
 جذاذة تقییمیة لمدى تنفیذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة

 

  العـــراق :الدولة

بالرغم من عدم مشاركتھ في مؤتمر السكان والتنمیة وعدم التزام قیادتھ آنذاك بمخرجاتھ وبرنامج عملھ، 
لة ثم توقف نشاطھا المحدود إثر ل 1988فقد أنشأ العراق منذ سنة  جنة السیاسة السكانیة التي لم تكن مفعّ

التجاه مؤتمر لقد كانت توجھات القیادة السابقة تسیر في اتجاه مغایر  ما عرفتھ البالد من أحداث كبرى.
 القاھرة وما تاله من تظاھرات دولیة ربطت بین القضایا السكانیة والتنمیة. ومن الدالئل على ذلك مثال

الحضر الذي كان قائما على ترویج وسائل منع الحمل والتشجیع على الزیادة السكانیة . ثم وبعد التحول 
الذي عرفتھ البالد وعلى ضوء حاالت اإلخفاق في التعامل مع القضایا السكانیة والتنمویة، جاءت 

لتي تحقق األھداف استجابة الحكومة بتشكیل لجنة وطنیة للسیاسات السكانیة تتكفل بوضع السیاسات ا
ولئن حرصت  االستراتیجیة الطویلة األجل التي ترمي إلى إحداث تغیرات كمیة ونوعیة في حیاة السكان.

الدولة العراقیة على  تطویر األوضاع الصحیة والمعیشیة للسكان مما ساھم في تحسین نسبي في المنظومة الصحیة والخدمات التي 
ي یمر بھا العراق، أمنیا واقتصادیا واجتماعیا ودیموغرافیا، ونظرا تبارا للمرحلة االنتقالیة التتقدمھا مختلف الھیاكل الصحیة، واع

ر العشوائي، فإن أوضاع صحة المرأة  لظروف العیش وارتفاع نسبة الفقر واختالل منظومة الصحة البیئیة نتیجة الحرب والتحضّ
بة  والصحة اإلنجابیة ال تزال في مستویات جدّ متواضعة سواء من حیث الكم أو من حیث النوع وتوفر األطر الطبیة والصحیة المدرّ

 .والفضاءاتالتي تقدمھا، وتوزیعھا الجغرافي بین المحافظات 

وللتحدیات التي  وال یزال خالل العشریتین الماضیتین واعتبارا لما عرفھ العراق من أوضاع 
واجھھا ، فإن إنجازاتھ ونتائجھ في مجال التعامل مع القضایا السكانیة، من تعلیم وصحة وتشغیل وتمكین 
وتنمیة مستدیمة، لم تكن بالمستویات المطلوبة بل إن بعض المؤشرات تراجعت عما كانت علیھ سنة 

   . من الرھانات والتحدیات الكبرى تحقیق أغلب أھداف التنمیة لأللفیة في آجالھا یكون.لذلك  1990

  المؤشرات :

  

  اإلنجاز / القیمة  المؤشرات
  السكان والتنمیة والتنمیة المستدامة - 1

ال تتوفر بالعراق سیاسة سكانیة معلنة بالرغم من   مدى توفر سیاسة سكانیة
تشكیلھ للجنة الوطنیة للسیاسات السكانیة. كما أنھ لم 

وبالتالي لم یلتزم علنا یشارك في مؤتمر القاھرة 
بأي من أھدافھ وبرامجھ. إال أن ذلك ال یعني أنھ ال 
توجد استراتیجیات وبرامج للتعاطي مع القضایا 

  السكانیة.
قضایا التنمیة والتنمیة المستدامة التي تناولتھا أھم 

  السیاسة السكانیة
في إطار سیاستھا التنمویة العامة تعالج أجھزة 

والصحة اإلنجابیة الدولة أوضاع التربیة والصحة 
  والفقر والنمو االقتصادي والرعایة االجتماعیة

      
 للفرد یومیا :   دون دوالرنسبة الفقر  •

  دوالر 4دون                 
1993 :27 %  2007 :3%  



 سنوات 5: دون األطفال ناقصو الوزن •
  

نسبة السكان دون السعرات الحراریة  •
 الضروریة :

 
  

  7.6 : %2006  
  
% من مجموع السكان 7

  2007سنة 

السكان الذین تتوفر لھم میاه صالحة  •
  للشراب

  2007% سنة  83.7  81.3%: 1990

السكان الذین یتوفر لھم الصرف  •
  الصحي

  2007% سنة 83.7  71.5%: 1990

عدد اإلجراءات والتشریعات  •
والمبادرات المتخذة للحفاظ على سالمة 

  المحیط والبیئة واستدامة الموارد.

  

  األسرة - 2
  : رعایة صحة األم والطفل والشباب29الدستور العراقي، المادة    لقضایا األسرةمدى توفر سیاسات وبرامج 

حول اجازة  8- 6مادة  1981لسنة  89قانون الصحة العامة رقم  
 الحمل والوالدة واالمومة

 6فقرة  43مادة  1960لسنة  24قانون الخدمة المدنیة رقم  
 مخصصات االطفال (لحد اربعة اطفال)

رعایة االمومة  2مادة  1983لسنة  10قانون وزارة الصحة رقم  
 والطفولة

حول تسجیل عقد الزواج  10قانون االحوال الشخصیة مادة  
 واثباتھ

توجد برامج للرعایة االجتماعیة ونظام -
العام للحصة التموینیة إضافة إلى التوزیع 

السیاسة الصحیة والسیاسة التعلیمیة 
 وغیرھا

%  50أكثر من    متوسط حجم األسرة •
من األسر لھا ما 

 7و  4بین 
 أطفال

 65نسبة المسنین من مجموع السكان ( •
  سنة فأكثر)

% من مجموع  3.3 
  2009السكان سنة 

نسبة األسرة المرؤوسة من طرف  •
  مجموع األسرامرأة من 

  11%  

% من 23: 2007    نسبة األسر الفقیرة •
السكان ھم تحت مستوى 

  خط الفقر
      نسبة السكان المعاقین •
      نسبة األسر النوویة من مجموع األسر •
  2007% سنة 78.6  1990% سنة  60.8  نسبة األسر التي تمتلك مسكنھا •



  الحقوق اإلنجابیة والصحة اإلنجابیة والصحة - 3
سیاسات وبرامج للصحة والصحة مدى توفر 

  اإلنجابیة
وضعت وزارة الصحة خطة تتضمن  2003انطالقا من سنة 

تنفیذ أنشطة وقائیة وعالجیة من خالل التصدي لالحتیاجات 
  الصحیة بما فیھا الصحة اإلنجابیة.  العاجلة وتحسین الخدمات

التشریعات واإلجراءات الضامنة لحق الجمیع في 
  لصحة اإلنجابیةالحصول على خدمات ا

 1885لسنة  63قانون مجلس السرطان رقم  

المعدل: مادة  1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  
 حول العنف ضد الحامل 419حول االجھاض ومادة  418- 417

  

 بالنسبة لمرض العوز المناعي 2000لسنة  1تشریعات رقم  

ضوابط إرسال المقبلین على الزواج لمختبر الصحة العامة  
 ومركز االمراض الصدریة 

تشریعات خدمات رعایة االم والطفل (مثل وجوب فتح وحدة  
 نسمة) 20000رعایة االم والطفل لكل 

 ضوابط السماح للقابالت األھلیات الجراء والدة 

 مجانیة خدمة الحوامل واالطفال 

 واالیدز األمراض المنقولة جنسیا  

 ضوابط استحداث عیادات تنظیم االسرة 

 ضوابط إجراء عملیات عقد االنابیب 

 قرار وزاري حول سیاقات العمل في وحدات العقم 

 قرار وزاري حول ھیكلیة عیادات الكشف المبكر لسرطان الثدي 

 تشریعات فتح مراكز كشف مبكر لسرطان عنق الرحم 

 ضوابط برامج التوعیة والتثقیف الصحي 

  
ص.اإلنجابیة ضمن الرعایة الصحیة الدمج خدمات 

  األساسیة
تبنت وزارة الصحة نظاماً صحیاً یعتمد على الرعایة الصحیة 

  األولیة كركیزة أساسیة في تقدیم الخدمات الصحیة

نسبة الشباب المنتفعین بخدمات اإلعالم  •
  والتثقیف حول الصحة اإلنجابیة

    

مات نسبة النساء والرجال المنتفعین بخد •
اإلعالم والتثقیف حول الصحة 

  اإلنجابیة

    

  سنة 18    السن األدنى قانونا لزواج البنت •
  )2007سنة  ( 23    متوسط عمر المرأة عند الزواج األول •

 الوالدات معدل •
  

في األلف سنة  29
2003  

في األلف سنة  37
2005  

 في األلف 30.7
)2010(  

  %89.0: 2006  % 50.0: 1990  نسبة الوالدات تحت إشراف صحي •
معدل الوالدات لدى  •

امرأة  1000المراھقات(الوالدات لكل 
  سنة) 19-15من الفئة 

    



 نسبة التغطیة بفحوص ما قبل الوالدة •
•                           

  ما بعد الوالدة                         

% 84: 2006سنة   
بفحص واحد على 

 4%:  50األقل(
  فحوص)

- 15امرأة  1000نسبة القابالت لكل  •
  سنة 49

    

 1000نسبة أطباء النساء والتولید لكل  •
  سنة 49- 15امرأة 

طبیب (من كل   
االختصاصات) لكل 

ساكنا :سنة  1650
2009  

 4050ممرضة لكل -
  ساكنا

المؤشر اإلجمالي للخصوبة(عدد  •
  األطفال لكل امرأة)

  طفال 4.3: 2006  طفال 5.7: 1997

      األولمتوسط عمر المرأة عند اإلنجاب  •
%  50: حوالي 2006    نسبة المستعمالت لوسائل تنظیم األسرة •

% یستعملن 33.0و 
  وسائل حدیثة

القوانین واإلجراءات والصیغ التي تعطل قرار 
  المرأة حول تنظیم إنجابھا

كانت السلط الرسمیة ال 
تشجع على تنظیم 
األسرة بل على الزیادة 

  في السكان

ال تزال ھناك عراقیل 
وتنظیمیة لتوفیر لوجستیة 

وإتاحة وسائل تنظیم 
  األسرة لمن یریدھا.

نسبة المراكز التي تقدم بانتظام خدمات  •
الص.اإلنجابیة من مجموع المراكز 

  الصحیة

    

      عدد العیادات المتنقلة للص. اإلنجابیة •
نسبة الصیدلیات الخاصة التي توفر  •

  وسائل تنظیم األسرة
    

الوقایة نسبة النساء المنتفعات بخدمات  •
  من السرطانات النسائیة

نسبة إصابة النساء   
بسرطان الثدي بلغت 

   2004% سنة29.06
سنة  49-15المتزوجات  النساءنسبة  •

أثناء  الالتي عانین من مشاكل صحیة 
  من مجموع الحواملالحمل األخیر 

% من النساء  35حوالي   
الحوامل یعانین من 

  األنیمیا.
حالة  291: 1999  نسبة وفیات األمھات •

ألف والدة  100لكل 
  حیة

حالة لكل  84: 2006
  ألف والدة حیة 100

 الرضع      نسبة وفیات  •
                    

  
  5األطفال دون                      

في  101:  1999
  األلف

  
  في األلف 122     

  في األلف : 200635
  
  

  في األلف 41         
عدد ضئیل جدا باعتبار    نسبة انتشار فیروس نقص المناعة:  •



  
  
  
  

 رجال 
  نساء

انغالق البالد على ذاتھا 
حاالت  5: لسنوات طویلة

 2ذكور و3( 2006سنة 
  إناث)

  تحقیق المساواة واإلنصاف بین المرأة والرجل وتمكین المرأة - 4
  سنة 58.2: 2007  سنة 65: 1987 مؤمل الحیاة عند الوالدة حسب النوع •
نسبة اإلناث في مختلف مراحل التعلیم  •

 مقارنة بنسبة الذكور
 االبتدائي •
 الثانوي •
  العالي •

1990:  
  

79.5%  
64.1%  
25.3%  

2007:  
  

94.2%  
76.9%  
62.0%  

عدد األطفال في سن الدراسة خارج  •
 المدارس :               البنات

  األوالد                               

2004-05 :13.4 %
  سنة . 11- 6الفئة من 

2008-09 :10.3  %
  سنة 11- 6من الفئة 

 10نسبة األمیة لدى الرجال والنساء  •
 فما فوق سنوات

  
 

نسبة اإلناث إلى الذكور ممن یلمون  •
 سنة 24- 15بالقراءة والكتابة

 سنة 24- 15إناث  •

  
  
  
  

  1990% سنة 75.6

% لإلناث 26.4: 2007
% للذكور و 11.6و

  % للمجموع21.6
  
  
  

  2007سنة % 91.4
نسبة تقدیر الدخل المكتسب بین اإلناث  •

 والذكور
  0.19  

  %12.8   نسبة اإلناث من مجموع القوى العاملة •
 نسبة البطالة: •

  ذكور                        
  إناث                       

  
 سنة24- 15البطالة لدى الذكور •
  سنة24- 15البطالة لدى الذكور •

  

  
  
  
  

43.8) %2004(  
46.0 %)2004(  

  2007سنة 
14%  
20%  
  

30.1)   %2008(  
29.69) %2008(  

حصة النساء في األنشطة غیر  •
الزراعیة (من مجموع النساء 

 العامالت)

  2007% سنة 15.3  1990% سنة 10.6

عدد النساء صاحبات األعمال مقارنا  •
 بعدد رجال األعمال

    

عدد النساء صاحبات المشاریع  •
 الصغیرة

    

نسبة النساء الالئي یشغلن مناصب  •
 إداریة علیا في الوظیفة العمومیة 

نساء  8وزیرات ،  4  
 86بدرجةوكیل وزیر، 



  امرأة بدرجة مدیرعام.
نسب النساء في سلك القضاء وفي  •

البرلمان وفي النقابات وفي المھن الفنیة 
 وفي اإلعالم.

  في  البرلمانات: 
  1990% في 13.2

  في البرلمانات:
  2007%  في  27.3

عدد التشریعات التي تنطوي على  •
 تمییز بین الجنسین

    

عدد التحفظات التي ال تزال قائمة عل  •
اتفاقیة القضاء على كل أشكال التمییز 

 ضد المرأة.

  9/16/29/ 2المواد   

والترتیب  دلیل الفوارق بین الجنسین •
 العالمي

  )1واألسوأ : 0.00قیمة الدلیل المثلى(

  0.579قیمة الدلیل:   
 187من  117الترتیب: 

  دولة
  القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة - 5

ال توجد قوانین     الوضع القانوني •
خصوصیة للتصدي 

  للعنف ضد المرأة
% ال یقبلون  59.1-

  العنف األسري.
النساء الالئي یتعرضن للعنف  نسبة •

 بكل أنواعھ سنویا  .
: 07- 2006تقدیرات -  

% في وسط 22.7
العراق و وجنوب 

  % بكردستان10.9
من عینة للنساء 

  المعنفات:
% من ھن  83.1-

یعانین من مراقبة الزوج 
  لتصرفاتھن

% من العنف 33.4-
  النفسي

% من العنف  21.2-
  المادي/البدني

% من العنف 13.9-
  خالل فترة الحمل

عدد النساء الالئي یتعرضن للعنف من  •
 طرف الزوج أو الخطیب سنویا.

    

ش عدد  • النساء الالئي یتعرضن للتحرّ
 .والفضاءات العامة الجنسي في العمل

    

المعدل السنوي للنساء الالئي یرفعن  •
 قضایا عدلیة ضد المعتدین علیھن

    

عدد المسوح والدراسات المنجزة  •
لتشخیص واقع العنف المسلط على 

 المرأة وحجمھ

    



نسبة حاالت الطالق التعسفي من جھة  •
حاالت الطالق الزوج من مجموع 

 المسجلة سنویا.

    

نسبة ختان اإلناث وتطورھا حسب  •
 المستوى التعلیمي لألم

    

سنة) من  16نسبة زواج البنات (دون  •
 مجموع الزیجات المسجلة سنویا.

: 15الزواج قبل سن   
  % من الزیجات9.4

: 18الزواج قبل سن -
26.8%  

:  25الزواج قبل سن -
55.6%  

للنساء عدد المؤسسات الراعیة  •
 المعنفات

    

عدد المنظمات والجمعیات المھتمة  •
بالتصدي للعنف القائم على النوع 

 االجتماعي.

    

التشاریع التي وقع سنھا أو تعدیلھا في  •
اتجاه التصدي للعنف القائم على النوع 

 االجتماعي.
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  2009*تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة 
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