحي األساسية؛ مؤشرات هدف التنمية المستدامة  - WS.9مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 6.2.1و  1.4.1مرفق غسل األيدي بالماء والصابون؛ مؤشرات هدف التنمية المستدامة  - WS.7مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2
 ألغراض حسب ساللم الدرجات، يتم تضمين إجابة “لم يتم منح اإلذن لرؤيته/سبب آخر” في المقام. أ

 

 



 

 324 صفحة | في بيئة آمنة العيش

لعامة الحيضية 10.4 نظافة ا  ال

 لصحتهن وسالمتهن النفسية  تعتبر قدرة النساء والفتيات عىل إدارة  
ً
 جوهريا

ً
الدورة الشهرية بشكل آمن مع الحفاظ عىل خصوصيتهن وكرامتهن أمرا

  ال يستطعن الوصول إل مرافق وإمدادات إدارة النظافة الحيضية المالئمة يعانير  من   واالجتماعية وقدرتهن عىل الحركة. 
والنساء والفتيات اللوائ 

  143، وتفوتهن فرص تعليمية واجتماعية واقتصادية مهمة. وصمة العار واإلقصاء االجتماع  

  الفئة العمرية  WS.4.1ويعرض الجدول 
  األشهر ال   49-15نسبة النساء والفتيات ف 

  جاءهن الحيض ف 
الماضية وقلن إنه كان   12سنة اللوائ 

ل.    المب  
ض كذلك ما إذا استخدمن المواد المناسبة بما فيها  كما يعر  لديهن مكان يحافظ عىل خصوصيتهن لالغتسال والغيار أثناء وجودهن ف 

ة حيض لهن.  ستخدم لمرة واحدة أثناء آخر فب 
ُ
  ت
  يمكن إعادة استخدامها والمواد الن 

    WS.4.2ويعرض الجدول  المواد الن 
نسبة النساء اللوائ 

  أنشطة اجتماعية أو مدرسية أو الذهاب إل العمل 
ة حيض لهن.  قلّن إنهن لم يتمكّن من المشاركة ف   خالل آخر فب 

 

 

. تشاندرا 143  
. ساذيرالند، و ف  ، أم.، و س  . -سومبر الحيض األول والفتيات عىل األجندة العالمية لصحة السكان”، مجلة الصحة اإلنجابية  “إدراج موضوع مول 

 .doi:10.1186/s12978-015-0009-8(. 2015) 1، العدد 12
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 : إدارة النظافة الحيضيةWS.4.1الجدول 

 2018رة حيض لهن، العراق، قابلة إلعادة االستخدام أو ُتستخدم لمرة واحدة أثناء آخر فتنسبة النساء ممن يتوفر لهن مكان خاص لالغتسال والغيار في المنزل واستخدام مواد مواد 

  
نسبة من لديهن مكان 

خاص لالغتسال والتغيير 
 أثناء وجودهن في المنزل

 إلدارة النظافة الحيضية خالل آخر فترة حيض ممن أنسبة من استخدمن مواد مالئمة
نسبة النساء اللواتي يستخدمن 
مواد نظافة حيضية مالئمة 

ضمن مكان خاص لالغتسال 
والتغيير أثناء وجودهن في 

 1المنزل

عدد النساء في الفئة العمرية 

سنة اللواتي قلن إنهن  15-49
مارسن النظافة الحيضية خالل 

   ألخيرةاألشهر االثني عشر ا
استخدمن مواد قابلة إلعادة 

 االستخدام
لم يستخدمن مواد قابلة إلعادة 

 االستخدام

ال يعرفن ما إذا كانت مواد 
قابلة إلعادة االستخدام أم 

 ال/إجابة ناقصة

              

 19,733 86.2 0.0 84.8 11.1 88.6 المجموع اإلجمالي )العراق(

        

       المنطقة

 13,961 86.8 0.0 87.4 8.5 89.3 منطقة حضرية 

 5,773 84.7 0.0 78.5 17.4 87.0 منطقة ريفية

       المحافظة

 614 53.5 0.0 92.2 0.8 57.8 دهوك

 1,866 94.4 0.0 77.1 18.5 97.7 نينوى

 1,074 75.6 0.0 91.8 7.8 75.6 سليمانية

 785 86.9 0.0 91.6 5.3 88.7 كركوك

 1,669 75.6 0.0 83.4 15.8 76.5 اربيل

 1,115 79.4 0.0 82.1 16.8 80.4 ديالى

 744 87.4 0.0 89.0 8.2 89.4 انبار

 3,432 85.0 0.0 86.7 9.5 88.2 بغداد

 2,470 84.6 0.0 88.2 7.6 88.3 مركز   

 962 85.8 0.0 82.9 14.2 87.9 اطراف   

 949 78.0 0.0 82.9 15.5 79.6 بابل

 591 95.8 0.0 95.2 3.4 97.3 كربالء 

 685 74.5 0.0 78.6 5.1 80.8 واسط

 606 93.7 0.0 87.5 10.6 95.2 صالح الدين

 778 91.1 0.1 89.9 7.9 92.2 نجف

 555 70.7 0.0 79.3 7.2 73.3 قادسية

 674 77.3 0.2 83.8 5.3 82.2 مثنى

 1,240 86.7 0.0 84.2 12.9 87.8 ذي قار

 797 90.1 0.0 66.9 30.0 92.7 ميسان

 1,561 94.7 0.0 93.1 4.5 96.6 بصرة 

       االقليم

 3,357 71.4 0.0 89.0 9.2 72.5 العراق كوردستان
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 : إدارة النظافة الحيضيةWS.4.1الجدول 

 2018رة حيض لهن، العراق، قابلة إلعادة االستخدام أو ُتستخدم لمرة واحدة أثناء آخر فتنسبة النساء ممن يتوفر لهن مكان خاص لالغتسال والغيار في المنزل واستخدام مواد مواد 

  
نسبة من لديهن مكان 

خاص لالغتسال والتغيير 
 أثناء وجودهن في المنزل

 إلدارة النظافة الحيضية خالل آخر فترة حيض ممن أنسبة من استخدمن مواد مالئمة
نسبة النساء اللواتي يستخدمن 
مواد نظافة حيضية مالئمة 

ضمن مكان خاص لالغتسال 
والتغيير أثناء وجودهن في 

 1المنزل

عدد النساء في الفئة العمرية 

سنة اللواتي قلن إنهن  15-49
مارسن النظافة الحيضية خالل 

   ألخيرةاألشهر االثني عشر ا
استخدمن مواد قابلة إلعادة 

 االستخدام
لم يستخدمن مواد قابلة إلعادة 

 االستخدام

ال يعرفن ما إذا كانت مواد 
قابلة إلعادة االستخدام أم 

 ال/إجابة ناقصة

 16,376 86.5 0.0 84.6 11.2 89.0 وسط وجنوب العراق

       العمر

15-19 89.6 7.2 87.2 0.0 86.7 1,205 

20-24 89.3 9.7 85.9 0.0 86.5 2,881 

25-29 89.0 9.7 86.5 0.0 86.4 3,580 

30-39 88.5 11.4 84.9 0.0 86.4 7,083 

40-49 87.8 13.6 82.0 0.0 85.4 4,984 

       التعليم

 3,179 84.9 0.0 73.8 21.4 87.8 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 8,615 87.2 0.0 83.1 12.8 89.8 االبتدائيه

 3,782 85.4 0.0 89.2 6.8 88.0 المتوسطه

 4,157 85.4 0.0 92.3 4.1 87.2 االعداديه +

       سنة( 49-18حالة اإلعاقة )الفئة العمرية 

 932 88.3 0.0 78.7 18.7 90.3 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 18,353 86.1 0.0 85.0 10.9 88.6 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

       مؤشر الثروة

 3,711 84.3 0.0 74.3 21.2 87.1 األشد فقراً 

 4,056 88.6 0.0 85.6 10.8 91.0 فقير

 3,969 85.8 0.0 85.0 9.9 88.5 متوسط

 4,043 85.2 0.0 89.0 6.7 88.1 ثري

 3,955 87.0 0.0 94.0 3.9 88.0 األكثر ثراءً 

 إدارة النظافة الحيضية - WS.12مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 المواد المالئمة تشمل الفوط الصحية أو السدادات القطنية أو قطع القماش أ



 

 327 صفحة | في بيئة آمنة العيش

ة الحيض WS.4.2الجدول   : االستبعاد من النشاطات أثناء في 

 2018اجتماعية أو الذهاب إلى المدرسة أو العمل بسبب آخر فترة حيض عاودتهن خالل األشهر االثني عشر األخيرة، العراق، نسبة النساء اللواتي لم يشاركن في نشاطات 

  

نسبة النساء اللواتي لم يشاركن في نشاطات اجتماعية أو الذهاب 
إلى المدرسة أو العمل بسبب آخر فترة حيض عاودتهن خالل 

 1األخيرةاألشهر االثني عشر 

سنة  49-15عدد النساء في الفئة العمرية 
اللواتي قلن إنهن مارسن النظافة الحيضية 

 خالل األشهر االثني عشر األخيرة

      

 19,733 10.6 المجموع اإلجمالي )العراق(

    

   المنطقة

 13,961 10.0 منطقة حضرية 

 5,773 12.1 منطقة ريفية

   المحافظة

 614 13.0 دهوك

 1,866 6.2 نينوى

 1,074 18.4 سليمانية

 785 2.7 كركوك

 1,669 8.6 اربيل

 1,115 12.5 ديالى

 744 18.7 انبار

 3,432 6.2 بغداد

 2,470 4.3 مركز   

 962 11.2 اطراف   

 949 11.7 بابل

 591 5.7 كربالء 

 685 7.3 واسط

 606 18.7 صالح الدين

 778 15.9 نجف

 555 3.5 قادسية

 674 15.5 مثنى

 1,240 8.5 ذي قار

 797 23.6 ميسان

 1,561 12.5 بصرة 

   االقليم

 3,357 12.6 العراق كوردستان

 16,376 10.2 وسط وجنوب العراق

   العمر

15-19 7.8 1,205 

20-24 9.5 2,881 

25-29 9.1 3,580 

30-39 11.2 7,083 

40-49 12.2 4,984 

   التعليم

 3,179 12.4 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 8,615 11.5 االبتدائيه

 3,782 9.1 المتوسطه

 4,157 8.9 االعداديه +

   سنة( 49-18حالة اإلعاقة )الفئة العمرية 

 932 21.0 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 18,353 10.1 الوظيفيةال تعاني من أية صعوبة في القدرات 

   مؤشر الثروة

 3,711 14.3 األشد فقراً 

 4,056 10.4 فقير

 3,969 9.9 متوسط

 4,043 7.9 ثري

 3,955 10.8 األكثر ثراءً 

 االستبعاد من النشاطات أثناء فترة الحيض - WS.13مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1



 

 328 صفحة | منصفة في الحياة فرصة

ي الحياة 11
 فرصة منصفة فن

للطفل 11.1 لقدرات الوظيفية   ا

امات  144 تحدد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  الدول األعضاء لضمان اإلعمال الكامل لحقوق األطفال ذوي اإلعاقة عىل قدم المساواة  الب  

هم من األطفال.   من   مع غبر
ّ
  بيئة غبر مواتية لهم، وتحد

وقد تعّرض هذه الصعوبات الوظيفية األطفال إل خطر التعرض للمشاركة المحدودة ف 

  إمكانية التمتع بحقوقهم. 

  تهدف إل توفبر تقدير لعدد/نسبة األطفال الذين يعانون من صعوبات    2018،  مسح العراقوقد اشتمل  
عىل نماذج القدرات الوظيفية للطفل الن 

  استبيان األطفال دون سّن الخامسة   القدرات الوظيفية، بناًء عىل ما تقوله األمهات أو مانحات الرعاية الرئيسية. 
وقد غظ النموذج المشمول ف 

اوح أع   الفئة العمرية األطفال الذين تب 
  استبيان األطفال ف 

 تضمير  نموذج مشابه ف 
ً
 سنة.   17-5مارهم بير  سنتير  وأرب  ع سنوات، بينما تم أيضا

 :   استبيان األطفال دون سّن الخامسة ه  كما يىل 
، والحركة الدقيقة، والفهم، وأن يفهمه   النطاقات الوظيفية المشمولة ف   

الرؤية، والسمع، والمسر

  عمر اآلخرون، والتعل
  استبيان األطفال ف 

:  17-5م، واللعب، والسيطرة عىل السلوك، بينما النطاقات الوظيفية المشمولة ف   سنة ه  كما يىل 

، والسيطرة عىل السلوك، وإقامة  ، وتقّبل التغيبر كبر  ر، والب 
ّ
م، والتذك

ّ
، والعناية بالذات، والتواصل، والتعل  

الصداقات،  الرؤية، والسمع، والمسر

 االكتئاب. والقلق، و 

  القدرات الوظيفية، حسب المجال.  EQ.1.2و  EQ.1.1يعرض الجدوالن 
  نسبة األطفال حسب الفئة العمرية ممن يعانون من صعوبة ف 

  الفئة العمرية  EQ.1.3ويعرض الجدول 
  مجاالت   17-2نسبة األطفال ف 

سنة ممن يستخدمون األجهزة المساندة وما زالوا يعانون من صعوبة ف 

  ت الوظيفية ذات الصلة. القدرا

  القدرات الوظيفية.  EQ.1.4ويعرض الجدول 
 نسبة األطفال حسب الفئة العمرية ممن يعانون من صعوبة ف 

 

ي الفئة العمرية EQ.1.1الجدول 
 سنوات( 4-2: القدرات الوظيفية للطفل )األطفال فن

  2018سنوات ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية، حسب المجال، العراق،  4-2نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

سنوات ممن يعانون من  4-2نسبة األطفال في الفئة العمرية 
 في مجال: أصعوبة في القدرات الوظيفية

نسبة األطفال في الفئة 
سنوات ممن  4-2العمرية 

يعانون من صعوبة في 
القدرات الوظيفية في 
 مجال واحد على األقل

عدد 

األطفال 
في الفئة 

العمرية 
2-4 

 سنوات

ية
رؤ

ال
 

ع
سم

ال
 

ي
ش

لم
ا

 

قة
قي
لد

ت ا
كا

حر
ال
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ص

وا
الت
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تع
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ب
لع

ال
 

ى 
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ة 
ر
ط

سي
ال

ك
لو

س
ال

 

             

 10,300 2.8 0.8 0.7 0.7 1.3 0.4 0.7 0.3 0.2 المجموع اإلجمالي )العراق(

            

           الجنس

 5,353 3.1 1.0 0.9 0.8 1.4 0.4 0.9 0.4 0.3 ذكر

 4,947 2.5 0.7 0.5 0.6 1.2 0.3 0.6 0.2 0.2 أنثى

           المنطقة

 6,949 2.4 0.7 0.6 0.6 1.0 0.2 0.6 0.3 0.2 منطقة حضرية

 3,351 3.6 1.2 1.0 0.8 1.8 0.7 0.9 0.3 0.4 منطقة ريفية

           المحافظة

 358 2.4 0.4 1.0 0.9 1.0 0.4 0.7 0.2 1.0 دهوك

 1,012 2.4 0.7 0.5 0.2 1.2 0.2 0.6 0.2 0.3 نينوى

 472 2.3 0.4 0.0 1.0 0.2 0.0 0.9 1.0 0.0 سليمانية

 257 1.5 0.3 0.4 0.2 0.5 0.0 0.3 0.0 0.4 كركوك

 

 

   منظمة األمم المتحدة ”اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة”.  144
 .2018آب/أغسطس  31تم الوصول إليها ف 

-on-entiondisabilities/conv-with-persons-of-rights-the-on-https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention

.2.html-disabilities-with-persons-of-rights-the 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
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ي الفئة العمرية EQ.1.1الجدول 
 سنوات( 4-2: القدرات الوظيفية للطفل )األطفال فن

  2018سنوات ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية، حسب المجال، العراق،  4-2نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

سنوات ممن يعانون من  4-2نسبة األطفال في الفئة العمرية 

 في مجال: أصعوبة في القدرات الوظيفية

نسبة األطفال في الفئة 

سنوات ممن  4-2العمرية 
يعانون من صعوبة في 

القدرات الوظيفية في 
 مجال واحد على األقل

عدد 
األطفال 

في الفئة 
العمرية 

2-4 
 سنوات

ية
رؤ

ال
 

ع
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ال
 

ي
ش

لم
ا

 

قة
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ت ا
كا
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 953 0.7 0.2 0.7 0.6 0.6 0.1 0.6 0.0 0.0 أربيل

 583 2.0 0.3 0.5 0.7 1.0 0.3 0.4 0.3 0.0 ديالى

 354 7.3 0.2 6.4 2.9 5.8 4.2 4.2 0.6 0.2 أنبار

 1,631 1.5 0.4 0.0 0.3 0.5 0.0 0.6 0.2 0.0 بغداد

 1,180 1.7 0.4 0.0 0.2 0.5 0.0 0.7 0.2 0.0 مركز   

 451 1.0 0.4 0.1 0.4 0.5 0.2 0.2 0.3 0.2 أطراف   

 466 1.7 0.8 0.7 0.4 0.4 0.1 0.6 0.3 0.3 بابل

 301 1.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 كربالء 

 326 1.5 0.0 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7 0.0 0.1 واسط

 248 4.6 0.7 0.9 1.3 2.9 1.0 1.8 0.3 0.2 صالح الدين

 430 2.9 0.6 1.0 0.9 1.7 0.4 0.8 0.3 0.2 نجف

 297 7.0 4.8 1.1 1.4 0.9 0.4 1.2 0.4 0.3 قادسية

 398 1.7 0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.6 0.2 0.2 مثنى

 819 2.5 0.8 0.1 0.2 1.5 0.2 0.3 0.0 0.0 ذي قار

 495 5.9 2.3 0.5 0.5 3.2 0.2 0.1 0.1 0.3 ميسان

 899 5.8 2.4 1.3 1.6 2.5 0.3 0.7 0.6 0.9 بصرة 

           االقليم

 1,783 1.5 0.3 0.6 0.8 0.5 0.1 0.7 0.3 0.2 كوردستان

 8,517 3.0 1.0 0.7 0.7 1.4 0.4 0.7 0.3 0.2 وسط وجنوب العراق

           العمر

2 0.2 0.3 0.6 0.3 1.4 0.6 0.5 0.9 2.9 3,109 

3 0.2 0.3 0.7 0.2 1.1 0.6 0.7 1.0 2.6 3,731 

4 0.2 0.3 0.9 0.6 1.4 0.9 0.9 0.7 2.8 3,460 

           بااللتحاق ببرنامج تعليمي للطفولة المبكرة 

 171 3.4 1.7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.8 0.0 0.6 يلتحق/تلتحق

 7,020 2.7 0.8 0.8 0.8 1.3 0.4 0.8 0.3 0.2 ال يلتحق/تلتحق

           المستوى التعليمي لألم

 2,080 3.9 1.3 0.9 1.3 1.6 0.5 1.1 0.7 0.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 4,587 2.6 0.8 0.7 0.5 1.1 0.2 0.6 0.2 0.2 االبتدائيه

 1,716 3.0 0.8 1.0 0.5 1.8 0.8 0.9 0.2 0.2 المتوسطه

 1,916 1.9 0.5 0.5 0.7 0.9 0.1 0.6 0.0 0.1 االعداديه +

           سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية لدى األم )العمر 

 436 9.1 2.4 4.1 2.4 4.9 2.5 3.2 0.2 0.4 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 9,763 2.5 0.8 0.5 0.6 1.1 0.2 0.6 0.3 0.2 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 101 5.6 0.0 2.4 1.9 2.4 2.8 4.8 0.0 0.0 ال يتوفر معلومات

           مؤشر الثروة

 2,403 4.8 1.4 1.4 1.2 2.8 0.9 1.2 0.4 0.5 فقراً األشد 

 2,280 2.7 0.7 0.7 0.6 1.2 0.3 0.7 0.4 0.2 فقير

 1,991 2.7 1.3 0.3 0.5 0.9 0.1 0.4 0.3 0.1 متوسط

 1,849 1.7 0.5 0.3 0.3 0.5 0.2 0.6 0.3 0.2 ثري

 1,777 1.4 0.1 0.6 0.8 0.6 0.1 0.7 0.0 0.1 األكثر ثراءً 
ياً” سنوات بأنهم يعانون من صعوبات في القدرات الوظيفية إذا ما أجابوا بـ “أواجه كثيرًا من الصعوبة” أو “ال أستطيع القيام بالنشاط نهائ 4-2يتم تحديد األطفال في الفئة العمرية أ 

على السلوك، والذي يعتبر الطفل أنه يعاني من صعوبة وظيفية فيه إذا كانت اإلجابة عن األسئلة الواردة في جميع المجاالت المدرجة، باستثناء المجال األخير المتعلق بالسيطرة 
 “كثيراً جدًا”.

 سنوات. 4-3سنة، حيث إنه يتم جمع المعلومات المتعلقة بااللتحاق ببرامج تنمية الطفولة المبكرة فقط لألطفال ضمن الفئة العمرية  2يتم استبعاد األطفال في عمر ب 
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ي الفئة العمرية EQ.1.2الجدول 
 سنة( 17-5: القدرات الوظيفية للطفل )األطفال فن

  2018حسب المجال، العراق، سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية،  17-5نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

 في مجال: أيعانون من صعوبة في القدرات الوظيفيةسنة ممن  17-5نسبة األطفال في الفئة العمرية 

سنة ممن  17-5نسبة األطفال في الفئة العمرية 

يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال 
 واحد على األقل

عدد األطفال في 

-5الفئة العمرية 
 المشي السمع الرؤية سنة 17

العناية 
ر التعّلم التواصل بالذات  التركيز التذكّ

تقبّل 
 التغيير

السيطرة 

على 
 السلوك

إقامة 

عالقات 
 االكتئاب القلق صداقة

                  

 43,867 22.1 6.6 16.3 1.3 1.6 2.2 0.8 1.0 1.2 0.8 0.9 2.0 0.3 0.8 المجموع اإلجمالي )العراق(

                 

                الجنس

 22,368 25.2 6.7 19.1 1.3 2.2 3.0 0.9 1.3 1.5 1.1 1.2 2.1 0.3 1.3 ذكر

 21,499 18.9 6.5 13.3 1.3 1.0 1.4 0.6 0.8 1.0 0.6 0.6 1.9 0.3 0.3 أنثى

                المنطقة

 29,681 23.3 6.8 17.7 1.3 1.5 2.2 0.7 1.1 1.2 0.9 1.0 2.0 0.3 1.0 منطقة حضرية

 14,185 19.7 6.3 13.4 1.4 1.8 2.2 0.8 0.9 1.4 0.8 0.7 2.0 0.4 0.4 منطقة ريفية

                المحافظة

 1,470 10.1 1.8 4.9 0.8 1.5 2.0 0.9 2.2 1.6 0.8 0.9 0.7 0.2 0.5 دهوك

 4,321 33.1 10.2 30.7 0.7 0.9 0.5 0.2 0.1 0.5 0.5 1.0 1.4 0.1 0.3 نينوى

 2,087 8.0 1.5 6.6 1.4 0.3 0.5 1.0 0.8 1.5 1.4 0.7 0.9 0.0 0.1 سليمانية

 1,863 6.7 1.9 5.4 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.4 0.5 0.6 0.3 0.2 كركوك

 3,294 20.1 4.2 12.7 2.6 1.2 1.1 0.9 1.2 1.8 1.0 2.0 2.5 0.8 1.8 أربيل

 2,362 28.7 10.7 15.3 0.4 3.1 3.8 1.0 3.3 1.5 1.7 0.9 2.9 0.7 0.4 ديالى

 1,825 22.0 6.4 13.4 5.1 2.0 2.0 0.7 0.7 0.9 0.9 1.3 1.8 0.3 0.5 أنبار

 7,076 18.4 5.6 15.2 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.7 0.5 0.4 بغداد

 4,919 18.3 3.0 14.8 0.5 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 0.0 0.0 0.5 0.5 0.2 مركز   

 2,158 18.4 11.5 16.1 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 1.3 0.4 0.8 أطراف   

 2,140 15.3 1.3 12.0 1.2 1.0 0.4 0.6 0.7 0.8 0.4 0.3 2.1 0.2 0.2 بابل

 1,283 18.7 3.9 14.7 0.8 0.9 1.1 2.1 2.7 2.0 0.9 0.3 0.7 0.2 0.8 كربالء 

 1,490 18.2 3.1 14.7 1.6 1.4 1.8 0.5 0.4 0.6 1.3 0.8 2.3 0.0 0.1 واسط

 1,344 32.2 8.5 19.4 2.6 5.8 4.5 1.7 1.9 4.4 2.2 2.2 4.0 0.7 1.2 صالح الدين

 1,732 27.3 13.9 21.9 3.3 4.3 4.7 1.0 1.3 2.2 1.1 3.6 3.8 0.5 3.7 نجف

 1,294 33.1 10.2 24.1 1.6 11.1 10.5 1.2 2.0 4.5 1.1 1.5 4.6 0.7 1.2 قادسية

 1,496 22.1 1.7 14.6 0.2 0.0 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.0 0.5 0.2 6.4 مثنى

 3,131 20.8 9.2 17.9 1.2 0.9 0.0 0.1 0.1 0.1 0.5 0.3 0.4 0.1 0.2 ذي قار

 1,989 25.4 8.8 16.0 1.0 0.6 0.7 1.4 0.6 0.6 0.7 0.8 3.4 0.1 0.5 ميسان

 3,669 31.1 9.9 19.0 0.9 1.6 10.2 1.3 2.0 2.5 1.5 0.7 5.4 0.6 0.4 بصرة 

                االقليم
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ي الفئة العمرية EQ.1.2الجدول 
 سنة( 17-5: القدرات الوظيفية للطفل )األطفال فن

  2018حسب المجال، العراق، سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية،  17-5نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

 في مجال: أيعانون من صعوبة في القدرات الوظيفيةسنة ممن  17-5نسبة األطفال في الفئة العمرية 

سنة ممن  17-5نسبة األطفال في الفئة العمرية 

يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية في مجال 
 واحد على األقل

عدد األطفال في 

-5الفئة العمرية 
 المشي السمع الرؤية سنة 17

العناية 
ر التعّلم التواصل بالذات  التركيز التذكّ

تقبّل 
 التغيير

السيطرة 

على 
 السلوك

إقامة 

عالقات 
 االكتئاب القلق صداقة

 6,851 14.3 2.9 9.2 1.8 1.0 1.1 0.9 1.3 1.7 1.1 1.4 1.6 0.4 1.0 كوردستان

 37,015 23.6 7.3 17.6 1.2 1.7 2.4 0.7 1.0 1.2 0.8 0.8 2.1 0.3 0.8 وسط وجنوب العراق

                العمر

5-9 0.5 0.5 2.5 1.1 1.2 1.4 1.0 0.8 2.5 1.8 1.1 18.7 6.5 23.7 18,711 

10-14 1.4 0.2 1.4 0.9 0.6 1.1 1.3 0.8 2.1 1.5 1.5 14.9 6.7 21.3 16,491 

15-17 0.6 0.3 2.0 0.5 0.4 1.0 0.5 0.5 2.0 1.3 1.4 13.7 6.6 20.3 8,665 

                االلتحاق بالمدرسة

 33,085 20.3 5.9 15.0 0.6 1.2 1.8 0.4 0.8 0.9 0.4 0.4 1.5 0.2 0.7 يلتحق/تلتحق

 10,780 27.8 8.9 20.4 3.5 2.8 3.5 1.7 1.8 2.4 2.3 2.3 3.8 0.9 1.2 ال يلتحق/تلتحق

 2 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 غير مبين

                المستوى التعليمي لألم

 9,467 22.1 7.3 14.8 2.2 1.9 2.6 1.0 1.2 1.8 0.8 1.5 2.7 0.6 1.0 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 20,305 21.7 6.8 16.7 1.1 1.7 2.0 0.9 1.0 1.3 1.0 0.9 1.8 0.4 0.5 االبتدائيه

 7,791 24.8 6.1 17.6 1.2 1.5 2.6 0.4 1.4 0.8 0.7 0.7 2.2 0.2 2.0 المتوسطه

 5,911 19.9 5.4 15.1 1.0 1.2 2.2 0.6 0.5 0.7 0.7 0.4 1.6 0.1 0.2 االعداديه +

 383 25.2 6.5 21.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 غير متوفر

                سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية لدى األم )العمر 

 2,780 34.1 12.4 19.0 3.2 4.9 7.4 1.9 4.4 3.7 1.6 1.4 3.1 0.7 0.8 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 36,525 21.2 6.1 16.1 1.1 1.4 1.9 0.7 0.8 1.1 0.8 0.9 2.0 0.3 0.9 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

 4,562 22.2 7.4 16.1 2.1 1.5 1.7 0.9 1.1 1.2 0.7 0.6 1.6 0.3 0.5 ال يتوفر معلومات

                مؤشر الثروة

 10,029 25.3 8.7 16.6 2.2 2.6 4.0 1.1 1.5 1.8 1.1 1.3 3.2 0.5 2.1 األشد فقراً 

 9,258 24.7 7.7 18.2 0.8 1.7 2.6 1.0 1.1 1.4 0.8 0.5 1.7 0.2 0.4 فقير

 8,781 23.7 6.1 18.9 0.9 1.3 1.7 0.6 1.2 1.0 1.0 1.1 2.6 0.2 0.4 متوسط

 8,250 19.8 6.7 15.8 0.7 1.1 1.2 0.3 0.4 0.6 0.2 0.5 1.0 0.4 0.2 ثري

 7,549 15.5 3.0 11.1 1.8 1.1 1.2 0.8 0.9 1.3 1.0 1.1 1.2 0.4 0.9 األكثر ثراءً 
ً  17-5يتم تحديد األطفال في الفئة العمرية أ  لقلق ين األخيرين المتعلقين با” عن األسئلة الواردة في جميع المجاالت المدرجة، باستثناء المجالسنة بأنهم يعانون من صعوبات في القدرات الوظيفية إذا ما أجابوا بـ “أواجه كثيراً من الصعوبة” أو “ال أستطيع القيام بالنشاط نهائيا

 واالكتئاب، واللذين يعتبر الطفل أنه يعاني من صعوبة وظيفية فيهما إذا كانت فئة اإلجابة “يومياً”.



 

 332 صفحة | منصفة في الحياة فرصة

ي الفئة العمرية EQ.1.3الجدول 
 سنة( 17-2: استخدام األجهزة المساندة )األطفال فن

  2018القدرات الوظيفية في مجال األجهزة المساندة، العراق، سنة ممن يستخدمون األجهزة المساندة ويعانون من صعوبة في  17-2نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

نسبة األطفال في الفئة العمرية 

 سنة الذين: 2-17

عدد 

األطفال في 
الفئة 
-2العمرية 

 سنة 17

نسبة 
األطفال 
الذين 

يعانون من 
صعوبات 

في الرؤية 
عند 

استخدام 

 النظارات

عدد األطفال 

في الفئة 
-2العمرية 

سنة  17
الذين 

يستخدمون 

 النظارات

نسبة 

األطفال 
الذين 

يعانون من 

صعوبات 
في السمع 

عند 
استخدام 
المعينات 

 السمعية

عدد األطفال 

في الفئة 
-2العمرية 

سنة الذين  17
يستخدمون 

لمعينات ا

 السمعية

نسبة األطفال 
الذين يواجهون 

صعوبات في 
المشي عند 

استخدام جهاز 
أو يحصلون 
على مساعدة 

 من اآلخرين

عدد األطفال 
في الفئة 

 17-2العمرية 
سنة الذين 

يستخدمون 
جهاز أو 

يحصلون على 

 مساعدة للمشي

ت
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 595 29.7 321 12.4 1,437 6.1 54,167 1.1 0.6 2.7 المجموع اإلجمالي )العراق(

            

           الجنس

 361 35.6 187 19.7 654 9.5 27,721 1.3 0.7 2.4 ذكر

 235 20.8 134 2.3 784 3.4 26,446 0.9 0.5 3.0 أنثى

           المنطقة

 372 33.6 228 13.4 1,169 6.2 36,630 1.0 0.6 3.2 منطقة حضرية

 224 23.3 94 10.0 268 5.9 17,536 1.3 0.5 1.5 منطقة ريفية

           المحافظة

 9 (*) 6 (*) 49 (8.9) 1,828 0.5 0.3 2.7 دهوك

 74 (*) 35 (*) 130 (0.0) 5,333 1.4 0.7 2.4 نينوى

 35 (*) 18 (*) 134 2.0 2,559 1.4 0.7 5.2 سليمانية

 11 (*) 5 (*) 35 (0.0) 2,120 0.5 0.2 1.6 كركوك

 43 (*) 55 (*) 155 (22.4) 4,247 1.0 1.3 3.6 أربيل

 33 (*) 36 (*) 100 (4.4) 2,945 1.1 1.2 3.4 ديالى

 51 (46.9) 23 (*) 60 (7.6) 2,180 2.3 1.1 2.7 أنبار

 70 (*) 26 (*) 205 4.6 8,708 0.8 0.3 2.3 بغداد

 60 (*) 26 (*) 178 (2.4) 6,099 1.0 0.4 2.9 مركز   

 10 (*) 0 (*) 26 (*) 2,609 0.4 0.0 1.0 أطراف   

 34 (*) 5 (*) 46 (0.0) 2,606 1.3 0.2 1.8 بابل

 13 (*) 10 (*) 53 (7.8) 1,584 0.8 0.7 3.3 كربالء 

 98 (23.3) 16 (*) 66 (2.6) 1,816 5.4 0.9 3.6 واسط

 23 (6.6) 15 (*) 43 (5.0) 1,592 1.5 0.9 2.7 صالح الدين

 13 (*) 9 (*) 68 (9.2) 2,163 0.6 0.4 3.1 نجف

 30 (33.2) 11 (*) 57 (14.8) 1,591 1.9 0.7 3.6 قادسية

 6 (*) 3 (*) 26 (15.5) 1,894 0.3 0.2 1.4 مثنى

 23 (*) 10 (*) 86 (1.3) 3,950 0.6 0.3 2.2 ذي قار

 14 (*) 25 (*) 27 (1.2) 2,483 0.6 1.0 1.1 ميسان

 17 (*) 12 (*) 100 (0.0) 4,567 0.4 0.3 2.2 بصرة 

           االقليم

 87 (57.6) 79 (33.6) 338 12.4 8,635 1.0 0.9 3.9 كوردستان

 508 25.0 243 5.5 1,100 4.2 45,532 1.1 0.5 2.4 وسط وجنوب العراق

           العمر

2-4 1.1 0.5 1.6 10,300 1.3 110 15.0 56 16.1 170 

5-9 2.0 0.6 1.1 18,711 3.7 378 (22.5) 120 37.1 202 

10-14 3.7 0.5 0.9 16,491 9.3 606 (1.8) 90 24.7 143 

15-17 4.0 0.6 0.9 8,665 4.8 344 (*) 56 (49.0) 81 

           أ االلتحاق ببرنامج تعليمي

 273 28.6 159 16.3 1,143 6.4 33,256 0.8 0.5 3.4 يلتحق/تلتحق

 270 34.0 146 6.9 273 5.5 17,800 1.5 0.8 1.5 ال يلتحق/تلتحق

 0 (*) 0 (*) 0 (*) 2 (*) (*) (*) غير مبين

           المستوى التعليمي لألم

 101 36.4 43 (17.7) 225 5.2 11,547 0.9 0.4 1.9 االبتدائي أو ال تعليمما قبل 

 292 28.4 182 15.7 529 4.4 24,893 1.2 0.7 2.1 االبتدائيه

 128 33.9 52 (6.3) 341 14.4 9,507 1.3 0.5 3.6 المتوسطه

 75 19.0 44 (0.8) 337 1.3 7,828 1.0 0.6 4.3 االعداديه +
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ي الفئة العمرية EQ.1.3الجدول 
 سنة( 17-2: استخدام األجهزة المساندة )األطفال فن

  2018القدرات الوظيفية في مجال األجهزة المساندة، العراق، سنة ممن يستخدمون األجهزة المساندة ويعانون من صعوبة في  17-2نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  

نسبة األطفال في الفئة العمرية 

 سنة الذين: 2-17

عدد 

األطفال في 
الفئة 
-2العمرية 

 سنة 17

نسبة 
األطفال 
الذين 

يعانون من 
صعوبات 

في الرؤية 
عند 

استخدام 

 النظارات

عدد األطفال 

في الفئة 
-2العمرية 

سنة  17
الذين 

يستخدمون 

 النظارات

نسبة 

األطفال 
الذين 

يعانون من 

صعوبات 
في السمع 

عند 
استخدام 
المعينات 

 السمعية

عدد األطفال 

في الفئة 
-2العمرية 

سنة الذين  17
يستخدمون 

لمعينات ا

 السمعية

نسبة األطفال 
الذين يواجهون 

صعوبات في 
المشي عند 

استخدام جهاز 
أو يحصلون 
على مساعدة 

 من اآلخرين

عدد األطفال 
في الفئة 

 17-2العمرية 
سنة الذين 

يستخدمون 
جهاز أو 

يحصلون على 
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 0 (*) 0 (*) 5 (*) 383 0.0 0.0 1.4 غير متوفر

 0 (*) 0 (*) 0 (*) 10 (*) (*) (*) غير مبين

صعوبات القدرات الوظيفية لدى 

 األم
 سنة( 49-18)العمر  

          

تعاني من صعوبة في 

 القدرات الوظيفية
4.5 0.3 1.7 3,216 (3.9) 144 (*) 10 (*) 53 

ال تعاني من أية صعوبة في 

 الوظيفيةالقدرات 
2.5 0.7 1.1 46,288 7.0 1,142 12.4 306 28.9 493 

 49 (*) 5 (*) 151 1.8 4,663 1.1 0.1 3.2 ال يتوفر معلومات

           مؤشر الثروة

 145 30.0 59 (6.1) 163 7.2 12,432 1.2 0.5 1.3 األشد فقراً 

 81 20.5 55 (8.4) 267 5.6 11,538 0.7 0.5 2.3 فقير

 152 35.7 75 (0.9) 276 4.0 10,771 1.4 0.7 2.6 متوسط

 136 22.8 48 (16.3) 311 2.7 10,099 1.3 0.5 3.1 ثري

 80 (39.1) 86 (27.1) 420 10.0 9,326 0.9 0.9 4.5 األكثر ثراءً 

 سنوات. 4-3الطفولة المبكرة فقط لألطفال ضمن الفئة العمرية سنة، حيث إنه يتم جمع المعلومات المتعلقة بااللتحاق ببرامج تنمية  2يتم استبعاد األطفال في عمر أ 
 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 

 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 

 

ي الفئة العمرية EQ.1.4الجدول 
 سنة( 17-2: القدرات الوظيفية للطفل )األطفال فن

  2018، العراق، سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية، حسب المجال 17-2سنة و  17-5سنوات و  4-2األطفال في الفئات العمرية نسبة 
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المجموع اإلجمالي 

 )العراق(
2.8 10,300 22.1 43,867 0.7 0.3 1.8 0.9 1.1 1.5 18.5 54,167 

              

             الجنس

 27,721 20.9 2.0 1.3 1.2 1.9 0.4 1.1 22,368 25.2 5,353 3.1 ذكر

 26,446 15.9 0.9 0.9 0.7 1.7 0.3 0.3 21,499 18.9 4,947 2.5 أنثى

             المنطقة

 36,630 19.3 1.4 1.1 0.9 1.8 0.3 0.9 29,681 23.3 6,949 2.4 منطقة حضرية

 17,536 16.6 1.7 1.3 1.0 1.8 0.4 0.4 14,185 19.7 3,351 3.6 منطقة ريفية

             المحافظة

 1,828 8.6 1.3 1.4 0.8 0.7 0.2 0.6 1,470 10.1 358 2.4 دهوك

 5,333 27.3 0.8 0.4 0.6 1.3 0.1 0.3 4,321 33.1 1,012 2.4 نينوى

 2,559 7.0 0.3 1.4 1.2 0.9 0.2 0.1 2,087 8.0 472 2.3 سليمانية

 2,120 6.1 0.8 0.7 0.4 0.6 0.3 0.2 1,863 6.7 257 1.5 كركوك

 4,247 15.8 1.0 1.5 0.9 2.0 0.6 1.4 3,294 20.1 953 0.7 أربيل



 

 334 صفحة | منصفة في الحياة فرصة

ي الفئة العمرية EQ.1.4الجدول 
 سنة( 17-2: القدرات الوظيفية للطفل )األطفال فن

  2018، العراق، سنة ممن يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية، حسب المجال 17-2سنة و  17-5سنوات و  4-2األطفال في الفئات العمرية نسبة 
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 2,945 23.4 2.5 1.3 1.6 2.4 0.6 0.3 2,362 28.7 583 2.0 ديالى

 2,180 19.6 1.7 1.2 1.7 2.2 0.4 0.4 1,825 22.0 354 7.3 أنبار

 8,708 15.2 0.4 0.4 0.3 0.7 0.4 0.3 7,076 18.4 1,631 1.5 بغداد

 6,099 15.1 0.4 0.2 0.1 0.5 0.4 0.1 4,919 18.3 1,180 1.7 مركز   

 2,609 15.4 0.6 0.7 0.8 1.1 0.4 0.7 2,158 18.4 451 1.0 أطراف   

 2,606 12.8 0.9 0.7 0.4 1.8 0.2 0.2 2,140 15.3 466 1.7 بابل

 1,584 15.4 0.8 1.7 0.8 0.6 0.2 0.7 1,283 18.7 301 1.5 كربالء 

 1,816 15.2 1.1 0.5 1.2 2.0 - 0.1 1,490 18.2 326 1.5 واسط

 1,592 27.9 5.0 3.9 2.3 3.6 0.7 1.0 1,344 32.2 248 4.6 صالح الدين

 2,163 22.5 3.5 1.9 1.2 3.2 0.5 3.0 1,732 27.3 430 2.9 نجف

 1,591 28.2 9.9 3.9 1.0 3.9 0.6 1.1 1,294 33.1 297 7.0 قادسية

 1,894 17.8 0.1 0.2 0.3 0.5 0.2 5.1 1,496 22.1 398 1.7 مثنى

 3,950 17.0 0.9 0.1 0.7 0.4 0.1 0.2 3,131 20.8 819 2.5 ذي قار

 2,483 21.5 0.9 0.6 1.2 2.7 0.1 0.4 1,989 25.4 495 5.9 ميسان

 4,567 26.1 1.8 2.3 1.7 4.5 0.6 0.5 3,669 31.1 899 5.8 بصرة 

             االقليم

 8,635 11.6 0.9 1.5 1.0 1.4 0.4 0.9 6,851 14.3 1,783 1.5 كوردستان

 45,532 19.7 1.6 1.1 0.9 1.8 0.3 0.7 37,015 23.6 8,517 3.0 وسط وجنوب العراق

             المستوى التعليمي لألم

ما قبل االبتدائي أو ال 

 تعليم
3.9 2,080 22.1 9,467 0.9 0.6 2.4 0.9 1.7 1.8 18.9 11,547 

 24,893 18.2 1.5 1.1 1.0 1.5 0.3 0.5 20,305 21.7 4,587 2.6 االبتدائيه

 9,507 20.9 1.3 0.8 0.9 2.0 0.2 1.7 7,791 24.8 1,716 3.0 المتوسطه

 7,828 15.5 1.1 0.7 0.8 1.4 0.0 0.2 5,911 19.9 1,916 1.9 االعداديه +

 383 25.2 0.1 - - 0.6 - - 383 25.2 -  غير متوفر

 10 (*) - - - - - - 10 (*) -  غير مبين

صعوبات القدرات الوظيفية لدى األم 
 سنة( 49-18)العمر 

           

تعاني من صعوبة في 
 القدرات الوظيفية

9.1 436 34.1 2,780 0.7 0.7 3.1 2.0 3.5 4.5 30.7 3,216 

ال تعاني من أية صعوبة في 
 القدرات الوظيفية

2.5 9,763 21.2 36,525 0.7 0.3 1.7 0.9 1.0 1.3 17.3 46,288 

 4,663 21.9 1.5 1.2 0.8 1.6 0.3 0.5 4,562 22.2 101 5.6 ال يتوفر معلومات

             مؤشر الثروة

 12,432 21.4 2.4 1.7 1.5 2.8 0.5 1.8 10,029 25.3 2,403 4.8 األشد فقراً 

 11,538 20.4 1.5 1.2 0.9 1.5 0.3 0.4 9,258 24.7 2,280 2.7 فقير

 10,771 19.8 1.3 0.9 1.0 2.2 0.2 0.3 8,781 23.7 1,991 2.7 متوسط

 10,099 16.5 1.0 0.6 0.3 0.9 0.4 0.2 8,250 19.8 1,849 1.7 ثري

 9,326 12.8 0.9 1.2 0.9 1.1 0.3 0.8 7,549 15.5 1,777 1.4 األكثر ثراءً 
 األطفال الذين يعانون من صعوبة في القدرات الوظيفية - EQ.1مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
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تحويالت االجتماعية 11.2  ال

 من والقضاء عىل جوانب الضعف االقتصا
ّ
  ترم  إل منع والحد

امج الن  دية  الحماية االجتماعية ه  "مجموعة من السياسات العامة والخاصة والبر

ايدة عىل المستوى ال واالجتماعية للفقر والحرمان." كىل  وعىل مستوى األش المعيشية، وبقاء حاالت التباين واإلقصاء، والتهديدات  التقلبات المب  

ة، كلها عوامل زادت من الزخم السياس  وأهميته لتأمير     واالتجاهات السكانية المتغبر
  تواجه التنمية المستدامة بسبب التغبر المناج 

 الحماية  الن 

 .  145االجتماعية عىل المستوى العالم 

التحويالت االجتماعية أو الدعم االقتصادي الخارجر  بأنه "المساعدة االقتصادية المجانية" وتشمل برامج الحماية االجتماعية  يمكن تعريف 

:  -المتنوعة    العراق تشمل ما يىل 
 من األمثلة عىل ذلك ف 

 تقدم حكومة العراق ثالث خطط للحماية االجتماعية غبر المنتظمة: 
 ٪ من العائالت العراقية ، بغض النظر عن مستوى الفقر فيها ، 95الذي يوفر الحصص الغذائية ألكبر من ( PDS• نظام التوزي    ع العام )

  قانون الحماية االجتماعية لعام SPN• شبكة الحماية االجتماعية )
  توفر شبكة أمان اجتماع  لجميع الفئات الضعيفة المحددة ف 

  2014( الن 
. يدعم ، من أجل الحد من أوجه الضعف االقتصادية   

  SPNواالجتماعية للذين يقعون ضمن خط الفقر الوطن 
ً
 مليون عائلة.  1.2حاليا

  قدمت مساعدة مالية لبعض  MoMD• ظهر نظام الحماية االجتماعية الثالث خالل األزمة اإلنسانية تحت قيادة وزارة الهجرة والمهجرين )
( الن 

  االستجابة للحالة اإلن
 سانية. األش النازحة كمساهمة أولية ف 

 .   والتأمير  االجتماع 
 باإلضافة إل ذلك ، تقدم الحكومة إعانات الكهرباء والتعليم المجائ 

  الفئة العمرية  EQ.2.1Mو  EQ.2.1Wواحد من برامج الحماية، ويعرض الجدوالن  والتأمير  الصح  هو 
سنة   49-15نسبة النساء والرجال ف 

، ومن بير  هؤالء الذين لد . ممن لديهم تأمير  صح  كما يعرض الجدوالن   يهم تأمير  صح  نسبة من يحظون بتأمير  صح  حسب نوع التأمير 
EQ.2.2  وEQ.2.3 الفئة العمرية  

، مدى وجود تأمير  صح  لألطفال دون سّن الخامسة، واألطفال ف   سنة، كل عىل حدة.  17-5، وبتفصيل أكبر

، حسب ما قاله المستجيبون  نسبة األشة المعيشية الذين ي EQ.2.3و  EQ.2.2ويعرض الجدوالن  عرفون عن وحصلوا عىل دعم اقتصادي خارجر 

  حصلت عىل تحويالت اجتماعية   EQ.2.5ويعرض الجدول  الستبيان األشة المعيشية. 
  األش المعيشية الن 

نسبة أفراد األشة الذين يعيشون ف 

  األشهر الثالثة الماضية، حسب نوع التحويالت أو المستحقات. 
 تغطية الرسوم المدرسية أو دعم   أو مستحقات ف 

ً
وتشمل المستحقات أيضا

 مؤشر هدف التنمية المستدامة  سنة.  24-5ية مدرس  آخر متاح ألي فرد من أفراد األشة ضمن الفئة العمر 
ً
،  1.3.1ويعرض هذا الجدول أيضا

 وهو نسبة األفراد المشمولير  بأنظمة الحماية االجتماعية. 

وهذه   ومن المعروف أن الصدمات االجتماعية واالقتصادية تؤثر عىل الظروف الصحية لألفراد وتقلل من قدرة األش المعيشية عىل الصمود. 

  تعيق تحقيق الغايات وتحقيق التقدم الُمحرز لصالح  الصدمات ت 
ؤثر عىل قدرة األش عىل رعاية أطفالها وتفرض معيقات عىل الخدمات والن 

ة، عىل وجه التحديد، بشكل أكبر بآثار هذه الصدمات من خالل تزايد عبء التكاليف الصحية؛ وحاالت   األطفال.  وتتأثر األش المعيشية الفقبر

  األشة المعيشية وتزايد عوز وفقر األطفال الذين فقدوا أحد  المرض والوفاة 
بير  أفراد األشة المعيشية، مما يؤدي إل ظهور معيقات أمام العمل ف 

هم من األطفال المستضعفير  وإجبارهم عىل التّشب من المدرسة     واالنخراطأو كال والديهم، أو فقدوا مانحة الرعاية الرئيسية، وكذلك تزايد فقر غبر

  تنطوي عىل مخاطرة. 
ها من السلوكيات الن    عمالة أطفال ضاّرة وغبر

اح وضع   ف  وكمحاولة لقياس نطاق تغطية برامج الحماية االجتماعية، تم اقب 

  األشهر الثالثة الماضية" بهدف قياس مدى  
  حصلت عىل دعم اقتصادي خارجر  ف 

 الن 
ً
مؤشر عالم  بعنوان "نسبة األش المعيشية األشد فقرا

 كببر من مختلف الصدمات. و 
ّ
رة إل حد نسبة ااألش المعيشية   EQ.2.6ويعرض الجدول   146صول الدعم االقتصادي إل األش المعيشية المتض 

  األشهر الثالثة الماضية، حسب نوع  
  حصلت عىل تحويالت اجتماعية أو مستحقات ف 

وة الن    المقياس الخماس  للبر
مسير  ف 

ُ
ضمن أدئ  خ

 مستحقات. التحويالت أو ال

، يعرض الجدول  
ً
ا   أش معيشية حصلت عىل تحويالت أو مستحقات اجتماعية   18نسبة األطفال دون سّن  EQ.2.7وأخبر

سنة الذين يعيشون ف 

  األشهر الثالثة الماضية، حسب نوع التحويالت أو المستحقات، بينما يعرض الجدول 
  الفئة العمرية  EQ.2.8ف 

  24-5نسبة األطفال والشباب ف 

ه من الدعم المتعلق بالمدرسة خالل    بالمدرسة وحصلوا عىل دعم للرسوم المدرسية وغبر
ً
  جميع األش المعيشية الذين يلتحقون حاليا

سنة ف 

 السنة الدراسية الحالية. 

 

 

  فيتنام.  جمع بيانات لقياس تغطية برامج الحماية االجتماعية:  اليونيسف.  145
. اختبار تجرينر  لنموذج الحماية االجتماعية ف  اليونيسف،  نيويورك:  تقرير منهحر 

2016 .

AvMzcvMzAvNzQ0L1ZpZXRuYW1fUmVwb3J0X1BpbG90X1http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTgvMDcvMTkvMj

Rlc3RpbmdfU1BfTW9kdWxlX0RlY2VtYmVyXzIwMTZfRklOQUwuUERGIl1d&sha=3df47c3a17992c8f 
ة المكتسبة/اإليدز، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية.  146 وس نقص المناعة البشر ك لفبر ك برنامج األمم المتحدة الم برنامج األمم المتحدة المشب  شب 

ية المكتسبة/اإليدز، التقرير العالم  لرصد التقدم الُمحرز عىل صعيد االستجابة لإليدز  وس نقص المناعة البشر ات أساسية لرصد اإلعالن  2014لفبر بناء مؤشر

ية المكتسبة واإليدز.  2011السياس  لألمم المتحدة لعام  وس نقص المناعة البشر   بفبر
العالمية/برنامج األمم المتحدة مطبعة منظمة الصحة  جنيف:  المعن 

ك لإليدز،   http://www.unaids.org/sites/default/file. 2014المشب 

http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTgvMDcvMTkvMjAvMzcvMzAvNzQ0L1ZpZXRuYW1fUmVwb3J0X1BpbG90X1Rlc3RpbmdfU1BfTW9kdWxlX0RlY2VtYmVyXzIwMTZfRklOQUwuUERGIl1d&sha=3df47c3a17992c8f
http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTgvMDcvMTkvMjAvMzcvMzAvNzQ0L1ZpZXRuYW1fUmVwb3J0X1BpbG90X1Rlc3RpbmdfU1BfTW9kdWxlX0RlY2VtYmVyXzIwMTZfRklOQUwuUERGIl1d&sha=3df47c3a17992c8f
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/GARPR_2014_guidelines_en_0.pdf
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ن الصحي )للنساء(EQ.2.1Wالجدول   : تغطية التأمي 

المشموالت ببرامج تأمين صحي متنوعة، العراق، سنة المشموالت بتأمين صحي، و، من بين هؤالء المشموالت بالتأمين الصحي، نسبة  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 
2018  

  

نسبة 
المشمولين 

بأي تأمين 
 عدد النساء 1صحي

اللواتي قلن إنهن مشموالت بالتأمين نسبة النساء ممن هّن مشموالت بالتأمين الصحي 

 الصحي من خالل

عدد النساء 
المشموالت 

بالتأمين 
 الصحي

تأمين صحي لمؤسسة 

صحية مشتركة/ مؤسسة 
 مجتمعية

تأمين صحي من 
 خالل جهة العمل

الضمان 
 االجتماعي

تأمين صحي 
 غير ذلك آخر تجاري

                  

 132 0.0 3.6 3.1 88.5 4.4 30,660 0.4 اإلجمالي )العراق(المجموع 

          

         المنطقة

 106 0.0 4.5 3.9 86.9 4.3 21,436 0.5 منطقة حضرية 

 26 (0.0) (0.0) (0.0) (95.1) (4.9) 9,224 0.3 منطقة ريفية

         المحافظة

 0 (*) (*) (*) (*) (*) 1,163 0.0 دهوك

 0 (*) (*) (*) (*) (*) 2,851 0.0 نينوى

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 1,833 0.1 سليمانية

 32 (0.0) (0.0) (3.6) (92.5) (2.4) 1,234 2.6 كركوك

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 2,783 0.1 أربيل

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 1,698 0.1 ديالى

 4 (*) (*) (*) (*) (*) 1,299 0.3 أنبار

 24 (*) (*) (*) (*) (*) 5,047 0.5 بغداد

 19 (*) (*) (*) (*) (*) 3,691 0.5 مركز   

 5 (*) (*) (*) (*) (*) 1,356 0.4 أطراف   

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 1,389 0.2 بابل

 3 (*) (*) (*) (*) (*) 864 0.3 كربالء 

 0 (*) (*) (*) (*) (*) 1,015 0.0 واسط

 13 (*) (*) (*) (*) (*) 954 1.3 صالح الدين

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 1,145 0.2 نجف

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 899 0.1 قادسية

 0 (*) (*) (*) (*) (*) 967 0.0 مثنى

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 1,968 0.0 ذي قار

 19 (0.0) (0.0) (0.0) (93.0) (7.0) 1,188 1.6 ميسان

 26 (*) (*) (*) (*) (*) 2,363 1.1 بصرة 

         االقليم

 3 (*) (*) (*) (*) (*) 5,778 0.1 كوردستان

 128 0.0 2.9 2.6 89.7 4.5 24,882 0.5 وسط وجنوب العراق

         العمر

15-19 0.4 6,450 (4.3) (95.7) (0.0) (0.0) (0.0) 25 

20-24 0.2 5,475 (*) (*) (*) (*) (*) 12 

25-29 0.5 4,615 (0.0) (80.4) (1.3) (16.1) (0.0) 23 

30-34 0.5 4,174 (7.1) (86.9) (6.1) (0.0) (0.0) 21 

35-39 0.8 3,937 (3.6) (90.8) (5.6) (0.0) (0.0) 31 

40-44 0.3 3,294 (*) (*) (*) (*) (*) 11 

45-49 0.3 2,715 (*) (*) (*) (*) (*) 9 

         التعليم

 13 (*) (*) (*) (*) (*) 4,172 0.3 االبتدائي أو ال تعليمما قبل 

 40 0.0 0.0 6.8 90.4 2.8 11,467 0.3 االبتدائيه

 23 (0.0) (0.0) (0.0) (91.3) (8.7) 5,982 0.4 المتوسطه

 56 0.0 0.0 2.5 94.7 2.0 9,039 0.6 االعداديه +

         الحالة االجتماعية

 89 0.0 5.3 4.3 87.2 2.6 20,890 0.4 سبق لها الزواج

 43 0.0 0.0 0.7 91.2 8.1 9,770 0.4 لم يسبق لها الزواج

صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 
 سنة( 18-49
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ن الصحي )للنساء(EQ.2.1Wالجدول   : تغطية التأمي 

المشموالت ببرامج تأمين صحي متنوعة، العراق، سنة المشموالت بتأمين صحي، و، من بين هؤالء المشموالت بالتأمين الصحي، نسبة  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 
2018  

  

نسبة 
المشمولين 

بأي تأمين 
 عدد النساء 1صحي

اللواتي قلن إنهن مشموالت بالتأمين نسبة النساء ممن هّن مشموالت بالتأمين الصحي 

 الصحي من خالل

عدد النساء 
المشموالت 

بالتأمين 
 الصحي

تأمين صحي لمؤسسة 

صحية مشتركة/ مؤسسة 
 مجتمعية

تأمين صحي من 
 خالل جهة العمل

الضمان 
 االجتماعي

تأمين صحي 
 غير ذلك آخر تجاري

تعاني من صعوبة في القدرات 
 الوظيفية

0.4 1,301 (*) (*) (*) (*) (*) 5 

ال تعاني من أية صعوبة في 

 القدرات الوظيفية
0.4 25,475 3.4 88.7 3.3 4.2 0.0 114 

         مؤشر الثروة

 15 (0.0) (0.0) (0.0) (99.1) (0.9) 5,579 0.3 األشد فقراً 

 19 (*) (*) (*) (*) (*) 5,866 0.3 فقير

 18 (0.0) (0.0) (15.3) (66.1) (18.6) 6,130 0.3 متوسط

 42 (0.0) (8.9) (0.0) (87.1) (4.0) 6,346 0.7 ثري

 38 0.0 2.8 2.2 92.0 1.7 6,739 0.6 األكثر ثراءً 
 تغطية التأمين الصحي - aEQ.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 

 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 

 

ن الصحي EQ.2.2الجدول  ي الفئة العمرية : تغطية التأمي 
 سنة( 17-5)لألطفال فن

  2018المشمولين ببرامج تأمين صحي متنوعة، العراق، سنة المشمولين بتأمين صحي، و، من بين هؤالء المشمولين بالتأمين الصحي، نسبة  17-5نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  
نسبة المشمولين 
 1بأي تأمين صحي

عدد األطفال في 
-5الفئة العمرية 

 سنة 17

المشمولين بالتأمين الصحي الذين قالوا  17-5الفئة العمرية نسبة األطفال في 

 أنهم مشمولون بالتأمين الصحي من خالل

عدد األطفال في 

 17-5الفئة العمرية 
سنة المشمولين 
 بالتأمين الصحي

تأمين صحي 

لمؤسسة صحية 
مشتركة/ مؤسسة 

 مجتمعية

تأمين صحي 
من خالل جهة 

 العمل
الضمان 
 االجتماعي

تأمين صحي 
 غير ذلك آخر تجاري

                  

 231 0.9 2.2 3.3 91.6 2.0 43,867 0.5 المجموع اإلجمالي )العراق(

          

         المنطقة

 196 1.0 2.6 3.9 90.1 2.3 29,681 0.7 منطقة حضرية 

 35 (*) (*) (*) (*) (*) 14,185 0.2 منطقة ريفية

         المحافظة

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 1,470 0.1 دهوك

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 4,321 0.0 نينوى

 0 (*) (*) (*) (*) (*) 2,087 0.0 سليمانية

 51 (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (0.0) 1,863 2.7 كركوك

 7 (*) (*) (*) (*) (*) 3,294 0.2 أربيل

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 2,362 0.0 ديالى

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 1,825 0.1 أنبار

 55 (*) (*) (*) (*) (*) 7,076 0.8 بغداد

 48 (*) (*) (*) (*) (*) 4,919 1.0 مركز   

 7 (*) (*) (*) (*) (*) 2,158 0.3 أطراف   

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 2,140 0.1 بابل

 4 (*) (*) (*) (*) (*) 1,283 0.3 كربالء 

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 1,490 0.1 واسط

 19 (*) (*) (*) (*) (*) 1,344 1.4 صالح الدين

 5 (*) (*) (*) (*) (*) 1,732 0.3 نجف

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 1,294 0.1 قادسية

 0 (*) (*) (*) (*) (*) 1,496 0.0 مثنى

 2 (*) (*) (*) (*) (*) 3,131 0.1 ذي قار
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ن الصحي EQ.2.2الجدول  ي الفئة العمرية : تغطية التأمي 
 سنة( 17-5)لألطفال فن

  2018المشمولين ببرامج تأمين صحي متنوعة، العراق، سنة المشمولين بتأمين صحي، و، من بين هؤالء المشمولين بالتأمين الصحي، نسبة  17-5نسبة األطفال في الفئة العمرية 

  
نسبة المشمولين 
 1بأي تأمين صحي

عدد األطفال في 
-5الفئة العمرية 

 سنة 17

المشمولين بالتأمين الصحي الذين قالوا  17-5الفئة العمرية نسبة األطفال في 

 أنهم مشمولون بالتأمين الصحي من خالل

عدد األطفال في 

 17-5الفئة العمرية 
سنة المشمولين 
 بالتأمين الصحي

تأمين صحي 

لمؤسسة صحية 
مشتركة/ مؤسسة 

 مجتمعية

تأمين صحي 
من خالل جهة 

 العمل
الضمان 
 االجتماعي

تأمين صحي 
 غير ذلك آخر تجاري

 33 (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (0.0) 1,989 1.6 ميسان

 44 (*) (*) (*) (*) (*) 3,669 1.2 بصرة 

         االقليم

 8 (*) (*) (*) (*) (*) 6,851 0.1 كوردستان

 223 0.9 2.3 0.5 95.0 1.3 37,015 0.6 وسط وجنوب العراق

         العمر

5-11 0.6 18,711 2.4 89.1 5.5 3.1 0.0 120 

12-14 0.5 16,491 (0.0) (96.7) (1.5) (1.8) (0.0) 75 

15-17 0.4 8,665 (*) (*) (*) (*) (*) 36 

         االلتحاق بالمدرسة

 194 1.1 2.6 4.0 90.7 1.7 33,085 0.6 يلتحق/تلتحق

 37 (*) (*) (*) (*) (*) 10,780 0.3 ال يلتحق/تلتحق

 0 (*) (*) (*) (*) (*) 2 (*) غير مبين

         المستوى التعليمي لألم

 17 (*) (*) (*) (*) (*) 9,467 0.2 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 94 (2.2) (0.0) (0.0) (97.4) (0.4) 20,305 0.5 االبتدائيه

 36 (*) (*) (*) (*) (*) 7,791 0.5 المتوسطه

 83 (0.0) (0.0) (9.3) (87.3) (3.4) 5,911 1.4 االعداديه +

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 383 0.2 غير متوفر

 0 (*) (*) (*) (*) (*) 10 (*) غير مبين

صعوبات القدرات الوظيفية 
 عند األطفال

        

يعاني/تعاني من صعوبة 
 في القدرات الوظيفية

0.5 9,711 (2.5) (97.5) (0.0) (0.0) (0.0) 51 

ال يعاني/تعاني من أية 

 القدرات الوظيفيةصعوبة في 
0.5 34,156 1.8 90.0 4.3 2.8 1.1 181 

         مؤشر الثروة

 30 (*) (*) (*) (*) (*) 10,029 0.3 األشد فقراً 

 44 (*) (*) (*) (*) (*) 9,258 0.5 فقير

 24 (*) (*) (*) (*) (*) 8,781 0.3 متوسط

 78 (*) (*) (*) (*) (*) 8,250 0.9 ثري

 54 (3.8) (2.5) (12.1) (78.5) (3.1) 7,549 0.7 األكثر ثراءً 

 سنة( 17-5تغطية التأمين الصحي )لألطفال في الفئة العمرية  - bEQ.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 سنة أو أكثر الذين تم تحديدهم كفاقدين لألهلية 15األطفال في عمر أ 

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 
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ن الصحي )لألطفال دون سّن الخامسة(EQ.2.3الجدول   : تغطية التأمي 

  2018صحي متنوعة، العراق، نسبة األطفال دون سّن الخامسة المشمولين بتأمين صحي، و، من بين هؤالء المشمولين بالتأمين الصحي، نسبة المشمولين ببرامج تأمين 

  

نسبة 
المشمولين 
بأي تأمين 

 1صحي

عدد األطفال 
دون سّن 

 الخامسة

قالوا أنهم مشمولون نسبة األطفال من بين من هم دون سّن الخامسة ممن 

 بالتأمين الصحي من خالل

عدد األطفال دون 
سّن الخامسة 
المشمولين 

 بالتأمين الصحي

تأمين صحي 
لمؤسسة صحية 
مشتركة/ مؤسسة 

 مجتمعية

تأمين صحي 
من خالل 

 جهة العمل

الضمان 

 االجتماعي

تأمين 
صحي 
آخر 

 غير ذلك تجاري

                  

 82 0.0 9.0 0.0 90.3 0.8 16,623 0.5 المجموع اإلجمالي )العراق(

  
        

 المنطقة
        

 68 0.0 10.7 0.0 88.4 0.9 11,305 0.6 منطقة حضرية 

 13 (*) (*) (*) (*) (*) 5,318 0.3 منطقة ريفية

 المحافظة
        

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 580 0.2 دهوك

 0 - - - - - 1,639 0.0 نينوى

 0 - - - - - 737 0.0 سليمانية

 7 (*) (*) (*) (*) (*) 406 1.7 كركوك

 0 - - - - - 1,445 0.0 أربيل

 0 - - - - - 1,035 0.0 ديالى

 0 - - - - - 518 0.0 أنبار

 24 (*) (*) (*) (*) (*) 2,728 0.9 بغداد

 22 (*) (*) (*) (*) (*) 1,940 1.1 مركز   

 3 (*) (*) (*) (*) (*) 788 0.3 أطراف   

 3 (*) (*) (*) (*) (*) 769 0.4 بابل

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 505 0.2 كربالء 

 0 - - - - - 566 0.0 واسط

 7 (*) (*) (*) (*) (*) 393 1.7 صالح الدين

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 695 0.1 نجف

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 487 0.3 قادسية

 0 - - - - - 663 0.0 مثنى

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 1,170 0.1 ذي قار

 17 (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (0.0) 813 2.1 ميسان

 19 (*) (*) (*) (*) (*) 1,474 1.3 بصرة 

 االقليم
        

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 2,762 0.0 كوردستان

 81 0.0 9.1 0.0 90.2 0.8 13,861 0.6 وسط وجنوب العراق

 العمر
        

 18 (*) (*) (*) (*) (*) 3,177 0.6 شهراً  0-11

 17 (*) (*) (*) (*) (*) 3,167 0.5 شهراً  12-23

 11 (*) (*) (*) (*) (*) 3,089 0.4 شهراً  24-35

 15 (*) (*) (*) (*) (*) 3,731 0.4 شهراً  36-47

 21 (*) (*) (*) (*) (*) 3,459 0.6 شهراً  48-59

 المستوى التعليمي لألم
        

 15 (*) (*) (*) (*) (*) 3,205 0.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 31 (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (0.0) 7,285 0.4 االبتدائيه

 14 (*) (*) (*) (*) (*) 2,923 0.5 المتوسطه

 22 (*) (*) (*) (*) (*) 3,209 0.7 االعداديه +

 صعوبات القدرات الوظيفية لدى األطفال )العمر 2-4 سنوات(أ
      

 1 (*) (*) (*) (*) (*) 286 0.2 يعاني/تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

ال يعاني/تعاني من أية صعوبة في القدرات 

 الوظيفية

0.5 10,014 0.0 92.1 0.0 7.9 0.0 46 

 مؤشر الثروة
        

 14 (0.0) (0.0) (0.0) (95.7) (4.3) 3,730 0.4 فقراً األشد 

 12 (*) (*) (*) (*) (*) 3,677 0.3 فقير

 10 (*) (*) (*) (*) (*) 3,321 0.3 متوسط



 

 340 صفحة | منصفة في الحياة فرصة

ن الصحي )لألطفال دون سّن الخامسة(EQ.2.3الجدول   : تغطية التأمي 

  2018صحي متنوعة، العراق، نسبة األطفال دون سّن الخامسة المشمولين بتأمين صحي، و، من بين هؤالء المشمولين بالتأمين الصحي، نسبة المشمولين ببرامج تأمين 

  

نسبة 
المشمولين 
بأي تأمين 

 1صحي

عدد األطفال 
دون سّن 

 الخامسة

قالوا أنهم مشمولون نسبة األطفال من بين من هم دون سّن الخامسة ممن 

 بالتأمين الصحي من خالل

عدد األطفال دون 
سّن الخامسة 
المشمولين 

 بالتأمين الصحي

تأمين صحي 
لمؤسسة صحية 
مشتركة/ مؤسسة 

 مجتمعية

تأمين صحي 
من خالل 

 جهة العمل

الضمان 

 االجتماعي

تأمين 
صحي 
آخر 

 غير ذلك تجاري

 37 (*) (*) (*) (*) (*) 3,007 1.2 ثري

 9 (*) (*) (*) (*) (*) 2,888 0.3 األكثر ثراءً 

 تغطية التأمين الصحي )لألطفال دون سّن الخامسة( - cEQ.2مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 سنوات فقط. 4-2سنة، حيث إنه يتم جمع معلومات صعوبات القدرات الوظيفية للفئة العمرية  1-0يتم استبعاد األطفال ضم الفئة العمرية أ 

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 
 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى 



 

 341 صفحة | لحياةمنصفة في ا فرصة

ي واالستفادة منها EQ.2.4الجدول   : المعرفة بوجود برامج الدعم االقتصادي الخارج 

  2018الحصول عليه، العراق، نسبة األسر المعيشية التي تعرف بوجود برامج دعم اقتصادي خارجي وسبق لها 

  

نسبة األسر المعيشية التي 
سمعت عن برامج المساندة 

 االقتصادية

نسبة األسر المعيشية التي 
سمعت عن برامج المساندة 

 عدد األسر المعيشية وسبق لها الحصول عليها

      

 20,214 34.7 96.3 المجموع اإلجمالي )العراق(

     
 جنس رّب األسرة

  

 
 18,407 31.6 96.2 ذكر

 1,807 66.1 97.2 أنثى

 المنطقة
   

 14,484 35.2 96.2 منطقة حضرية 

 5,730 33.5 96.4 منطقة ريفية

 المحافظة
   

 693 31.8 96.4 دهوك

 1,825 58.4 99.0 نينوى

 1,454 27.0 99.7 سليمانية

 1,027 22.9 68.8 كركوك

 1,889 26.6 98.6 أربيل

 1,116 39.7 99.5 ديالى

 746 36.3 99.0 أنبار

 3,352 33.6 98.0 بغداد

 2,470 35.1 97.5 مركز   

 882 29.3 99.2 أطراف   

 951 28.6 96.2 بابل

 601 38.1 96.9 كربالء 

 672 31.6 99.8 واسط

 586 39.5 95.6 صالح الدين

 770 33.7 99.8 نجف

 536 39.2 93.2 قادسية

 581 30.4 95.6 مثنى

 1,175 31.4 97.5 ذي قار

 760 41.3 99.1 ميسان

 1,482 32.6 93.8 بصرة 

 االقليم
   

 4,035 27.6 98.6 كوردستان

 16,179 36.5 95.7 وسط وجنوب العراق

 عمر رّب األسرة
   

15-19 (94.3) (50.6) 36 

20-24 96.1 25.0 328 

25-49 95.5 22.7 12,401 

50+ 97.6 55.0 7,448 

 األسر المعيشية التي يعيش فيها أيتام
   

 1,212 65.1 98.1 يتيم/ة واحد/ة على األقل

 19,002 32.8 96.2 ليس فيها أي يتيم/ة

 مؤشر الثروة
   

 3,798 34.3 95.9 األشد فقراً 

 3,893 33.3 97.2 فقير

 3,867 36.4 97.7 متوسط

 4,196 36.3 94.4 ثري

 4,460 33.3 96.5 األكثر ثراءً 

 حالة غير مرجحة 49-25) ( األرقام التي تستند إلى  

 



 

 342 صفحة | منصفة في الحياة فرصة

 : تغطية التحويالت االجتماعية والمستحقات: جميع أفراد األشة المعيشيةEQ.2.5الجدول 

ع التحويالت أو المستحقات، نسبة اأفراد األسرة الذين يعيشون في األسر المعيشية التي حصلت على تحويالت اجتماعية أو مستحقات في األشهر الثالثة الماضية، حسب نو

  2018العراق، 

  

نسبة أفراد األسر المعيشية الذين يعيشون ضمن أسر تحصل على أنواع معينة من الدعم في 
 األشهر الثالثة الماضية:

أية تحويالت 

اجتماعية أو 
 1مستحقات

ال يحصلون 
على 

تحويالت 

اجتماعية أو 
 مستحقات

عدد أفراد األسرة 
 المعيشية

برنامج شبكة 

الحماية 
 االجتماعية

برامج خاصة 

بالمؤسسات 
 الدينية

برامج 

خاصة 
بالمنظمات 
المحلية او 

العربية او 
 االجنبية

أي راتب 
 تقاعدي

أي 
برنامج 
مساندة 

خارجي 
 آخر

توفير الرسوم 

المدرسية أو دعم 
مدرسي آخر ألي 

فرد من أفراد 

األسرة ضمن الفئة 
 سنة 24-5العمرية 

            

 128,284 65.1 34.9 2.5 0.4 20.6 0.7 0.4 13.2 المجموع اإلجمالي )العراق(

           

          جنس رّب األسرة

 118,979 67.0 33.0 2.6 0.3 18.9 0.7 0.3 12.8 ذكر

 9,305 40.1 59.9 2.0 1.2 41.9 0.8 1.5 18.5 أنثى

          المنطقة

 88,990 64.6 35.4 2.7 0.4 22.1 0.4 0.3 12.3 منطقة حضرية 

 39,293 66.1 33.9 2.2 0.3 17.3 1.3 0.6 15.3 منطقة ريفية

          المحافظة

 4,513 70.1 29.9 3.4 1.7 19.1 0.7 0.6 8.2 دهوك

 12,092 55.5 44.5 12.2 2.4 22.9 3.7 0.0 9.8 نينوى

 6,915 77.6 22.4 0.9 0.1 16.7 1.2 0.5 5.1 سليمانية

 5,266 78.0 22.0 2.3 0.0 16.1 0.0 1.1 4.4 كركوك

 10,355 77.4 22.6 0.8 0.5 16.6 2.4 0.2 4.1 أربيل

 7,227 58.2 41.8 1.1 0.0 24.6 0.2 0.2 20.8 ديالى

 5,155 62.0 38.0 0.2 0.4 21.7 0.4 0.0 17.5 أنبار

 21,569 63.6 36.4 1.5 0.1 25.2 0.0 0.0 11.6 بغداد

 15,559 61.4 38.6 1.6 0.2 27.0 0.1 0.0 12.1 مركز   

 6,010 69.4 30.6 1.3 0.0 20.4 0.0 0.0 10.2 أطراف   

 6,011 70.7 29.3 1.6 0.0 18.8 0.0 0.1 10.5 بابل

 3,734 59.7 40.3 2.0 0.3 23.3 0.0 0.4 17.3 كربالء 

 4,411 65.8 34.2 4.9 0.1 15.8 0.1 0.3 15.1 واسط

 3,861 58.5 41.5 4.8 0.1 26.8 0.9 0.5 15.2 صالح الدين

 4,961 63.0 37.0 1.4 0.2 13.4 0.0 2.0 21.6 نجف

 3,803 57.1 42.9 1.8 0.3 20.4 0.0 0.2 23.5 قادسية

 4,216 65.6 34.4 1.8 0.0 12.0 0.0 0.0 21.9 مثنى

 8,516 66.2 33.8 0.7 0.1 20.8 0.0 0.4 13.9 ذي قار

 5,374 54.5 45.5 0.6 0.3 20.9 0.0 0.2 25.5 ميسان

 10,304 65.4 34.6 0.8 0.0 21.1 0.0 1.5 14.7 بصرة 

          االقليم

 21,783 75.9 24.1 1.4 0.6 17.1 1.7 0.4 5.2 كوردستان

 106,500 62.9 37.1 2.8 0.4 21.3 0.5 0.4 14.9 وسط وجنوب العراق

          مستوى تعليم رّب األسرة

 20,242 53.7 46.3 2.2 0.5 24.6 0.6 0.3 21.8 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 44,903 64.8 35.2 2.9 0.4 18.5 0.9 0.3 15.4 االبتدائيه

 27,676 65.5 34.5 2.9 0.7 20.1 0.8 0.6 12.8 المتوسطه

 35,365 71.6 28.4 2.0 0.2 21.4 0.4 0.4 5.9 االعداديه +

 97 86.5 13.5 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 غير مبين

          مؤشر الثروة

 25,652 64.6 35.4 1.9 0.4 12.5 0.8 0.5 22.0 األشد فقراً 

 25,662 63.7 36.3 3.4 0.4 17.9 0.6 0.6 16.6 فقير

 25,662 63.2 36.8 2.9 0.3 21.3 0.3 0.3 15.3 متوسط

 25,608 65.5 34.5 2.5 0.6 25.6 1.3 0.3 7.0 ثري

 25,699 68.4 31.6 2.1 0.4 25.7 0.6 0.3 5.2 األكثر ثراءً 
 1.3.1عدد السكان المشمولين بالتحويالت االجتماعية؛ مؤشر هدف التنمية المستدامة  - EQ.3مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1



 

 343 صفحة | منصفة في الحياة فرصة

ي المقياس الخماسي  EQ.2.6الجدول 
ن فن مسي 

ُ
ي تندرج ضمن أدنن خ

: تغطية التحويالت االجتماعية والمستحقات: األش المعيشية الن 
وة  للير

، حسب نوع التحويالت أو ااألسر المعيشية ضمن أدنى ُخمسين في المقياس الخماسي للثروة التي حصلت على تحويالت اجتماعية أو مستحقات في األشهر الثالثة الماضيةنسبة 

  2018المستحقات، العراق، 

  

 :نسبة األسر المعيشية التي تحصل على أنواع معينة من الدعم في األشهر الثالثة الماضية

أية 
تحويالت 

اجتماعية أو 

 1مستحقات

ال يحصلون 

على 
تحويالت 

اجتماعية أو 

 مستحقات

عدد األسر 
المعيشية 

التي تندرج 
ضمن أدنى 

ُخمسين في 
المقياس 
الخماسي 

 للثروة

برنامج شبكة 
الحماية 

 االجتماعية

برامج 
خاصة 

بالمؤسسات 

 الدينية

برامج 
خاصة 

بالمنظمات 
المحلية او 
العربية او 

 االجنبية

أي 
راتب 

 تقاعدي

أي برنامج 
مساندة 

 خارجي آخر

توفير الرسوم 
المدرسية أو دعم 

مدرسي آخر ألي فرد 
من أفراد األسرة 

ضمن الفئة العمرية 

 سنة 5-24

            

 7,691 67.0 33.0 2.3 0.4 14.7 0.6 0.6 16.9 المجموع اإلجمالي )العراق(

           
          جنس رّب األسرة

 7,044 69.8 30.2 2.4 0.2 12.6 0.6 0.4 16.1 ذكر

 647 36.5 63.5 1.6 1.8 37.6 1.1 2.7 25.9 أنثى

          المنطقة

 4,057 65.5 34.5 2.6 0.3 16.0 0.3 0.5 16.6 منطقة حضرية 

 3,633 68.6 31.4 2.0 0.4 13.2 1.0 0.6 17.3 منطقة ريفية

          المحافظة

 43 73.5 26.5 1.5 8.9 8.8 0.0 0.9 10.5 دهوك

 416 50.0 50.0 24.2 3.8 8.9 8.7 0.0 13.6 نينوى

 77 67.7 32.3 1.3 0.0 23.0 1.3 2.8 8.3 سليمانية

 211 74.8 25.2 3.2 0.0 17.8 0.0 0.0 4.5 كركوك

 190 89.6 10.4 0.6 0.0 9.8 2.0 0.0 2.9 أربيل

 439 62.2 37.8 0.7 0.0 17.6 0.4 0.0 21.3 ديالى

 445 66.3 33.7 0.2 0.5 17.2 0.5 0.0 16.7 أنبار

 842 69.5 30.5 1.3 0.0 14.7 0.0 0.0 15.8 بغداد

 525 65.7 34.3 1.4 0.0 17.8 0.0 0.0 16.7 مركز   

 318 75.8 24.2 1.1 0.0 9.7 0.0 0.0 14.2 أطراف   

 493 73.9 26.1 0.7 0.1 13.7 0.0 0.2 12.6 بابل

 329 60.6 39.4 1.6 0.1 18.0 0.0 0.8 22.5 كربالء 

 376 66.7 33.3 2.7 0.2 12.0 0.1 0.3 19.3 واسط

 225 67.1 32.9 1.6 0.3 18.5 1.7 1.2 14.4 صالح الدين

 503 66.4 33.6 0.9 0.4 9.9 0.0 1.3 22.4 نجف

 294 59.2 40.8 1.4 0.4 14.4 0.0 0.0 27.6 قادسية

 373 70.9 29.1 1.3 0.0 9.6 0.0 0.1 19.3 مثنى

 779 72.8 27.2 0.4 0.1 14.4 0.0 0.3 13.0 ذي قار

 595 59.6 40.4 0.2 0.1 16.4 0.0 0.1 24.6 ميسان

 1,058 67.6 32.4 1.2 0.0 17.5 0.0 2.2 15.3 بصرة 

          االقليم

 310 81.9 18.1 0.9 1.2 12.9 1.5 0.8 5.3 كوردستان

 7,380 66.3 33.7 2.4 0.3 14.8 0.6 0.5 17.4 وسط وجنوب العراق

          عمر رّب األسرة

15-19  (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 22 

20-24  16.2 3.5 0.0 11.6 0.5 0.8 28.9 71.1 170 

25-29  5.2 0.3 0.7 8.9 0.7 0.6 15.4 84.6 600 

30-34  12.0 0.4 0.3 7.3 0.0 2.4 20.9 79.1 1,027 

35-39  14.3 1.3 1.0 5.5 0.4 3.3 23.5 76.5 1,271 

40-44  19.1 0.4 0.3 6.2 0.5 3.0 28.1 71.9 1,247 

45-49  19.5 0.5 1.4 10.6 0.2 3.1 32.0 68.0 1,058 

50-59 19.6 0.2 0.4 19.6 0.3 1.5 39.6 60.4 1,127 

60-69 20.9 0.2 0.2 40.5 0.7 2.0 60.2 39.8 813 

70+ 28.3 0.1 1.4 47.2 0.1 1.1 71.8 28.2 356 

          مستوى تعليم رّب األسرة

 1,421 53.3 46.7 2.3 0.4 19.9 0.7 0.3 26.3 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 3,132 67.5 32.5 2.3 0.4 13.1 0.5 0.5 17.6 االبتدائيه



 

 344 صفحة | منصفة في الحياة فرصة

ي المقياس الخماسي  EQ.2.6الجدول 
ن فن مسي 

ُ
ي تندرج ضمن أدنن خ

: تغطية التحويالت االجتماعية والمستحقات: األش المعيشية الن 
وة  للير

، حسب نوع التحويالت أو ااألسر المعيشية ضمن أدنى ُخمسين في المقياس الخماسي للثروة التي حصلت على تحويالت اجتماعية أو مستحقات في األشهر الثالثة الماضيةنسبة 

  2018المستحقات، العراق، 

  

 :نسبة األسر المعيشية التي تحصل على أنواع معينة من الدعم في األشهر الثالثة الماضية

أية 
تحويالت 

اجتماعية أو 

 1مستحقات

ال يحصلون 

على 
تحويالت 

اجتماعية أو 

 مستحقات

عدد األسر 
المعيشية 

التي تندرج 
ضمن أدنى 

ُخمسين في 
المقياس 
الخماسي 

 للثروة

برنامج شبكة 
الحماية 

 االجتماعية

برامج 
خاصة 

بالمؤسسات 

 الدينية

برامج 
خاصة 

بالمنظمات 
المحلية او 
العربية او 

 االجنبية

أي 
راتب 

 تقاعدي

أي برنامج 
مساندة 

 خارجي آخر

توفير الرسوم 
المدرسية أو دعم 

مدرسي آخر ألي فرد 
من أفراد األسرة 

ضمن الفئة العمرية 

 سنة 5-24

 1,746 69.6 30.4 3.4 0.4 13.3 0.8 0.8 15.1 المتوسطه

 1,387 76.5 23.5 1.2 0.2 14.7 0.7 0.5 8.2 االعداديه +

 4 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) غير مبين

          ُخمس الثروة

 3,798 67.0 33.0 1.6 0.4 12.1 0.7 0.5 20.0 األشد فقراً 

 3,893 66.9 33.1 3.0 0.4 17.2 0.6 0.6 13.9 فقير
 الدعم االقتصادي الخارجي لألسر المعيشية األشد فقراً  - EQ.4مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 

 

ي جميع EQ.2.7الجدول 
 األش المعيشية: تغطية التحويالت االجتماعية والمستحقات: األطفال فن

الذين يعيشون في األسر المعيشية التي حصلت على تحويالت اجتماعية أو مستحقات في األشهر الثالثة الماضية، حسب نوع التحويالت أو  18نسبة االطفال دون سّن 
  2018المستحقات، العراق، 

  

 نسبة األطفال الذين يعيشون ضمن أسر معيشية تحصل على أنواع دعم معينة
 تم الحصول عليها في األشهر الثالثة الماضية:أنواع الدعم التي 

أية 

تحويالت 
اجتماعية أو 

 1مستحقات

ال 

يحصلون 
على 

تحويالت 

اجتماعية 
أو 

 مستحقات

عدد 

األطفال 
دون سّن 

18 

برنامج شبكة 
الحماية 

 االجتماعية

برامج خاصة 
بالمؤسسات 

 الدينية

برامج خاصة 
بالمنظمات 

المحلية او 
العربية او 

 االجنبية

أي 
راتب 

 تقاعدي

أي برنامج 

مساندة 
خارجي 

 آخر

توفير الرسوم المدرسية 
أو دعم مدرسي آخر ألي 

فرد من أفراد األسرة 
 24-5ضمن الفئة العمرية 

 سنة

            

 60,056 69.7 30.3 3.0 0.4 15.3 0.8 0.5 13.1 المجموع اإلجمالي )العراق(

           
          األسرةجنس رّب 

 56,600 71.5 28.5 3.0 0.4 13.8 0.8 0.3 12.8 ذكر

 3,456 41.2 58.8 2.6 1.3 39.2 0.7 2.6 18.3 أنثى

          المنطقة

 40,705 69.3 30.7 3.2 0.4 16.5 0.4 0.4 12.2 منطقة حضرية 

 19,351 70.6 29.4 2.5 0.4 12.6 1.5 0.7 14.9 منطقة ريفية

          المحافظة

 2,034 74.0 26.0 4.0 1.7 14.7 0.8 0.5 7.7 دهوك

 5,923 58.2 41.8 14.9 2.5 17.5 4.4 0.0 9.5 نينوى

 2,804 85.2 14.8 1.1 0.0 9.4 1.0 0.7 4.2 سليمانية

 2,254 85.5 14.5 2.9 0.0 8.6 0.0 1.2 2.4 كركوك

 4,680 84.6 15.4 0.9 0.4 8.7 2.9 0.2 3.9 أربيل

 3,376 63.2 36.8 1.0 0.0 18.2 0.2 0.1 21.4 ديالى

 2,328 67.1 32.9 0.2 0.5 16.9 0.4 0.0 17.1 أنبار

 9,735 69.0 31.0 1.6 0.0 18.8 0.0 0.0 12.3 بغداد

 6,811 67.2 32.8 1.6 0.1 19.9 0.0 0.0 13.2 مركز   

 2,923 73.1 26.9 1.5 0.0 16.5 0.0 0.0 10.2 أطراف   

 2,888 75.7 24.3 1.6 0.0 14.2 0.0 0.1 10.2 بابل

 1,777 63.6 36.4 2.3 0.3 18.8 0.0 0.5 17.4 كربالء 

 2,043 69.3 30.7 4.9 0.1 12.2 0.1 0.3 15.0 واسط

 1,725 64.6 35.4 4.6 0.2 20.7 0.9 0.8 13.9 صالح الدين

 2,412 66.4 33.6 1.5 0.2 9.5 0.0 2.3 21.6 نجف

 1,769 60.1 39.9 2.0 0.3 17.1 0.0 0.2 23.6 قادسية
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ي جميع EQ.2.7الجدول 
 األش المعيشية: تغطية التحويالت االجتماعية والمستحقات: األطفال فن

الذين يعيشون في األسر المعيشية التي حصلت على تحويالت اجتماعية أو مستحقات في األشهر الثالثة الماضية، حسب نوع التحويالت أو  18نسبة االطفال دون سّن 
  2018المستحقات، العراق، 

  

 نسبة األطفال الذين يعيشون ضمن أسر معيشية تحصل على أنواع دعم معينة
 تم الحصول عليها في األشهر الثالثة الماضية:أنواع الدعم التي 

أية 
تحويالت 

اجتماعية أو 

 1مستحقات

ال 

يحصلون 
على 

تحويالت 
اجتماعية 

أو 

 مستحقات

عدد 
األطفال 
دون سّن 

18 

برنامج شبكة 
الحماية 

 االجتماعية

برامج خاصة 
بالمؤسسات 

 الدينية

برامج خاصة 

بالمنظمات 
المحلية او 
العربية او 

 االجنبية

أي 
راتب 

 تقاعدي

أي برنامج 
مساندة 
خارجي 

 آخر

توفير الرسوم المدرسية 

أو دعم مدرسي آخر ألي 
فرد من أفراد األسرة 

 24-5ضمن الفئة العمرية 

 سنة

 2,140 68.3 31.7 1.9 0.0 9.9 0.0 0.0 21.2 مثنى

 4,274 71.6 28.4 0.8 0.1 16.6 0.0 0.3 12.1 ذي قار

 2,783 59.7 40.3 0.7 0.2 16.5 0.0 0.2 24.4 ميسان

 5,109 69.2 30.8 1.1 0.0 17.0 0.0 1.9 14.4 بصرة 

          االقليم

 9,518 82.5 17.5 1.6 0.6 10.2 1.9 0.4 4.8 كوردستان

 50,538 67.3 32.7 3.2 0.4 16.2 0.6 0.5 14.6 وسط وجنوب العراق

          عمر رّب األسرة

15-19  5.8 0.0 2.7 21.8 12.0 4.7 44.3 55.7 66 

20-24  12.5 2.0 0.0 11.8 0.8 1.1 24.4 75.6 598 

25-29  5.4 0.2 0.6 11.6 0.6 1.6 19.1 80.9 2,840 

30-34  11.1 0.3 0.4 7.2 0.1 3.5 21.0 79.0 6,989 

35-39  10.0 0.8 1.6 7.1 0.4 3.1 21.2 78.8 11,306 

40-44  12.3 0.3 0.5 7.2 0.4 3.0 22.0 78.0 11,859 

45-49  14.1 0.6 1.1 9.7 0.2 3.3 26.3 73.7 9,560 

50-59 14.7 0.4 0.4 22.3 0.4 2.7 38.5 61.5 8,956 

60-69 19.0 0.2 0.5 44.7 0.6 2.9 61.0 39.0 5,718 

70+ 23.7 0.1 0.6 51.3 1.0 2.4 71.2 28.8 2,162 

          مستوى تعليم رّب األسرة

 8,341 57.6 42.4 2.7 0.6 19.3 0.5 0.4 22.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 22,668 69.0 31.0 3.3 0.4 13.9 0.9 0.4 14.8 االبتدائيه

 13,426 69.8 30.2 3.4 0.6 14.6 1.0 0.6 13.1 المتوسطه

 15,583 77.0 23.0 2.2 0.2 15.6 0.5 0.5 5.7 االعداديه +

 38 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) غير مبين

          مؤشر الثروة

 13,675 67.5 32.5 2.2 0.5 9.7 0.8 0.6 21.3 فقراً األشد 

 12,840 67.2 32.8 4.1 0.4 14.2 0.7 0.7 15.9 فقير

 12,024 68.4 31.6 3.4 0.3 16.3 0.2 0.3 14.3 متوسط

 11,178 70.4 29.6 2.7 0.5 20.3 1.6 0.4 6.3 ثري

 10,340 76.6 23.4 2.3 0.4 17.3 0.6 0.4 4.6 األكثر ثراءً 
 األطفال في األسر المعيشية التي حصلت على أي نوع من التحويالت االجتماعية- EQ.5مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 حالة غير مرجحة 25)*( األرقام التي تستند إلى أقل من 

 

: أفراد األشة ضمن الفئة العمرية EQ.2.8الجدول  امج الدعم المدرسي ي  24-5: التغطية بي 
 جميع األش المعيشيةفن

سنة في جميع األسر المعيشية الذين يلتحقون حالياً بالمدرسة ويحصلون على دعم في الرسوم المدرسية وغيره من الدعم  24-5نسبة األطفال والشباب ضمن الفئة العمرية 
  2018العراق، ، (2018-2017) المدرسية الحاليةالمدرسي خالل السنة 

  

 الدعم التعليمي المالي أو المادي

عدم الحصول على 
 أي دعم مدرسي

عدد أفراد األسرة المعيشية في 

سنة ممن  24-5الفئة العمرية 
 دعم مدرسي آخر دعم الرسوم المدرسية يلتحقون بالمدرسة

الرسوم المدرسية أو دعم 
 1مدرسي آخر

        

 36,717 98.2 1.8 1.2 1.4 المجموع اإلجمالي )العراق(

       

      جنس رّب األسرة

 19,633 97.9 2.1 1.2 1.6 ذكر
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: أفراد األشة ضمن الفئة العمرية EQ.2.8الجدول  امج الدعم المدرسي ي  24-5: التغطية بي 
 جميع األش المعيشيةفن

سنة في جميع األسر المعيشية الذين يلتحقون حالياً بالمدرسة ويحصلون على دعم في الرسوم المدرسية وغيره من الدعم  24-5نسبة األطفال والشباب ضمن الفئة العمرية 
  2018العراق، ، (2018-2017) المدرسية الحاليةالمدرسي خالل السنة 

  

 الدعم التعليمي المالي أو المادي

عدم الحصول على 
 أي دعم مدرسي

عدد أفراد األسرة المعيشية في 

سنة ممن  24-5الفئة العمرية 
 دعم مدرسي آخر دعم الرسوم المدرسية يلتحقون بالمدرسة

الرسوم المدرسية أو دعم 
 1مدرسي آخر

 17,084 98.4 1.6 1.1 1.1 أنثى

      المنطقة

 25,515 98.0 2.0 1.3 1.5 منطقة حضرية 

 11,202 98.6 1.4 0.9 0.9 منطقة ريفية

      المحافظة

 1,401 97.9 2.1 2.0 0.0 دهوك

 3,538 89.5 10.5 5.8 9.4 نينوى

 2,053 99.3 0.7 0.4 0.4 سليمانية

 1,624 98.8 1.2 0.7 0.6 كركوك

 2,968 99.7 0.3 0.2 0.1 أربيل

 2,062 99.2 0.8 0.5 0.4 ديالى

 1,543 99.9 0.1 0.0 0.1 أنبار

 5,757 99.2 0.8 0.4 0.5 بغداد

 4,099 99.3 0.7 0.4 0.4 مركز   

 1,657 99.1 0.9 0.5 0.7 أطراف   

 1,753 99.4 0.6 0.4 0.5 بابل

 1,074 98.7 1.3 1.1 0.4 كربالء 

 1,225 96.9 3.1 2.4 2.0 واسط

 1,145 95.8 4.2 3.8 3.1 صالح الدين

 1,327 99.3 0.7 0.4 0.3 نجف

 1,124 99.1 0.9 0.4 0.5 قادسية

 1,175 98.6 1.4 1.3 0.9 مثنى

 2,610 99.7 0.3 0.1 0.2 ذي قار

 1,517 99.8 0.2 0.1 0.1 ميسان

 2,820 99.5 0.5 0.4 0.2 بصرة 

      االقليم

 6,423 99.2 0.8 0.7 0.2 كوردستان

 30,294 97.9 2.1 1.3 1.6 وسط وجنوب العراق

      العمر

5-9 1.8 1.4 2.4 97.6 12,586 

10-14 1.3 1.2 1.8 98.2 13,804 

15-19  0.9 0.9 1.2 98.8 7,511 

20-24 0.7 0.9 1.2 98.8 2,815 

      مستوى تعليم رّب األسرة

 4,298 98.5 1.5 1.1 0.9 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 12,764 97.7 2.3 1.3 1.9 االبتدائيه

 8,550 97.9 2.1 1.3 1.6 المتوسطه

 11,086 98.8 1.2 0.9 0.7 االعداديه +

 18 (*) (*) (*) (*) غير مبين

      مؤشر الثروة

 6,870 98.6 1.4 0.9 1.1 األشد فقراً 

 7,391 97.2 2.8 1.4 2.2 فقير

 7,427 97.8 2.2 1.6 1.7 متوسط

 7,587 98.4 1.6 1.1 0.9 ثري

 7,443 98.8 1.2 0.9 0.8 األكثر ثراءً 
 الدعم المدرسي - EQ.6مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 حالة غير مرجحة 25تستند إلى أقل من )*( األرقام التي 
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لمضايقة 11.3 ن وا تميي   ال

وقد تم تصميم هذه األسئلة لقياس تجارب   من شأن التميبر  أن يعيق األفراد من الوصول إل الفرص والخدمات عىل نحو منصف ومتساوي. 

  األشهر اال
  عائ  منها المستجيبون والمستجيبات ف 

  سبقت المسح. التميبر  والمضايقة الن 
  عشر الن 

وتشتمل األسئلة عىل حيثيات معينة   ثن 

جاع األحداث.  ر واسب 
ّ
  من شأنها رفع قدرة المستجيبير  والمستجيبات عىل تذك

واألسئلة الحالية تستند إل مجموعة من   للتميبر  والمضايقة والن 

ات ال   بداية المسح العنقودي متعدد المؤشر
وقد تتغبر هذه األسئلة حيث إنه ما زال العمل جاٍر عىل تطوير   سادس. األسئلة الموص بها المتاحة ف 

    EQ.3.1Wويعرض الجدول  المنهجية لنقل المؤشر من تصنيف المستوى الثالث لمؤشر هدف التنمية إل المستوى األول. 
نسبة النساء الالئ 

 شعرن بممارسة التميبر  ضدهم بناء عىل عدد من الحيثيات. 

ن والمضايقة )للنساء(EQ.3.1Wالجدول   : التميي 

 12سنة اللواتي شعرن أنهن تعرضن للتمييز أو المضايقة والنساء اللواتي لم يشعرن أنهن تعرضن للتمييز أو المضايقة في األشهر الـ  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 
  2018الماضية، العراق، 

  

للتمييز سنة اللواتي شعرن أنهن تعرضن  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 
 الماضية على أساس: 12أو المضايقة في األشهر الـ 

نسبة النساء في الفئة 

سنة  49-15العمرية 
لم اللواتي شعرن أنهن 

تعرضن للتمييز أو ي
المضايقة في األشهر الـ 

 الماضية 12

عدد النساء 

في الفئة 
-15العمرية 

 سنة 49

األصول 
اإلثنية أو 

 الهجرة
النوع 

 1أي سبب سبب آخر اإلعاقة العمر االجتماعي

           

 30,660 88.2 11.8 2.7 1.1 3.7 6.8 5.1 المجموع اإلجمالي )العراق(

          

         المنطقة

 21,436 89.1 10.9 2.7 1.0 3.6 6.1 4.3 منطقة حضرية 

 9,224 86.2 13.8 2.8 1.2 4.0 8.4 6.9 منطقة ريفية

         المحافظة

 1,163 95.5 4.5 0.4 1.0 1.4 3.1 2.6 دهوك

 2,851 85.1 14.9 0.5 1.1 3.7 9.3 13.2 نينوى

 1,833 92.5 7.5 1.2 0.5 2.0 4.2 1.0 سليمانية

 1,234 96.3 3.7 0.6 0.3 0.4 1.0 2.6 كركوك

 2,783 88.0 12.0 1.6 1.3 5.3 8.3 4.1 أربيل

 1,698 79.5 20.5 1.8 0.4 9.8 17.8 2.8 ديالى

 1,299 48.0 52.0 8.7 2.0 10.5 25.6 48.2 أنبار

 5,047 94.6 5.4 2.3 0.5 1.3 2.6 1.3 بغداد

 3,691 96.5 3.5 1.9 0.4 0.9 0.9 0.3 مركز   

 1,356 89.4 10.6 3.3 0.7 2.4 7.3 4.1 أطراف   

 1,389 88.1 11.9 0.8 0.6 0.3 10.2 0.6 بابل

 864 98.4 1.6 0.9 0.4 0.3 0.5 0.2 كربالء 

 1,015 91.6 8.4 1.1 4.3 4.8 4.2 2.8 واسط

 954 88.6 11.4 1.2 0.4 3.6 4.2 5.8 صالح الدين

 1,145 84.8 15.2 4.0 1.5 4.3 9.8 2.5 نجف

 899 90.8 9.2 2.6 1.1 5.7 5.6 0.5 قادسية

 967 98.5 1.5 0.2 0.2 0.6 1.0 0.2 مثنى

 1,968 95.5 4.5 2.6 3.1 3.2 3.5 3.0 قارذي 

 1,188 92.3 7.7 4.5 1.9 1.3 2.5 0.4 ميسان

 2,363 79.3 20.7 11.1 0.7 8.2 8.9 2.1 بصرة 

         االقليم

 5,778 90.9 9.1 1.2 0.9 3.5 5.9 2.8 كوردستان

 24,882 87.6 12.4 3.1 1.1 3.8 7.0 5.6 وسط وجنوب العراق

         العمر

15-19 4.1 7.3 4.2 1.1 1.8 11.5 88.5 6,450 

15-17 3.8 7.2 4.6 1.3 1.8 11.6 88.4 3,884 

18-19 4.5 7.5 3.6 0.9 1.7 11.4 88.6 2,567 

20-24 5.4 7.1 3.4 1.0 2.9 12.1 87.9 5,475 

25-29 5.7 7.3 4.1 1.2 2.5 12.1 87.9 4,615 

30-34 5.9 7.6 4.2 1.3 3.4 13.7 86.3 4,174 

35-39 5.3 5.8 3.4 0.9 3.5 11.4 88.6 3,937 

40-44 4.5 6.0 3.4 1.0 2.3 9.8 90.2 3,294 
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ن والمضايقة )للنساء(EQ.3.1Wالجدول   : التميي 

 12سنة اللواتي شعرن أنهن تعرضن للتمييز أو المضايقة والنساء اللواتي لم يشعرن أنهن تعرضن للتمييز أو المضايقة في األشهر الـ  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  2018الماضية، العراق، 

  

للتمييز سنة اللواتي شعرن أنهن تعرضن  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

 الماضية على أساس: 12أو المضايقة في األشهر الـ 

نسبة النساء في الفئة 
سنة  49-15العمرية 

لم اللواتي شعرن أنهن 

تعرضن للتمييز أو ي
المضايقة في األشهر الـ 

 الماضية 12

عدد النساء 

في الفئة 
-15العمرية 

 سنة 49

األصول 
اإلثنية أو 

 الهجرة

النوع 

 1أي سبب سبب آخر اإلعاقة العمر االجتماعي

45-49 4.7 5.8 2.8 1.1 3.3 10.8 89.2 2,715 

         التعليم

 4,172 88.9 11.1 2.3 1.9 3.1 6.0 4.5 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 11,467 87.2 12.8 3.0 1.2 3.6 7.3 6.3 االبتدائيه

 5,982 87.8 12.2 2.9 0.9 4.5 6.8 4.9 المتوسطه

 9,039 89.6 10.4 2.4 0.8 3.7 6.7 3.9 االعداديه +

         سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 1,301 80.7 19.3 4.6 5.2 6.6 12.1 8.2 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 25,475 88.6 11.4 2.8 0.8 3.5 6.5 5.1 تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفيةال 

         مؤشر الثروة

 5,579 82.1 17.9 4.6 1.9 5.6 11.0 9.1 األشد فقراً 

 5,866 87.8 12.2 3.3 1.1 3.9 6.4 5.0 فقير

 6,130 88.3 11.7 3.0 0.8 3.5 6.3 4.6 متوسط

 6,346 90.7 9.3 1.6 0.7 2.8 5.7 4.1 ثري

 6,739 91.4 8.6 1.4 1.0 3.2 5.3 3.1 األكثر ثراءً 

 b.1.16و  10.3.1التمييز؛ مؤشرات هدف التنمية المستدامة  - EQ.7مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 

ي  11.4
ن  لذا ه ا لرفا  ا

  حياتهم ويمكن أن تؤثر عىل نظرتهم ومفهومهم للرفاه،  تلعب النظرة الذاتية لألفراد لدخلهم وصحتهم وبيئات معيشتهم وما شابهها 
 ف 
ً
 مهما

ً
دورا

 .147بغض النظر عن الظروف الموضوعية مثل دخلهم الفعىل  ووضعهم الصح  الجسدي

  اإلجابة عن السؤال   عىل سؤال حول مدى سعادة ورضا المستجيبير  العام عن حياتهم.  2018اشتمل مسح  العراق 
ولمساعدة المستجيبير  ف 

  الملحق  الم
تعلق بالسعادة، تم عرض بطاقة عليهم تحتوي عىل وجوه مبتسمة )ووجوه عابسة( تنطبق عىل فئات اإلجابة )أنظر/ي االستبيانات ف 

 .”
ً
ء” و”غبر سعيد/ة إطالقا  

 ما”، و “لست سعيد/ة ولست غبر سعيد/ة”، و “سعيد/ة بعض السر
ً
”، و “سعيد/ة نوعا

ً
ومن   “ه ”( “سعيد/ة جدا

م من ثم تم عرض ع
ّ
 لسلم ذي درجات مرق

ً
  األسفل إل  0ليهم تصويرا

  يشعرون أنهم يقفون   10ف 
  األعىل، وُطلب منهم اإلشارة إل الدرجة الن 

ف 

  السلم وقت إجراء المسح لإلشارة إل مستوى رضاهم عن الحياة. 
  الفئة العمرية  EQ.4.1W لويعرض الجدو  عليها ف 

  49-15نسبة النساء ف 

    24-15مرية سنة، والفئة الع
 ما عن حياتهم بشكل عام، ودرجة السلم الن 

ً
 أو راضون شيئا

ً
سنة، كل عىل حدة، ممن يشعرون أنهم راضون جدا

 قالوا إنهم يقفون عليها، ومتوسط درجة الرضا عن الحياة. 

ذا كانوا يعتقدون أن حياتهم تحسنت وإضافة إل األسئلة المتعلقة بالرضا عن الحياة والساعدة، ُسئل المستجيبون سؤالير  بسيطير  حول ما إ

     خالل السنة الواحدة الماضية، وما إذا كانوا يعتقدون أن حياتهم ستكون أفضل بعد سنة من اآلن. 
إن توفبر معلومات كهذه من شأنه أن ُيسهم ف 

حصول عىل مزي    ج معير  من المفاهيم  وال بلورة فهم حول البؤس الذي قد يشعر به كثبر من الناس، وكذلك الشعور باليأس وآمالهم للمستقبل. 

  تشكلت الشباب خالل السنة الواحدة الماضية وآمالهم للسنة الواحدة القادمة يمكن أن يشكل معلومات مفيدة لفهم الشعور العام لرفاه
 هم. الن 

 مفاهيم النساء الذاتية حول الحياة األفضل.  EQ.4.2Wويعرض الجدول 

 

 

 

147  .  
منشورات منظمة التعاون االقتصادي  باريس:  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. إرشادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لقياس الرفاه الذائ 

2013 .-well-subjective-measuring-on-guidelines-ilibrary.org/economics/oecd-https://read.oecd(، OECDوالتنمية )
.en#page1-being_9789264191655 

https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-guidelines-on-measuring-subjective-well-being_9789264191655-en%23page1
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-guidelines-on-measuring-subjective-well-being_9789264191655-en%23page1
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 : الرضا العام عن الحياة والسعادة )للنساء(EQ.4.1Wالجدول 

  2018بشكل عام، العراق،  ما عن حياتهن سنة حسب مستوى الرضا العام عن الحياة، ومتوسط درجة الرضا عن الحياة، ونسبة النساء اللواتي يشعرنن أنهن راضيات جداً أو راضيات نوعاً  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 درجة السلّم المذكورة:

المجموع 

 اإلجمالي

درجة متوسط 
الرضا عن 

 1الحياة

نسبة النساء 

اللواتي يشعرن 
أنهن سعيدات جداً 
أو سعيدات نوعاً 

 2ما 

عدد النساء في 
الفئة العمرية من 

 سنة 15-24

 درجة السلّم المذكورة:

المجموع 

 اإلجمالي

متوسط درجة 
الرضا عن 

 3الحياة

نسبة النساء 

اللواتي يشعرن 
أنهن سعيدات 

جدًا أو سعيدات 

 4نوعاً ما 

عدد النساء في 
الفئة العمرية 

 10-7 6-4 3-0 10-7 6-4 3-0 سنة 15-49

                 

 30,660 68.5 6.1 100.0 41.5 44.9 13.5 11,925 75.2 6.4 100.0 47.3 41.3 11.3 المجموع اإلجمالي )العراق(

                

               المنطقة

 21,436 68.6 6.1 100.0 41.2 45.4 13.3 8,099 75.0 6.3 100.0 46.0 42.5 11.4 منطقة حضرية 

 9,224 68.3 6.1 100.0 42.2 43.8 13.9 3,826 75.8 6.5 100.0 49.9 38.8 11.2 منطقة ريفية

               المحافظة

 1,163 85.5 7.3 100.0 69.4 25.2 5.2 441 89.1 7.6 100.0 73.8 22.2 3.9 دهوك

 2,851 57.3 5.4 100.0 26.1 54.9 19.0 1,100 63.7 5.4 100.0 25.6 55.7 18.7 نينوى

 1,833 69.6 6.9 100.0 61.2 33.5 5.4 621 76.8 7.3 100.0 69.5 26.1 4.4 سليمانية

 1,234 85.8 4.9 100.0 16.3 63.2 20.5 374 86.3 4.8 100.0 15.3 61.9 22.6 كركوك

 2,783 78.5 7.3 100.0 66.7 28.8 4.5 1,115 84.9 7.8 100.0 78.3 16.5 5.3 أربيل

 1,698 67.0 6.2 100.0 44.7 43.4 11.7 681 74.3 6.5 100.0 52.3 41.4 6.3 ديالى

 1,299 66.4 5.6 100.0 32.2 52.5 15.2 527 74.6 6.0 100.0 38.2 49.5 12.2 أنبار

 5,047 70.7 5.8 100.0 35.4 49.9 14.6 1,856 77.4 6.1 100.0 41.8 47.2 11.1 بغداد

 3,691 71.3 5.7 100.0 32.8 52.4 14.8 1,324 79.1 6.1 100.0 40.9 48.2 10.9 مركز   

 1,356 69.2 6.1 100.0 42.6 43.1 14.2 532 73.2 6.3 100.0 44.0 44.5 11.4 أطراف   

 1,389 61.1 5.6 100.0 26.7 60.0 13.3 526 68.3 5.8 100.0 29.5 57.5 12.9 بابل

 864 77.6 7.0 100.0 57.7 35.3 6.7 343 80.9 7.3 100.0 63.9 30.1 5.5 كربالء 

 1,015 69.9 5.5 100.0 30.7 52.6 16.7 410 75.6 5.5 100.0 31.8 51.5 16.7 واسط

 954 79.1 7.0 100.0 59.4 36.2 4.2 377 85.6 7.4 100.0 68.0 29.6 2.3 صالح الدين

 1,145 62.0 6.0 100.0 41.1 43.2 15.5 454 69.9 6.3 100.0 48.5 38.0 13.2 نجف

 899 67.8 5.9 100.0 37.6 50.0 12.1 376 73.8 6.0 100.0 39.2 49.5 10.8 قادسية

 967 75.1 6.7 100.0 56.1 30.6 13.3 439 83.6 7.1 100.0 63.5 24.0 12.5 مثنى

 1,968 53.2 5.7 100.0 37.4 39.1 23.5 838 64.2 6.1 100.0 46.1 33.9 19.7 ذي قار

 1,188 58.1 5.5 100.0 37.5 36.0 26.4 472 72.8 6.4 100.0 48.4 35.8 15.8 ميسان

 2,363 64.6 5.9 100.0 32.3 55.8 11.9 975 69.8 6.0 100.0 32.2 59.0 8.9 بصرة 

               االقليم
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 : الرضا العام عن الحياة والسعادة )للنساء(EQ.4.1Wالجدول 

  2018بشكل عام، العراق،  ما عن حياتهن سنة حسب مستوى الرضا العام عن الحياة، ومتوسط درجة الرضا عن الحياة، ونسبة النساء اللواتي يشعرنن أنهن راضيات جداً أو راضيات نوعاً  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 درجة السلّم المذكورة:

المجموع 

 اإلجمالي

درجة متوسط 
الرضا عن 

 1الحياة

نسبة النساء 

اللواتي يشعرن 
أنهن سعيدات جداً 
أو سعيدات نوعاً 

 2ما 

عدد النساء في 
الفئة العمرية من 

 سنة 15-24

 درجة السلّم المذكورة:

المجموع 

 اإلجمالي

متوسط درجة 
الرضا عن 

 3الحياة

نسبة النساء 

اللواتي يشعرن 
أنهن سعيدات 

جدًا أو سعيدات 

 4نوعاً ما 

عدد النساء في 
الفئة العمرية 

 10-7 6-4 3-0 10-7 6-4 3-0 سنة 15-49

 5,778 77.1 7.2 100.0 65.5 29.6 4.9 2,177 83.4 7.6 100.0 74.9 20.4 4.7 كوردستان

 24,882 66.5 5.8 100.0 36.0 48.5 15.5 9,748 73.4 6.1 100.0 41.1 46.0 12.8 وسط وجنوب العراق

               العمر

15-17 12.2 40.8 46.9 100.0 6.3 74.7 6,450 12.2 40.8 46.9 100.0 6.3 74.7 6,450 

15-17 11.6 40.8 47.5 100.0 6.4 75.7 3,884 11.6 40.8 47.5 100.0 6.4 75.7 3,884 

18-19 13.2 40.7 46.1 100.0 6.3 73.2 2,567 13.2 40.7 46.1 100.0 6.3 73.2 2,567 

20-24 10.3 41.9 47.7 100.0 6.4 75.8 5,475 10.3 41.9 47.7 100.0 6.4 75.8 5,475 

25-29 na na na na na na na 13.9 43.5 42.6 100.0 6.1 69.1 4,615 

30-34 na na na na na na na 14.1 46.4 39.3 100.0 5.9 65.0 4,174 

35-39 na na na na na na na 14.1 50.4 35.4 100.0 5.8 63.3 3,937 

40-44 na na na na na na na 15.5 46.7 37.7 100.0 5.8 62.4 3,294 

45-49 na na na na na na na 18.1 50.4 31.5 100.0 5.6 58.5 2,715 

               التعليم

 4,172 59.2 5.8 100.0 37.8 43.4 18.5 1,006 65.1 5.9 100.0 40.1 43.3 16.4 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 11,467 64.6 5.9 100.0 36.7 47.5 15.8 3,509 73.2 6.2 100.0 42.6 44.8 12.6 االبتدائيه

 5,982 69.8 6.1 100.0 40.5 45.9 13.6 2,712 74.8 6.3 100.0 45.6 40.8 13.4 المتوسطه

 9,039 76.9 6.5 100.0 50.1 41.7 8.2 4,698 79.1 6.6 100.0 53.3 38.6 8.1 االعداديه +

               الحالة االجتماعية

 20,890 67.5 6.0 100.0 40.1 45.7 14.1 4,265 77.1 6.5 100.0 47.8 40.7 11.4 سبق لها الزواج

 9,770 70.8 6.2 100.0 44.5 43.3 12.1 7,660 74.2 6.3 100.0 47.0 41.6 11.3 لم يسبق لها الزواج

             سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 تعاني من صعوبة في
 القدرات الوظيفية 

24.5 37.1 36.4 100.0 5.6 54.8 141 24.1 45.8 29.7 100.0 5.3 51.3 1,301 

 ال تعاني من أية 
 في القدرات الوظيفية  صعوبة

11.0 41.6 47.4 100.0 6.4 75.4 7,900 13.2 45.5 41.2 100.0 6.1 68.3 25,475 

               مؤشر الثروة

 5,579 57.3 5.5 100.0 29.9 49.9 20.1 2,121 67.5 5.9 100.0 37.9 46.5 15.4 األشد فقراً 

 5,866 62.4 5.8 100.0 34.6 48.6 16.7 2,320 71.3 6.2 100.0 41.0 45.1 13.8 فقير

 6,130 67.2 5.9 100.0 39.8 44.9 15.2 2,566 72.8 6.2 100.0 45.2 42.1 12.6 متوسط
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 : الرضا العام عن الحياة والسعادة )للنساء(EQ.4.1Wالجدول 

  2018بشكل عام، العراق،  ما عن حياتهن سنة حسب مستوى الرضا العام عن الحياة، ومتوسط درجة الرضا عن الحياة، ونسبة النساء اللواتي يشعرنن أنهن راضيات جداً أو راضيات نوعاً  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

 درجة السلّم المذكورة:

المجموع 

 اإلجمالي

درجة متوسط 
الرضا عن 

 1الحياة

نسبة النساء 

اللواتي يشعرن 
أنهن سعيدات جداً 
أو سعيدات نوعاً 

 2ما 

عدد النساء في 
الفئة العمرية من 

 سنة 15-24

 درجة السلّم المذكورة:

المجموع 

 اإلجمالي

متوسط درجة 
الرضا عن 

 3الحياة

نسبة النساء 

اللواتي يشعرن 
أنهن سعيدات 

جدًا أو سعيدات 

 4نوعاً ما 

عدد النساء في 
الفئة العمرية 

 10-7 6-4 3-0 10-7 6-4 3-0 سنة 15-49

 6,346 74.3 6.3 100.0 44.5 45.4 10.1 2,425 79.8 6.5 100.0 49.1 42.2 8.7 ثري

 6,739 78.9 6.8 100.0 56.0 37.0 6.9 2,492 83.5 7.0 100.0 61.5 31.7 6.8 األكثر ثراءً 

 سنة 24-15الرضا عن الحياة بين النساء في الفئة العمرية  - aEQ.9مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1

 سنة 49-15الرضا عن الحياة بين النساء في الفئة العمرية  - bEQ.9مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

 سنة 24-15السعادة بين النساء في الفئة العمرية  - aEQ.10مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  3

 سنة 49-15السعادة بين النساء في الفئة العمرية  - bEQ.10مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  4

(naغير منطبق ) 
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 األفضل )للنساء(: مفهوم الحياة EQ.4.2Wالجدول 

  2018سنة واحدة، العراق، يتوقعن أن تصبح حياتهن أفضل بعد  سنة ممن يعتقدن أن حياتهن تحسنت خالل السنة الواحدة الماضية وممن 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

سنة ممن يعتقدن أن  24-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

 حياتهن

الفئة عدد النساء في 

 24-15العمرية من 
   سنة

سنة ممن يعتقدن أن  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

 حياتهن

عدد النساء في الفئة 
 سنة 49-15العمرية 

تحسنت خالل 

السنة الواحدة 
 الماضية

ستصبح أفضل بعد 
 1كالهما سنة واحدة

تحسنت خالل السنة 
 الواحدة الماضية

ستصبح أفضل بعد 
 2كالهما واحدةسنة 

                  

 30,660 44.9 75.3 47.2  11,925 51.0 78.8 53.3 المجموع اإلجمالي )العراق(

          المنطقة

 21,436 45.8 75.3 48.2  8,099 52.7 79.2 55.1 منطقة حضرية 

 9,224 42.7 75.5 45.0  3,826 47.4 77.9 49.6 منطقة ريفية

          المحافظة

 1,163 45.7 62.6 50.2  441 52.0 69.7 56.3 دهوك

 2,851 68.7 78.0 71.2  1,100 72.6 81.0 74.7 نينوى

 1,833 34.6 66.6 39.8  621 39.2 66.8 46.2 سليمانية

 1,234 35.8 79.4 38.9  374 45.8 78.5 49.4 كركوك

 2,783 44.8 78.9 45.7  1,115 48.2 79.2 48.7 أربيل

 1,698 41.7 77.9 44.6  681 51.4 84.2 53.6 ديالى

 1,299 52.8 75.1 58.0  527 58.1 75.0 64.6 أنبار

 5,047 41.7 73.1 42.2  1,856 49.9 79.5 50.4 بغداد

 3,691 41.3 71.9 41.8  1,324 50.8 80.5 51.3 مركز   

 1,356 42.7 76.2 43.4  532 47.9 77.1 48.3 أطراف   

 1,389 34.3 59.7 37.1  526 38.3 63.1 41.1 بابل

 864 58.2 84.4 59.5  343 64.7 86.9 66.0 كربالء 

 1,015 45.5 93.1 46.0  410 52.9 94.7 53.2 واسط

 954 57.9 88.7 59.2  377 62.6 91.3 64.0 صالح الدين

 1,145 42.0 71.3 44.0  454 47.1 74.4 48.8 نجف

 899 37.0 72.6 38.8  376 38.7 72.6 40.4 قادسية

 967 55.3 79.7 59.6  439 61.1 86.9 63.0 مثنى

 1,968 36.8 79.8 37.7  838 44.9 84.5 45.6 ذي قار

 1,188 38.1 80.1 40.0  472 42.4 87.1 43.8 ميسان

 2,363 39.4 70.0 43.8  975 45.1 70.7 50.6 بصرة 

          االقليم

 5,778 41.8 71.7 44.7  2,177 46.4 73.8 49.5 كوردستان

 24,882 45.6 76.2 47.8  9,748 52.0 79.9 54.2 وسط وجنوب العراق

          العمر
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 األفضل )للنساء(: مفهوم الحياة EQ.4.2Wالجدول 

  2018سنة واحدة، العراق، يتوقعن أن تصبح حياتهن أفضل بعد  سنة ممن يعتقدن أن حياتهن تحسنت خالل السنة الواحدة الماضية وممن 49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

  

سنة ممن يعتقدن أن  24-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

 حياتهن

الفئة عدد النساء في 

 24-15العمرية من 
   سنة

سنة ممن يعتقدن أن  49-15نسبة النساء في الفئة العمرية 

 حياتهن

عدد النساء في الفئة 
 سنة 49-15العمرية 

تحسنت خالل 

السنة الواحدة 
 الماضية

ستصبح أفضل بعد 
 1كالهما سنة واحدة

تحسنت خالل السنة 
 الواحدة الماضية

ستصبح أفضل بعد 
 2كالهما واحدةسنة 

15-19 54.6 78.9 52.1 6,450  54.6 78.9 52.1 6,450 

15-17 53.7 78.1 51.2 3,884  53.7 78.1 51.2 3,884 

18-19 55.9 80.1 53.4 2,567  55.9 80.1 53.4 2,567 

20-24 51.8 78.7 49.7 5,475  51.8 78.7 49.7 5,475 

25-29 na na na na  48.4 76.1 46.0 4,615 

30-34 na na na na  44.3 74.0 41.6 4,174 

35-39 na na na na  42.5 72.7 40.5 3,937 

40-44 na na na na  41.7 73.1 39.3 3,294 

45-49 na na na na  36.4 67.5 34.3 2,715 

          التعليم

 4,172 34.2 65.1 36.8  1,006 37.8 67.2 40.8 ما قبل االبتدائي أو ال تعليم

 11,467 42.5 75.0 44.8  3,509 47.7 78.9 49.3 االبتدائيه

 5,982 45.9 75.4 47.7  2,712 52.0 77.4 54.3 المتوسطه

 9,039 52.2 80.5 54.8  4,698 55.7 82.0 58.5 االعداديه +

          الحالة االجتماعية

 20,890 44.7 75.1 47.0  4,265 55.1 80.4 56.9 سبق لها الزواج

 9,770 45.2 75.8 47.8  7,660 48.8 77.9 51.3 لم يسبق لها الزواج

          سنة( 49-18صعوبات القدرات الوظيفية )العمر 

 1,301 30.2 62.5 33.1  141 30.4 62.9 32.2 تعاني من صعوبة في القدرات الوظيفية

 25,475 44.7 75.6 47.0  7,900 51.3 79.4 53.5 ال تعاني من أية صعوبة في القدرات الوظيفية

          مؤشر الثروة

 5,579 34.1 68.9 37.1  2,121 38.0 70.1 41.0 األشد فقراً 

 5,866 41.6 74.7 43.7  2,320 50.1 80.5 52.0 فقير

 6,130 47.2 75.3 49.2  2,566 52.1 78.3 54.0 متوسط

 6,346 50.9 79.0 53.0  2,425 58.9 81.9 61.1 ثري

 6,739 48.9 77.8 51.4  2,492 54.1 82.1 56.9 األكثر ثراءً 

 سنة 24-15مفهوم الحياة األفضل بين النساء في الفئة العمرية  - aEQ.11مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  1
 سنة 49-15مفهوم الحياة األفضل بين النساء في الفئة العمرية  - bEQ.11مؤشر المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2

(naغير منطبق ) 
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