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مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

 مقـــدمــــة 

ومساهمة كل من   )اليونيسف ( نفذ الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة         و م ع و ب و وجي و و إل زي ر ز ي(جه و)يو
الصحة ، العمل والشؤون االجتماعية ، الثقافة ، الشباب والرياضة ، التعليم العالي والبحث العلمي ، التربية ، بيت الحكمة ، ( وزارة 

،  2004لسنة  KAP2مسحاً نوعيـا يتعلق بالبحث في جوانب المعرفة والمواقف والممارسات ) شبكة اإلعالم وإقليم كوردستان 
. وأجرت عليه عملية تحليل معمـق ق يل ي ي جر و

:  تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على اهم المؤشرات اآلتية 

   البيئة املنزلية1.
   

منها بشكل مشترك بمعنى إن خمس عدد األسر في   العراق                %) 19.5(من األسر العراقية في مسكن مستقل بينما تعيش %)  79.8(تعيش 
من األسر %) 73.7(وتبدو هذه الظاهرة أكثر وضوحاً في المناطق الحضرية عنها في المناطق الريفية حيث إن .. ال يسكنون في منازل مستقلة 

من األسر في دور   %) 92.3(وما يزال السكن التقليدي هو السائد إذ تسكن . في الريف %) 90.5(الحضرية تسكن في منازل مستقلة مقارنة بـ 
غتمنفصلة في حين  تسكن األسر المتبقية بالشقق أو الصرائف أو الكرفانات وغيرها ، كانت نسبة االستجابة عالية جداً في هذا المسح حيث بلً

)99.1(%   .
مما يعكس التزاحم السكاني في الوحدة .. غرفة ) 3.8(فرداً بـ) 7.7(يقدر متوسط عدد الغرف لألسرة الواحدة التي يبلغ متوسط عدد أفرادها 

ة كن . السكنيةال
من األسر           %) 32(كما يالحظ إن %) 88(وفي الريف %) 96.7(من السكان وتبلغ النسبة في الحضر %) 93.9(تتوفر أجهزة تلفزيون لـ 

.   في الريف%) 16.9(في الحضر و %) 39.2(وتبلغ النسبة) ستاليت ( تمتلك الطبق الفضائي 
.  في الريف%)2.2(في الحضر و)4.5%(من األسر وتبلغ النسبة)3.6%(أما جهاز الحاسوب فيتوفر لـ

1

ر و ي وب ز ب)(جه غ ب و ر و)(ن ر ري)(ي ي
يستدل مما سبق إن المبحوثين في العراق يخضعون لتأثير األجهزة اإلعالمية بشكل كبير ، لكن امتالك األسر ألجهزة الحاسوب ما يزال   

.محدوداً جداً 
 



مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق
 احلالة التعليمية .   2

ة اميعلى الرغم من التشريعات التربوية التي صدرت خالل العقود السابقة ومنها بشكل خاص حق التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية وإلز       ي ي م ي م
كل واضح خالل  بش التعليم االبتدائي ومحاولة مده إلى المرحلة المتوسطة ، إال إن التقديرات تشير إلى إن نسب االلتحاق في المدرسة االبتدائية انخفضت

%) .79(السنوات األخيرة ، وتقدر حالياً بـ 
  

إ ال ا أظ 43(ق ف%)5 ال ال ة غ اق ال ف ال ال ا ق ل ال غ ث ال من المبحوثين غير الملتحقين كان السبب الرئيس في عدم التحاقهم هو عدم رغبة الوالدين في حين      %)43.5(وقد أظهرت نتائج المسح إن        
.  كان سببها بعد المدرسة %) 18.3(و   من المبحوثين بالدراسة يعود إلى ضعف الحالة المادية%) 22.1(كان سبب عدم التحاق

إن ظهر بعمر%)92(كما التاركيـن الطالب و)14-10(من االبتدائية الشهادة على حصلوا المتوسطة%)6.8(سنة الشهادة على حصلوا حصلوا على الشهادة  المتوسطة %)6.8(سنة حصلوا على الشهادة االبتدائية و) 1014(من الطالب التاركيـن بعمر%)92(كما ظهر إن     
حصلوا على الشهادة المتوسطة %) 21.7(سنة حصلوا على  الشهادة االبتدائية و ) 18- 15(من الطالب التاركين بعمر%) 76.3(بـ  مقارنة

. سنة) 24-19(على المتوسطة للفئة العمرية من %) 26.4(حصلوا على الشهادة االبتدائية و%) 60.8(و

منهم بينوا إن الدافع وراء ذلك هو الرغبة في التعلم وان  %)87.7(وفي إطار تحليل دوافع استمرارية الطلبة على الدراسة تشير النتائج إلى إن        
.  منهم إن ذلك يعود إلى حبهم للمدرسة %) 15.2(يرى إن السبب في ذلك هو الحصول على مركز مرموق وبين %) 11.4(

الثلث ل ة الن زا ث ة ا ال ة ا الش ل ل ال ف ة غ ال نظ ف األ ال إ اغ تتف ال تلك ا ا االت إ غ غير إن االتجاهات تلك ال تتفق مع ما ..غير إن السبب األهم في نظرهم هو الرغبة في الحصول على الشهادة الجامعية حيث زادت النسبة على الثلث    
.  وهو ما أراد المسح البحث فيه إذ  كثيراً ما تتقاطع الممارسات والمواقف مع االتجاهات .. أشرنا إليه من ممارسات أو مواقف في التسرب من الدراسة 
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مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

  
ة  ـسن) 14-10(من الطالب بعمر %) 79.3(وحين سئل الطلبة عن آرائهم بشأن القناعة بمفردات المناهج الدراسية الحالية  أبدى 

سنة ومع تقدم وعي الطلبة تنخفض النسبة اكثر إذ يالحظ إن )18-15(للطالب بعمر %)71.3(قناعتهم بها في حين كانت النسبة ي ي)()(م م ع
.. سنة مقتنعون بالمناهج الحالية)24-19(من الطالب بعمر%)62.8(

%)    69.5(وقد أبدى حوالي . كما يتفق هذا االستنتاج مع تقدم الطلبة في المراحل التعليمية المتعاقبة حيث تقل نسبة القناعة بالمناهج 
ة ا ال لة ال ال ق اً ة ا الق ذ ا ق ة للطل ا ل ال ال إ ف ال ا ط ا ا ق ة . من الطلبة قناعتهم بنجاح طرائق التدريس في إيصال المعلومات للطلبة وقد تناسبت هذه القناعة عكسيا مع تقدم العمر والمرحلة الدراسيةالطل

من الطالب على قناعتهم  %) 90.8(أما في إطار حرص الطالب في االعتماد على الجهود الشخصية لضمان استمرار النجاح فقد اتفق 
رأى حين في الخصوصي%)6.2(بذلك المدرس على االعتماد هو النجاح لضمان السبل افضل إن إمكانية%)40.7(ويرى..منهم منهم منهم إمكانية %) 40.7(ويرى ..منهم إن افضل السبل  لضمان النجاح هو االعتماد على المدرس الخصوصي%)6.2(بذلك في حين رأى

واتساقاً مع ما هو سائد من ممارسات تربوية معينة فقد  ظهر إن الرغبة في االستعانة بمدرس خصوصي  .. االعتماد على دعم أفراد األسرة 
سنة وهو انعكاس واقعي آلثر االندفاع وراء التدريس الخصوصي  ) 14- 10(سنة تبلغ ضعف رغبة الطالب بعمر ) 18-15(للطالب بعمر 

. رغبة في الحصول على معدالت عالية في مرحلة الدراسة اإلعدادية

من الطالب يرغبون في استخدام الحاسوب واالنترنيت على الرغم من ان نسبة حيازة األسر لهذه %) 82.3(كما أظهرت نتائج المسح إن 
.األجهزة منخفضة ،  كما بينا ذلك سابقا 

من الطالب يرون إن أسلوب تعامل الهيئات التعليمية أو التدريسية ودي في حين كانت نسبة الطالب  %) 40.4(وأظهرت نتائج المسح إن 
. %)10.9(الذين يرون إن اسلوبهم خشن أو متسلط أو مؤذي هو 

3



مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

 حالة العمـل .  3

وفي الوقت الذي  .. تشكل الفئات العمرية التي شملها مسح معارف ومواقف وممارسات الشباب األعمار في مراحل التعليم المختلفة 
     من المبحوثين%) 17.1(سنة كان يعمل مقارنة بـ ) 14-10(من المبحوثين بعمر %) 5.9(يتوقع تفرغ هذه الفئات للدراسة والتعليم يالحظ إن 

.%)5(وتنخفض هذه النسبة لإلناث بشكل كبير إذ التزيد عن .. سنة ) 24-19(لألعمار %) 28.4(سنة و ) 18-15(بعمر  

.سنة) 15-11(منهم بدأوا  العمل عندما كان عمرهم يتراوح بين %) 40.5(سنة وان ) 11(المبحوثين بدأوا العمل في سن يقل عن  انويظهر   

    منهم%) 68.7(منهم إن ذلك كان  بسبب الفشل في الدراسة ، في حين رأى  %)22.4(أما في إطار تحليل األسباب التي تدعوهم للعمل فيرى  
منهم إن ذلك كان  %)44.5(منهم إن االندفاع للعمل كان بقرار شخصي منهم في حين يؤكد %)54(إن السبب يعود لضعف الحالة االقتصادية  ويؤكد

. بدافع من األسرة

الذين يتقاضون أجرا يعتقدون بأنه ال يتناسب والجهد  %)42.1(من المبحوثين الذين يعملون ال يتقاضون أجرا وان%)35.2(كما ظهر إن حوالي ي و إن ن)(هر و جر ون ي ون ي ين ين و ب جه)(ن و ب ي ب ون ي جر ون ي ين
.   %)81.2(المبذول ، وان غالبية األجر يذهب لسد نفقات العائلة أي 

  
منهم إن العمل  %) 36.5(سنة  ترك الدراسة ، في حين يرى ) 15(من المبحوثين العاملين إن من مساوئ العمل المبكر دون %) 58.5(ويعتقد 

وهو ما يعكس  %)28.8(منهم يؤيدون العمل المبكر ، ونسبة تفضيل العمل على الدراسة هي %)43.4(يؤثر على الصحة العامة ،على الرغم  من إن
.  االختالف بين االتجاهات والممارسات
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 احلالة الصحية والنفسية  .  4

من المبحوثين فقط مهتمون  %) 38.4(لتشخيص مستوى الوعي الصحي للمبحوثين وممارساتهم في هذا المجال ، أظهرت نتائج المسح إن 
    إن كمية الغذاء هـي من المبحوثين %)20.6(ويعتقـد.منهم لم يزنـوا أجسامهم%)68.5(ومهتمون أحياناً بالمحافظة على أوزانهم وان

إن كمية الغذاء  %) 56.4(منهم ان نوعية  الغذاء هي األساس في ذلك ، بينما يرى %) 22.6(التـي تؤثر على صحة اإلنسان في حين يعتقد 
   .   ونوعيته تؤثران معاً في صحة  اإلنسان

%)  83(سنة  انهم  سعداء أو سعداء نسبياً مقارنة بنسبه ) 14-12(المبحوثين بعمر %) 87.3(وفي تحليل الحالة النفسية للمبحوثين بين   
.وتتباين حاالت الشعور بالسعادة متأثرة بعدد من الخصائص) 24- 19(للفئة العمرية من %) 77.8(سنة ومقارنة بـ) 18- 15(المبحوثين بعمر 

ةأ أل أل ف ق ث ث %) .  43.3(من المبحوثين يؤكدون إن الحرب تثير قلقهم وان فقدان األمان يشكل الهاجس األكبر لهم حيث تقترب النسبة من%)36.7(أن
      ولدى التحري عن المشاكل التي يعاني منها المبحوثين. تعد العائلة الميدان الرئيس الذي يترعرع فيه الشاب ويقضي معظم وقته في وسطهم 

،  كما  من المبحوثين%) 17.2(هو المشكلة األساسية في نظرهم حيث أكد ) دخل األسرة غير كافي ( في محيطهم العائلي تبين إن الحالة المعيشية 
إن المسح نتائج العائلة%)11(عكست منها تعاني التي المشاكل من هو المنزل اكتظاظ أن يرون يشعرمنهم حين بعدم%)71(في المبحوثين من من المبحوثين بعدم %) 71(في حين يشعر .منهم يرون أن اكتظاظ المنزل هو من المشاكل التي تعاني منها العائلة%)11(عكست نتائج المسح إن

. وجود مشاكل عائلية وان كان هذا الشعور يتناسب عكسياً مع تقدم العمر

إن الوضع سيكون  %) 3.7(منهم متفائلة بشأن الوضع في المستقبل ، ويعتقد %) 61.9(وفي تصور المبحوثين للحالة المستقبلية كانت رؤية 
آل أ .أسوأ مما هو عليه اآلنأ

  واجواظهر المسح اختالفات نسبية في رؤية المبحوثين ألهدافهم الرئيسة في الحياة حيث شكل هدف النجاح في الدراسة االهتمام األول ، ثم الز  
      . فالحصول على وظيفة مناسبة
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      منهم يدخنون الناركيلة%) 4.8(سنة يعرفون أن أقرانهم يدخنون  السكائر وأن ) 14-12(من المبحوثين بعمر %) 31.7(وقد لوحظ إن       
منهم إن أقرانهم يدخنون  %) 55.9(سنة حيث يؤكد ) 18- 15(وتزداد هذه النسب بالنسبة للمبحوثين بعمر . . منهم يشربون الكحول %) 4(وأن 

إن كائ 13(ال أن%)6 لة ك النا ن خن 6(ن إن%)2 ة ذا ال ا ال ن ش أ ئات ال ن ل تنا 11(ن ن%)1 ش ن منهم يشربون  %)11.1(منهم يتناولون المهدئات أو  يشمون المواد المذابة ، وإن %) 6.2(منهم يدخنون الناركيلة وأن%)13.6(السكائر وإن
منهم    %) 17(منهم يدخنون الناركيلة و%) 23.6(من أقرانهم يدخنون السكائر و %) 67.4(سنة فأن ) 24-19(الكحول أما المبحوثين بعمر

.يشربون الكحول
نش ف لبية ال ها وبآثا تها بخطو عاية وال الوع تو م ف واضحاً اجعاً ت يعك ة المبك األعما هذه ف الظواه هذه مثل تفش  أةإن تفشي مثل هذه   الظواهر في هذه األعمار المبكرة يعكس  تراجعا واضحا في مستوى الوعي والرعاية بخطورتها وبآثارها السلبية في نشأةإن

.الجيل صحياً ونفسياً واجتماعيا 

يعتقد الظواهر هذه ألسباب مباشر تحليل 14(وف وأن%)2 الوالدين أحد بتقليد مرتبط السبب إن المبحوثين 24(من السبب%)4 أن يعتقد     يعتقد أن السبب%)24.4(من المبحوثين إن السبب مرتبط بتقليد أحد الوالدين وأن %) 14.2(وفي تحليل مباشر ألسباب هذه الظواهر يعتقد
.إن السبب في تعاطي هذه الممارسات هو القضاء على أوقات الفراغ %) 16(هو مجاراة األقران ، في حين يرى 

في اآلباء لمناقشة ميلهم من أكثر األمهات لمناقشة يميلون المبحوثين النسبةاأن حيث الجنسية األمور عن لألمهات%)27.3(الستفسار لألمهات  %)27.3(الستفسار عن األمور الجنسية حيث النسبة اأن المبحوثين يميلون لمناقشة األمهات أكثر من ميلهم لمناقشة اآلباء في
تشير إلى أن المبحوثين يميلون لمناقشة أقرانهم من نفس الجنس ، وأن الميل لمناقشة األخت  %) 29.6(لآلباء غير أن النسبة األكبر %) 9.3(و

.أعلى من الميل لمصارحة األخ 

من المبحوثين يعتمدون توجيهات اآلباء أو األمهات أو كليهما معاً في  %) 76.8(وفي إطار التوجيه اإلرشادي للمبحوثين عكست النتائج إن 
..تحديد العالقات مع األصدقاء 
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     التمييز حسب النوع االجتماعي.   5    

منهم هذا  %) 36.8(من المبحوثين يتفقون مع القول أن المرأة أقل منزلة من الرجل في حين يعارض %) 57.4(عكست نتائج المسح أن 
ف ال ل 5(الق ك%)7 ن ل الق هذا تفقن اً تق اإلناث ف ن أن ث اإلناث الذك ن اً كث األ ختلف ال ذلك عل ة ا إ نه منهم إجابة على ذلك  وال يختلف األمر كثيرا بين الذكور واإلناث حيث أن نصف اإلناث تقريبا يتفقن مع هذا القول  وينعكس %)5.7(القول وال يعرف

. %)66(على رأي المبحوثين حيث يميل المبحوثين في الريف إلى االعتقاد بأن المرأة أقل منزلة من الرجل بنسبة ) حضر ، ريف ( األثر البيئي 

ويقتنع ثلثي  ..ويقتنع غالبية المبحوثين بأن على المرأة أن تأخذ برأي زوجها حتى لو كان رأياً مخالفاً ويبدو ذلك أكثر وضوحاً في الريف  ري ي و و ر و ويب ي ر ن و ى زوجه ي بر ن ر ى ن ب ين و ب بي ع يوي ع وي
ر كبيالمبحوثين أن من حق الوالدين أن يضربوا أوالدهم حين يخالفون أوامرهم في حين ال يقتنع الباقون في هذا الرأي ، ولم يالحظ وجود أثر  

أما بشأن القناعة يحق للزوج في أن يضرب زوجته إذا عصت أمره فقد .. للعوامل البيئية أو العمرية أو النوع االجتماعي في مستوى هذه القناعة 
.من المبحوثين مقتنعون بذلك %) 56.9(أشارت النتائج في أن حوالي 

وتزيد هذه القناعة بين المبحوثين في الريف .. من المبحوثين أن على الفتاة أن تتزوج قريبها إذا رغب والدها في ذلك %) 43.1(ويرى   
ة هي حكر  ياسبنسبة أعلى مما هي عليه الحال في الحضر إال أن البنات أقل قناعة من الذكور في هذا الرأي كما يقتنع غالبية المبحوثين بالقول أن الس

إل القناعة بة ن تصل حيث جال ال 40(عل قناعة%)6 من غ ال عل يباً 76(تق القيادية%)2 باألدوا القيا أة الم بإمكان بأن منه .منهم بأن بإمكان المرأة القيام باألدوار القيادية%)76.2(تقريبا على الرغم من قناعة%)40.6(على الرجال حيث تصل نسبة القناعة إلى

 العقوبات اجلسدية والعنف    .  6

من المبحوثين أن العقوبات الجسدية لألطفال من قبل الوالدين ضرورية لتربيتهم وتزداد هذه القناعة لدى المبحوثين في  %) 45.5(يقتنع 
من  %) 55(من المبحوثين ال يؤيدون استخدام العنف في حل المشاكل ويعتقد %) 85.6(كما أن ..الريف على ما هو لدى المبحوثين في الحضر 

.منهم أن الدين كفيل بمنع ذلك %) 30.1(المبحوثين أن التربية الجيدة كفيلة بمنع العنف ، فيما يرى 
أن إطالق األعيرة النارية في المناسبات غير مقبول اجتماعيا ويقرنون ذلك بآثارها السلبية في%)93.7(ويدرك غالبية المبحوثين بنسبة

. أنها تؤدي إلى إصابة األبرياء وإثارة فزع األطفال وكبار السن إلى اإلصابة باالضطرابات النفسية فضالً عن االعتداء على حقوق اآلخرين
7



مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

 الثقافة العامة والرتفيه .  7

يرى%)5.6(يرى كما اإلعالمية ألهميتها تقييمهم حيث من األولى المرتبة في تأتي اإلذاعة أن المبحوثين الصحافة%)4.3(من أن منهم منهم أن الصحافة %) 4.3(من المبحوثين أن اإلذاعة تأتي في المرتبة األولى من حيث تقييمهم ألهميتها اإلعالمية كما يرى %)5.6(يرى
من المبحوثين أن البرامج  %) 42(منهم يرون أنه يأتي بالمرتبة االولى، ويعتقد %) 88.3(تأتي بالمرتبة األولى من حيث األهمية ، أما التلفزيون فأن 

من المبحوثين المطالعة وتأتي الكتب بالمرتبة األولى من حيث درجة التفضيل تليها المجالت ثم  %) 40.4(اإلعالمية تلبي رغبات الشباب ، ويحب 
.الصحف ، وتشكل المواضيع الدينية المرتبة األولى في درجة االهتمام بالمطالعة

.منهم أن تأثيرها جيد%) 37.5(من المبحوثين أن تأثيرها سيئاً فيما يرى %) 23.7(أما في تقييم المبحوثين لتأثير القنوات الفضائية فيعتقد 
من المبحوثين أن المراكز تعد جيدة، وتشكل ممارسة %) 47.7(من المبحوثين مراكز الشباب واألندية الرياضية ويرى %) 8.8(يرتاد 

لغ ت ث األ ة الن ة اض ال 37(األنشطة ة%)3 ن ة الفن األنشطة ة ا ا 10(تل األ%)7 الق ة ك اضة ت ، وتعد رياضة كرة القدم هي األهم من بين  %)10.7(تليها ممارسة األنشطة الفنية بنسبة%) 37.3(األنشطة الرياضية النسبة األهم حيث تبلغ
%) .87.3(األنشطة الرياضية حيث تشكل نسبة ممارستها لهؤالء المبحوثين في المراكز 

فيعزو الشباب مراكز يرتادون ال الذين المبحوثين يرى%)45.8(أما فيما مناطقهم في شباب مراكز وجود عدم إلى ذلك سبب منهم منهم سبب ذلك إلى عدم وجود  مراكز شباب في مناطقهم فيما يرى%)45.8(أما المبحوثين الذين ال يرتادون مراكز الشباب فيعزو 
.منهم أن السبب يعود إلى العادات والتقاليد التي التشجع أو تسمح على ارتياد مثل هذه المراكز %) 34.3(

ثم  %)35.7(تليها الرياضة بنسبة %)64.2(كما أظهرت نتائج المسح أن مشاهدة التلفزيون تشكل الهواية الرئيسة للمبحوثين بنسبة
.المطالعة وبعدها الرسم
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مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

سنةسنة) )   2424--  1010( ( احلالة التعليمية آلباء وأمهات املبحوثني بعمر احلالة التعليمية آلباء وأمهات املبحوثني بعمر 

ال تقرأ وال ( يف احلضر األمهات اميات     - - % % 33..4242
60 .) تكتب

70

80

- ال تقرأ وال ( يف الريف االمهات اميات %70.8
.) تكتب

- ال تقرأ وال ( بشكل عام األمهات اميات 53.6 %
تكت

40

50

60

.)تكتب

ال يقرأ وال ( يف احلضر اآلباء اميون  - %13.4
) .يكتب

ن  ا ا ف اآل ال  يف ال أ  ق ال 
10

20

30

ال يقرأ وال ( يف الريف اآلباء اميون -32.9%
.) يكتب

ال يقرأ وال ( بشكل عام اآلباء اميون  - % 21.1
.يكتب (

0
األمهات حضر   اآلباء حضر  األمهات ريف  اآلباء ريف   المعدل العام  

لألمهات  
المعدل العام  

لآلباء  

) .يكتب
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مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

سنةسنة) )   2424  --  1010( (    على القراءة بعمرعلى القراءة بعمر) ) غري الطالب غري الطالب ( ( قدرة املبحوثني قدرة املبحوثني 

50

60

بسهولة القراءة يستطيعون الحضر ف % 55 9

30

40

50 في الحضر يستطيعون القراءة بسهولة . % - 55.9

31.0 - % في الريف يستطيعون القراءة بسهولة .

18.2 - % في الحضر ال يستطيعون القراءة على اإلطالق .

طال ل ة لق ط ف ل ف

10

20

30 في الريف ال يستطيعون القراءة على اإلطالق . % - 38.7

0

10

يستطيعون القراءة 
حضر بسهولة

يستطيعون القراءة 
ريف بسهولة

ال يستطيعون القراءة  
حضـر اإلطالق على

ال يستطيعون القراءة  
ريـف اإلطالق رعلى هو   ب هو  ري  ب ر الق   ى اإل الق  ري  ى اإل
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مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

سنة بالدراسةسنة بالدراسة) )   2424  --  1010( ( بعمر بعمر ) ) غري الطالب غري الطالب ( ( اسباب عدم التحاق املبحوثني اسباب عدم التحاق املبحوثني 

.عدم رغبة الوالدين - % 43.5

عدم رغبة  الوالدين 
ضعف الحالة اإلقتصادية 
المرض

ين و ب ر م
 .احلالة االقتصادية ضعف - % 22.1

 .املرض - 3.8 %

1 رضالعمل9%
العمل 
بعد المدرسة 
اخرى 

 .العمل-% 1.9

 .عد املدرسةُب - %18.3

 .وغير مبين  اخرى - %  10.3
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مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

سنةسنة) )     2424  --  1010   ((األسباب الرئيسة لرتك الدراسة للمبحوثني بعمر األسباب الرئيسة لرتك الدراسة للمبحوثني بعمر 

عدم رغبة الوالدين 
عدم رغبة الوالدين للذآور

.عدم رغبة الوالدين - % 25.8

 .عدم رغبة الوالدين للذآور  - %   9.4

%38 لإلناث–9 الوالدين رغبة ورعدم ين و ب ر م
عدم رغبة الوالدين لإلناث 
الحالة المادية 
الحالة المادية للذآور 
الحالة المادية لإلناث

.عدم رغبة الوالدين لإلناث– %38.9

الحالة المادية  - % 27.5

الحالة المادية للذآور  -  %43.3

ة ة
إل

 .الحالة المادية لإلناث-% 14.9
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مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

سنةسنة) )  2424  --1010( ( حالة العمل للمبحوثني بعمر حالة العمل للمبحوثني بعمر 

من جمموع املبحوثني  - % 16.1
ا ال ن  .يعملون حاليال

.ذكور يعملون - % 26.9

 .اناث يعملون - %  5.0

من مجموع المبحوثين يعملون حاليا 
ذآور يعملون 
اناث يعملون 
سنة يعملون (24-19) عمر

.سنة يعملون)  24- 19( عمر  - % 28.4

.سنة يعملون)  18- 15( عمر  - % 17.1

.سنة يعملون)  14-10( عمر -5.9%

( )
عمر ( 15-18) سنة يعملون
عمر (10-14) سنة يعملون 

 .سنة يعملون)  1014( عمر % 5.9
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مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

سنة للعملسنة للعمل) )   2424  --  1010( ( األسباب التي تدعو املبحوثني بعمر األسباب التي تدعو املبحوثني بعمر 

الدراسةالفشل يف  - %22.4

 .ضعف احلالة االقتصادية-68.7%

 .إلعالة انفسهم - % 25.3

.ليكون مستقل - 7.9 %

الفشل في الدراسة  
ضعف الحالة اإلقتصادية 
إلعالة انفسهم 
ليكون مستقل
ة ل

ي
 .كسب اخلربة - %  8.1

 .اكمل الدراسة ويعمل - 3.2 %

6 مبيناخرى-5% وغير

آسب الخبرة
اآمل الدراسة ليعمل
اخرى

.وغير مبيناخرى-% 6.5
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مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

سنةسنة) )   2424  --  1010( ( انواع اصابات املبحوثني العاملني بعمر انواع اصابات املبحوثني العاملني بعمر 

60 .حروق - % 22.4

70

. جروح - % 68.7

 .كسور - % 25.3

 .حوادث سيارات - % 7.9
40

50

ر ي و
 .تسمم - %  8.1

.وغبر مبين  اخرى - 3.5%
10

20

30

0

10

حروق جروح  آسور  حوادث سيارات  تسمم اخرى
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مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

بمساوئ العمل المبكر بمساوئ العمل المبكر سنة سنة ) )   2424  --  1010( ( آراء املبحوثني العاملني بعمر آراء املبحوثني العاملني بعمر 

 .ترك الدراسة - 58.5 %

ث
50

60

 .يؤثر على الصحة - 36.5%

 .التحرش اجلنسي - 2.2 %

30 .االختالط برفاق السوء - % 17.6

40

و ق بر
 .التعرض للعنف - %  7.9

. وغير مبين .اخرى - %2.3

27 10ال توجد مساوئ5%

20

.ال توجد مساوئ-27.5%

0
ترك الدراسة  يؤثر على

الصحة 
التحرش
الجنسي  

اإلختالط
برفاق السوء

التعرض
للعنف

اخرى ال توجد
مساوئ 
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مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

كيف يصف املبحوثني مزاجهم  يف الوقت احلاضر ؟
     للحضر والريف والسعادة بين اإلناث اكثر من الذكور وفي   وبنسبة متقاربةمن مجموع المبحوثين ذكروا انهم سعداء أو سعداء نسبيا  - %  82.3

. األعمار الصغيرة اكثر من األعمار الكبيرة
.سنة ذكروا انهم سعداء )  14-12( من مجموع المبحوثين بعمر  - %  50.6
.  سنة ذكروا انهم سعداء )  18– 15( من مجموع المبحوثين بعمر  - %  38.1
      سنة ذكروا انهم سعداء)  24-19( من مجموع المبحوثين بعمر  - %  31.2

سنة بالسعادةسنة بالسعادة) )   2424  --  1212( ( احلاالت التي يشعر بها املبحوثني بعمر احلاالت التي يشعر بها املبحوثني بعمر 

54 حني اكون مع العائلة1% .حني اكون مع العائلة-54.1%

.حني اكون مع األصدقاء - % 30.2

.اثناء اللعب - %  7.8

حين اآون مع العائلة 
حين اآون مع األصدقاء 
اثناء اللعب
حين احصل على درجات عالية 
ف الظ تق ت ن .حني احصل على درجات عالية - %  23.0

.حني تستقر الظروف - % 34.7

 .حاالت اخرى - %  8.7

حين تستقر الظروف
حاالت اخرى
ال يعرفون الحالة 

رى
.ال يعرفون احلالة - % 5.6
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مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

سنةسنة) )   2424  --  1212( ( اهم احلاالت التي تثري قلق املبحوثني بعمر اهم احلاالت التي تثري قلق املبحوثني بعمر 

.احلرب - 36.7 %

.حلوادث املؤملةا30.1 %-

.الفشل يف الدراسة - %  21.1

.اإلصابة باملرض -  22.1 %

19 عدم توفر النقود-2%

الحرب
الحوادث المؤلمة
تكوين عائلة   
بالمرض اإلصابة .عدم توفر النقود-19.2%

 .املوقف السياسي العام - 4.5 %

.فقدان األمان - % 43.3

ق

اإلصابة بالمرض
عدم توفر النقود 
الموقف السياسي العام
فقدان األمان  
دون معرفة السبب 

.املستقبل-11.4%

.تكوين عائلة - %  2.7

.دون معرفة السبب - %  2.2

الفشل في الدراسة
المستقبل
حاالت اخرى
ال يقلقون  

.وغير مبين  حاالت اخرى - %  5.5

 .يقلقون ال - %  9.1
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مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

سنة يف احلياةسنة يف احلياة) )   2424  --  1212( ( األهداف الرئيسة للمبحوثني بعمر األهداف الرئيسة للمبحوثني بعمر 

.النجاح يف الدراسة - % 36.6

.الزواج - % 30.0
النجاح في الدراسة
الزواج

.احلصول على شريك حياة متفهم - %  12.5

.ان يكون هلم اطفال -  %18.4

.احلصول على وظيفة مناسبة-27.7%

الحصول على شريك حياة متفهـم  
ان يكون لهم اطفـال 
الحصول على وظيفة مناسبة 
اإلنتقال الى دولة اخرى
م به خاص مشروع تكوين .احلصول على وظيفة مناسبة27.7%

-  .النجاح يف العمل %19.4

.تكوين مشروع خاص بهم - %  9.3

14 ا4% ل ة  ا ل ش ل  احل

تكوين مشروع خاص بهـم
الحصول على شهادة عليـا 
جمع الكثير من األموال 
النجاح في العمل
اهداف اخرى

.احلصول على شهادة عليا-14.4%

.مجع الكثري من األموال - %  15.2

.االنتقال اىل دولة اخرى - %  4.3

ال يعرفون الهدف 
ال يوجد هدف

 .اهداف اخرى - %  4.5

 .ال يعرفون اهلدف - %  6.3

.يوجد هدف ال-8.4%  .يوجد هدف % 8.4

20



مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

سنة باخلوف او التوتر من بعض احلاالتسنة باخلوف او التوتر من بعض احلاالت) )   2424  --  1212( ( شعور املبحوثني بعمر شعور املبحوثني بعمر 

46 ألالصعود يف املصاعد 9% الصعود يف املصاعد -46.9%
.واألماكن العالية

.األماكن املظلمة - %  54.1

23 الساحات العامة واألماكن 7%

الصعود في المصاعد واألماآن العالية

األماآن المظلمة 

الساحات العامة واألماآن المفتوحة

الحيوانات والحشرات
الساحات العامة واألماكن -% 23.7

.املفتوحة

.احليوانات واحلشرات - %  51.1

21 اللقاءات االجتماعية 0%

اللقاءات اإلجتماعية المختلفة

حاالت اخرى

اللقاءات االجتماعية -21.0%
.املختلفة

 .االت اخرىح - %  6.3
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مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

سنة لوسائل اإلعالمسنة لوسائل اإلعالم) )   2424  --  1010( ( تقييم املبحوثني بعمر تقييم املبحوثني بعمر 

80

90

.اإلذاعة - % 73.4

.لصحافةا- % 70.2

50.التلفزيون - %  88.3

60

70

80

زيون
- .وسائل اخرى 71.2 %

10

20

30

40

0

10

اإلذاعة  الصحافة التلفزيون وسائل اخرى 
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مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

سنة ملتابعة وسائل اإلعالمسنة ملتابعة وسائل اإلعالم) )   2424  --  1010( ( األسباب التي تدفع املبحوثني بعمر األسباب التي تدفع املبحوثني بعمر 

.سهولة الوصول اليها - 32.2 %

خل حت
45

50

.حتقيق الرغبة اخلاصة-11.9%

.زيادة املعرفة - %  45.4

.قضاء وقت الفراغ - %  43.7
25

30

35

40

املساعدة بالنجاح يف العمل - %  1.8
. 

10متابعة ما حيدث يف العراق  - % 34.2

15

20

25

يف حي
 .والعامل

.قلة كلفتها - %  3.4

.وغير مبين اسباب اخرى - %  3.3

0

5

سهولة
الوصول اليها

تحقيق
الرغبة
ة الخا

قلة آلفتها قضاء وقت
الفراغ 

المساعدة
بالنجاح في
ل ال

متابعة ما
يحدث في
ا ال

زيادة المعرفة اسباب اخرى

الخاصة العمل العراق
والعالم
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مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

سنةسنة) )   2424  --  1010( ( نوعية الربامج التي يستمع اليها املبحوثني بعمر نوعية الربامج التي يستمع اليها املبحوثني بعمر 

.نشرات األخبار - % 53.9

والموسيق.الربامج الثقافية - %19.3 األغاني

برامج اخرى 
ي ج رب

.الربامج االقتصادية - %  2.4

.لربامج الدينيةا -  38.5 %

21 الربامج الرياضية-1%
البرامج الرياضية 

برامج األسرة

األغاني والموسيقى 

 .الربامج الرياضية-21.1%

 .برامج األسرة - % 12.0

.األغاني واملوسيقى - %  51.9

خ
البرامج الثقافية

البرامج اإلقتصادية

البرامج الدينية 

.وغير مبينبرامج اخرى - 1.9 %

0 10 20 30 40 50 60

نشرات األخبار

ج
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مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

      
.  من مجموع المبحوثين يستمعون إلى الراديو صباحاً والنسبة أعلي فيما بين اإلناث  -%  49.3

ليالً-42.8% الراديو إلى .يستمعون

سنة للمطالعة ونوعهاسنة للمطالعة ونوعها) )   2424  --  1010( ( املبحوثني بعمر املبحوثني بعمر   رغبةرغبة

42 يال8 يو  را ى ا ون إ    ي

ب بر سنة للمطالعة ونوعهاسنة للمطالعة ونوعها) )   2424    1010( ( املبحوثني بعمر املبحوثني بعمر   ر

70

.املطالعة يحبون - % 40.4

50.  يفضل المبحوثين مطالعة الصحف  - 31.6 %-

60

70

-- .يفضل المبحوثين مطالعة المجالت   49.8 %

.يفضل المبحوثين مطالعة الكتب  - %  65.6

20

30

40

0

10

20

المطالعة يمارسون الصحف المجالت يمارسون المطالعةالكتب الصحف  المجالت الكتب
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مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

سنةسنة) )   2424  --  1010( ( اسباب عدم املطالعة للمبحوثني بعمر اسباب عدم املطالعة للمبحوثني بعمر 

.ال يوجد وقت فراغ - % 16.2

- .ال جييدون القراءة 44.2 %

.ال حيبون املطالعة - %  44.3

ال يوجد ما يستحق املطالعة-% 3.3 ال يوجد ما يستحق املطالعة3.3%
.

 .لديهم هوايات اخرى - %  8.4

املطبوعات .ارتفاع اسعار املطبوعات- 4.6 % اسعار ارتفاع
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مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

سنةسنة) )   2424  --  1010( ( القنوات التي يشاهدها املبحوثني بعمر القنوات التي يشاهدها املبحوثني بعمر 

.القنوات العراقية احمللية - % 89.0

ئ  .الفضائيات العربية-61.5 %

.الفضائيات األجنبية - %  13.6

.قنوات اخرى - %   4.5
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مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

هل يرتاد املبحوثني مراكز الشباب والرياضة  ؟  
.   من مجموع المبحوثين يرتادون مراكز الشباب ونوادي الرياضة والنسبة أعلى في الحضر والنسبة ايضاُ أعلى  بين الذكور - % 8.8

كيف يقيم املبحوثني مراكز الشباب واألندية الرياضية التي يرتادونها  ؟ كيف يقيم املبحوثني مراكز الشباب واألندية الرياضية التي يرتادونها  ؟ 
.  جيدة  - %  47.7 

.  متوسطة  - %  37.2
         . رديئة-12.1%

سنة مراكز الشبابسنة مراكز الشباب) )   2424  --  1010( ( اهم اسباب عدم ارتياد  املبحوثني بعمر اهم اسباب عدم ارتياد  املبحوثني بعمر 

.ال يوجد مركز شباب - % 45.8

.ؤعدم وجود كادر كف - % 3.0
ال يوجد مرآز شباب
عدم وجود آادر آفوء

.الوضع االقتصادي - %  7.9

.العادات والتقاليد - %  34.3

.التحرشات بالشباب-2.3%

م
الوضع اإلقتصادي 
العادات والتقاليد
التحرشات بالشباب
بعد المرآز عن البيت
ل ال اإلنشغال  .التحرشات بالشباب% 2.3

 .عد املركز عن البيتُب - %  7.7

 .االنشغال بالعمل - %  5.2

ا كز ش ن   ف ال 

اإلنشغال بالعمل
ال يعرفون بوجود مرآز شباب
اسباب اخرى 

ال يعرفون بوجود مركز شباب-% 7.8
. 

28. وغير مبين  اسباب أخرى - %  7.0



مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

سنةسنة) )   2424  --  1010( ( األنشطة التي يفضل ممارستها املبحوثني بعمر األنشطة التي يفضل ممارستها املبحوثني بعمر 

ة ض ة ألنش .األنشطة الرياضية-37.3%

.األنشطة الثقافية - % 9.4

.األنشطة الفنية - %  10.7

األنشطة الرياضية 

اإلنشطة الثقافية

األنشطة العلمية

الفنية األنشطة
ي

.األنشطة العلمية - %  7.1

 .األنشطة االجتماعية - %  3.2

45 ال ميارسون أي نشاط-7%

األنشطة الفنية

ال يمارسون أي نشاط 

األنشطة اإلجتماعية 

 .ال ميارسون أي نشاط-% 45.7
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مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

      .من مجموع المبحوثين شاركوا سابقا بسفرات ترويحية  - %  47.8

سنة بالسفرات الرتوحييةسنة بالسفرات الرتوحيية) )   2424    1010( ( اسباب عدم مشاركة املبحوثني بعمر اسباب عدم مشاركة املبحوثني بعمر  سنة بالسفرات الرتوحييةسنة بالسفرات الرتوحيية) )   2424  --  1010( ( اسباب عدم مشاركة املبحوثني بعمر اسباب عدم مشاركة املبحوثني بعمر 

.ممانعة األهل - % 35.7

اإلختالط بالجنس اآلخر.العادات والتقاليد - % 25.6

ال يرغبون بالمشارآة 

اسباب اخرى 

ي و
.االختالط باجلنس اآلخر - %  1.7

.املرض - %  1.9

40 مل تتوفر فرصة سابقة7%
لم تتوفر فرصة سابقة

العادات والتقاليد

ر س ج ب إل

 .مل تتوفر فرصة سابقة-% 40.7

 .ال يرغبون باملشاركة - %  16.5

 .اسباب اخرى - %  4.1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

ممانعة األهل

المرض

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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مؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراقمؤشرات احصائية حول وضع الطفولة يف العراق

سنةسنة) )   2424  --  1010( ( اهلوايات التي مارسها املبحوثني بعمر اهلوايات التي مارسها املبحوثني بعمر 

.املطالعة - % 20.8

17 ةال9% األد انات ه ال ف آة شا ال

هوايات اخرى 

.الرسم-17.9%

.الرياضة - %  35.7

مشاهدة التلفزيون.مشاهدة التلفزيون - %  64.2

السفر والسياحة

المشارآة في المهرجانات األدبية 

 .السفر والسياحة - %  10.6

املشاركة يف املهرجانات  - %  1.1
الرسم .األدبية

الرياضة

.وغير مبين  هوايات اخرى - %  8.9

0 10 20 30 40 50 60 70

المطالعة

  هل يتمكن املبحوثني من ممارسة هوايتهم بشكل مرض ؟

هم  .من المبحوثين راضين عن ممارسة هواياتهم -68.2%
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