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 :تــــــامللذم

حهض الخىمُت اإلاؿخضامت  مً اإلاىغىناث التي خكُذ باهخمام     

 لشمىلُت مىغىناتها التي نالجذ 
ً
اث هكغا ٗاَت اإلاؿخٍى ٖبحر نلى 

هضٍ  ، لظا ًمً٘ نضها  17مسخلِ مىاحي الخُاة مً زالٛ 

ٓت  ٔ الهضٍ منها جدؿحن حىصة خُاة الؿٙان بؿٍغ ؿت ؾٍغ زٍغ

لٓاصمت . ولم جً٘ مؿخضامت جإزظ بالخؿبان هطِب الاحُاٛ ا

اإلاغؤة يائبت نً احىضاث الخىمُت اإلاؿخضامت  ، اط زطظ لها 

الهضٍ الخامـ  اإلاخػمً جمُ٘نها وزلٔ الخٙاَا بُنها وبحن 

 نً ما جػمىخه الاهضاٍ الازغي مً 
ً
الغحل في املجخمو  َػال

إحي اهخمام الخىمُت اإلاؿخضامت باإلاغؤة بهضها  اشاعاث للمغؤة . ٍو

ؤؽ ماٛ بشغي ًمً٘ ٌؿدثمغ في حمُو هطِ املجخمو وع 

 الٓؿاناث الاْخطاصًت خالها في طلٚ خاٛ الغحل . 

الهغاّ مً الضٛو التي ٌؿعى الى جدُٓٔ اهضاٍ الخىمُت    

اإلاؿخضامت بشٙل نام واإلاغؤة بشٙل زاص وبلىيها في ؾىت الهضٍ 

ٗاهذ وما ػالذ حهاوي مً الخدضًاث   2030 ، لٙىن اإلاغؤة في الهغاّ 

التي نؿلذ مً صوعها  الخُٓٓي في املجخمو واضبدذ ؾاْت  

ؾاؽ ًمً٘ الٓٛى ان مهضوعة يحر مؿدثمغة  . ونلى هظا الا 

 في قل الخدضًاث الٓائمت ما 
ً
ال ٔ امام الهغاّ ما ًؼاٛ ؾٍى الؿٍغ

ًخؿلب جكاَغ الجهىص مً بلىى اهضاٍ الخىمُت والنهىع بىاْو 

اإلاغؤة في الهغاّ . وجمثل اإلاهؿُاث اهُت الظٖغ مشٙلت الضعاؾت 

اْو ما جدٓٔ للمغؤة  الغئِؿت ، ويهضٍ البدث الى الخهٍغ نلى و 

في ماشغاث الخىمُت اإلاؿخضامت والهٍغ نلى  هجاػاثمً ا

 مؤشزاث الخىميت املطخذامت للمزأة في العزاق جدذًاث وخلىل 

 *الشيباويعذهان كاظم جبار 

 جامعت املثجى/ كليت التربيت للعلىم الاوطاهيت

 امللخظ  معلىماث امللالت

خ امللالت : جاٍر ٗاهذ اإلاغؤة  جمثل هطِ املجخمو وهطِ            ْؿاناتها  بؿائغ الخىمُت اإلاؿاهمحن في وهطِ البشغي، اإلاىعص إلاا 

الخىمُت اإلاؿخضامت ختى جخمً٘ مً اصاء صوعها بشٙل منها َإنها مهىُت بشٙل حلي بثماع  اإلاؿخُُضًً وهطِ ،

واْعي وخُٓٓي . يهضٍ البدث  الى الخهٍغ نلى الخىمُت اإلاؿخضامت  ومُهىمها بشٙل نام واإلاغؤة في احىضة 

الخىمُت اإلاؿخضامت والخهٍغ نلى واْهها في ماشغاث الخىمُت اإلاؿخضامت في الهغاّ والخهٍغ نلى املخضصاث التي 

ُٔ الخىمُت اإلاؿخضامت ووغو مجمىنت مً الغئي او الخطىعاث التي ًمً٘ ان حؿهم في جم٘حن جدٛى صون جدٓ

الظي ًمثل نام الهضٍ ، لظلٚ ج٘مً اهمُت   2030اإلاغؤة في الهغاّ و جدُٓٔ اهضاٍ  الخىمُت اإلاؿخضامت في نام 

ت ما اخغػ مً جٓضم  في م  مهمت لطىام الٓغاع في مهَغ
ً
 جاٛ الخىمُت اإلاؿخضامت .هظا البدث ٗىهه ًمثل اصاة

اجطح مً زالٛ ؾحر  البدث ان اإلاغؤة في الهغاّ ما جؼاٛ حهاوي ال٘ثحر مً الازُاْاث ونضم الخٙاَا ما بُنها       

 في صلُل الخىمُت اإلاؿخضامت مما ًخؿلب بظٛ 
ً
وبحن الغحل  اإلااشغاث الاخضي نشغ مً اضل ؾبهت نشغ ماشغا

وجمُ٘نها بدُث جاصي صوعها في املجخمو نلت الجهىص مً ْبل ٗل ماؾؿاث الضولت الهمل نلى زلٔ خالت الخٙاَا 

 اخؿً خاٛ .
      

ش الاؾخالم:   24/4/2022 جاٍع

ش الخهضًل :   --------   جاٍع

ــــغ: ـــٛى اليــشــ   8/5/2022 ْبــ

  19/7/2022 مخىَغ نلى الىذ:
   

  الكلماث املفخاخيت :

 ،اإلاغؤة ،الخىمُت اإلاؿخضامت

 .جدضًاث ، الهغاّ
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الخدضًاث التي جدٛى صون جدُٓٔ الاهضاٍ ووغو مجمىنت مً 

 الخلٛى التي وهخٓض بإنها ُُٖلت في النهىع بىاْهها . 

ؼ      ْؿم البدث نلى زالزت مباخث حؿبٓها مٓضمت شاملت ٖع

ت اإلاؿخضامت وماشغ  اث اإلابدث الاٛو نلى مُهىم الخىمُت البشٍغ

اإلاغؤة ، ونالج اإلابدث الثاوي ماشغاث الاهار في الخىمُت 

اإلاؿخضامت في الهغاّ ، في خحن جىاٛو اإلابدث الثالث املخضصاث 

التي جدٛى جدُٓٔ الخىمُت اإلاؿخضامت للمغؤة في الهغاّ ، واهخم 

اإلابدث الغابو بالخلٛى التي ًمً٘ ان حؿهم جدُٓٔ اإلاؿخضامت 

ائمت للمغؤة في الهغاّ ، وازخخم  البدث بجملت مً الىخائج ، ْو

 باإلاطاصع واإلاغاحو .

ت املطخذامت ومؤشزاث  املبدث الاول : مفهىم الخىميت البشٍز

 املزأة 

حهض مىغىنت الخىمُت اإلاؿخضامت مً اإلاىغىناث التي       

اضبدذ مدل احمام مً ْبل حمُو الضٛو وحؿعى ان جدغػ 

 بها ْبل ان جطل ؾىت الهضٍ 
ً
، وختى جٙىن هىإ   2030جٓضما

 اخاؾت مىهجُت بهظه اإلاىغىنت ؾٍى هدىاولها نلى الىدى الاحي : 

ت  وجطىره  :  مفهىم الخىميت البشٍز
ُ
 اوال

ت اإلاؿخضامت مً اإلاىغىناث التي  حهض     مىغىنت الخىمُت البشٍغ

ازظث جدكى باهخمام ٖبحر في آلاوهت الازحرة ولهل الؿبب في طلٚ 

ٖثرة ما ًىاحهه الاوؿان مً مشاٗل ومساؾغ تهضص خُاجه وججهله 

ُاث   وال ًىهم بدُاة هاصئت  ، لظلٚ وغهذ حهٍغ
ً
يحر مؿخٓغا

ت اإلاؿخضامت . ٖثحرة خاولذ حؿلـ الػىء نلى الخىمُت  البشٍغ

 ٌهض ٖمطؿلح ؤهه بال ْضًما، ٖمُهىم اإلاؿخضًمت الخىمُت حهض   

ٛ  ٗان خُث اليشإة، خضًث  م اط  1986 عوما هاصي في له قهىع  ؤو

ت  البِئت بحن صمج بمداولت اإلاؿخضًمت الخىمُت بضؤث هكٍغ

ٛ  زالٛ مً والاْخطاص  الاْخطاصًت اإلاُاهُم بهؼ نً الخدى

 ؤْص ى وجدُٓٔ للمؿتهلٚ ، بشبام لخدُٓٔ ؤْص ى الؿعي مثل 

 ومىاحهتها والهائض، والىُٓت والثمً، والىضعة للمىخج، عبذ

و ، الُٓغ مداعبت بمُاهُم  جُاصي ومداولت الضزل، وؾىء جىَػ

ت ألاػماث  الؿاْت ، وال٘ؿاص، وؤػمت ٗالبؿالت الؿاعئت ؤو الضوٍع

 ( 1)ويحرها  الًظاء وهٓظ

 الٓابل ( بهضة مهاوي منهاSustainableَؿغث ٗلمت )      

ت   ، الضًمىمت او لالؾخمغاٍع
ً
 الٓابل للخدمل و الٓابل حهني واًػا

غ اللًت بلى جغحمتها في في خحن  حؿخهمل ، لالؾخمغاع  الهغبُت جٓاٍع

ت  بالخىمُت اإلاخهلٓت للخىمُت ؤلاهمائُت اإلاخدضة ألامم بغامج البشٍغ

 اإلاؿخضامت الخىمُت طؿلحم بٓي . ولٓض" اإلاؿخضامت "الخىمُت

 خٓبت الؿبهُيُاث في ٗان ما والؾُما الىغىح نضم مً ٌهاوي

  وبٓي
ً
 التي اإلاًلٓت الهلمُت والىضواث الضوائغ غمً في مدطىعا

 ٛ ُا  ججض ان جداو   حهٍغ
ً
 البِئت.  ومخؿلباث ميسجًما مٓبىال

 مهاوي نً للخهبحر " الضنم " حهني ٗلمت الهغبُت اللًت في و     

 ًضنم ما طاتها في ججض التي هي َالخىمُت اإلاؿخضامت ، اإلاُهىم

 جٙىن  ان ًمً٘  وال " مخضانمت جىمُت " زم   مً َخٙىن  اؾخمغاعها

 .(2)املجخمو َئاث ٗل مً ومٓبىلت مدخملت جً٘ لم اطا ٖظلٚ

 هي  وججضع الاشاعة الى ان اٛو مً خضص مهالم الخىمُت اإلاؿخضامت  

ج عئِـ التي  1986في مداغغة لها في نام  ؤهضإ وػعاء الجرٍو

  مخهضصة وجخػمً  ؤبهاص اإلاؿخضامت لها  الخىمُت ؤن بلى اشاعث 
ً
ؤوال

 الخُاف مٙاَدت
ً
 وجدؿُنها ، اإلاىاعص ْانضة نلى الُٓغ، وزاهُا

 جىؾُو وجخؿلب
ً
 الاْخطاصي لِشمل الىمى الخىمُت مُهىم زالثا

  والثٓاَُت، الاحخمانُت والخىمُت
ً
 جػمحن جخؿلب ، وعابها

 ٗاَت الٓغاع نلى ضىو نملُت في البُئُت والاْخطاصًت الانخباعاث

اث، ض اإلاؿخٍى  التي والخىمُت الهاإلاُت للبِئت اللجىت ؤوضخذ ْو

 لغئِؿت بغوهخالهض بلجىت  حهٍغ
ً
ج وػعاء  وؿبت جغؤؾذ   التي الجرٍو

غها  اللجىت   مؿخٓبلىا بهىىان 1987  نام الطاصع في جٍٓغ

 خاحاث اإلاؿخضامت هي جلٚ التي  جلبي  الخىمُت اإلاشتٕر ؤن

 .(3)اإلاؿخٓبل في ألاحُاٛ لٓضعة  الخهغع صون  الخاغغ

غ وخطغ       الظي 1992 نام وشغ الظي الهاإلاُت اإلاىاعص جٍٓغ

 هظا مىضًخا اإلاؿخضامت بمىغىم الخىمُت بإحمهه زطظ

ُاث ألهم شامل مسح بحغاء زالٛ مً الخلـ ،  اإلاُهىم هظا حهٍغ

غ واؾخؿام ُا نشٍغً خطغ الخٍٓغ ٛ  واؾو حهٍغ  للخىمُت الخضاو
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ض ؛ اإلاؿخضامت ٛ  ْو و هظا خاو غ جىَػ ُاث الخٍٓغ  ؤعبو نلى الخهٍغ

 :  (4)هي مغاخل

ُاث-1 ت: الخٓىُت الخهٍغ ٔ هظه  الخىمُت ؤن وؤلاصاٍع اإلاؿخضامت َو

ُاث التي جغبـ بحن الخٓاهت وصوعها في الطىانت بما حؿهم في  الخهٍغ

 نطغ املجخمو الى جىٓل التي هي الخإزحراث البُئُت ؤي  الخض مً

 مً ْضع اْل حؿخهمل التي الىكُُت والخٓىُاث الطىاناث

 التي واإلالىزاث الًاػاث مً الاصوى الخض ، وجيخج واإلاىاعص الؿاْت

و الى جاصي  . ألاوػون  ؾبٓت ألاعع وجإٗل خغاعة صعحت َع

ُاث-2 اإلاؿخضامت جإزظ  الخىمُت : وؤلاوؿاهُت الاحخمانُت الخهٍغ

بىكغ الانخباع ما ًخمسؼ نً الىمى الؿٙاوي مً ازاع وجضانُاث 

ِ الىمى الؿٙاوي الؾخٓغاع الؿعي مهىُت  َهي   الاَغاص جضَٔ وْو

غ زالٛ مً اإلاضن نلى اث جؿٍى الصخُت  الخضماث مؿخٍى

اٍ في والخهلُمُت ت مً ْضع اٖبر وجدُٓٔ ألاٍع  في الشهبُت اإلاشاٖع

  . والخىمُت الخسؿُـ

ُاث -3 ُاث نلى  البُئُت: الخهٍغ ٔ هظه الخهٍغ حز َو ًٙىن التٖر

غ الاجداص ضضع و َهىضما ، البُئُت الجىاهب  الهالمي جٍٓغ

 نىىان جدذ 1981 ؾىت الؿبُهُت اإلاىاعص نلى للمداَكت

 ألاولى البِئت َٓض جم للمغة نلى للمداَكت الضولُت الاؾتراجُجُت

غ ئم الضا وهى الؿبب مدضص حهٍغِ وغو  الخُاة هىنُت لخؿٍى

 الظي ًدخػً البُئي الىكام ْضعة بالخؿبان ألازظ مو ؤلاوؿاهُت

 .  وإمٙاهاجه الخُاة

ُاث -4  ُاث حهنى : الاْخطاصًت الخهٍغ  باإلصاعة الاْخطاصًت الخهٍغ

ٛ  " مً زالٛ وطلٚ الؿبُهُت للمىاعص اإلاثلى  الخض نلى الخطى

 نلى املخاَكت  بشغؽ ، الاْخطاصًت الخىمُت مىاَو مً ألاْص ى

 الخىمُت وهىنُتها. بهباعة ازغي ان الؿبُهُت اإلاىاعص زضماث

 اإلاخجضصة الؿبُهُت اإلاىاعص مُهىمها اؾخهماٛ في حهني اإلاؿخضامت

ٓت  الى جىاْظ جاصي او ، وجضهىعها َىائها الى جاصي ال بؿٍغ

 املخاَكتَالبض مً  اإلآبلت ألاحُاٛ الى باليؿبت وججضصها حضواها

ٓت عضُض زابذ نلى  مثل اإلاىاعص مً مخىاْظ يحر او َهالت بؿٍغ

ُت واإلاُاه التربت  وال٘خلت البُىلىحُت. الجَى

ان ألاصبُاث التي حهالج مىغىم الخىمُت اإلاؿخضامت حشحر بلى    

 : (5)َدىي وحىهغ هظه الخىمُت نلى ؤنها

 نملُت جىؾُو الخُاعاث ؤلاوؿاهُت اإلاخاخت ؤمام البشغ . -1

و   -2   َدؿب بل حهمل نلى جىَػ
ً
 اْخطاصًا

ً
جىمُت ال جىلض همىا

 مىاَهها بشٙل مدؿاوي .

 حهمل نلى بناصة بىاء البِئت بضال مً جضمحرها .  -3

 مً تهمِشهم .   -4
ً
 جإهُل البشغ بضال

ًبضو مما جٓضم ان الخىمُت اإلاؿخضامت  هضٍ وياًت اؾاؾُت     

جيشضها ٗل اإلاىكماث والضٛو مً احل املخاَكت نلى اإلاىاعص 

ٗاَُت وشاملت   هها بدُث جٙىن  الؿبُهُت  وغمان الهضالت في جىَػ

لجمُو الؿٙان  ونضم الػًـ نليها وحهلها جُ٘ي لألحُاٛ 

لخضًثت املخاَكت نلى الٓاصمت وطلٚ بإجبام اَػل الخٓىُاث ا

 البِئت مً الخضهىع والاحهاص.

 : املزأة في اجىذاث  الخىميت  املطخذامت  
ُ
 جاهيا

خحز  نشغ الؿبهت بإهضاَها اإلاؿخضامت الخىمُت ؤحىضة صزلذ   

بًجابي  حًُحر بخضار بلى ؾانُت ، 2016 ًىاًغ مً بضاًت الخىُُظ

ٛ  نالمي ض .املجاالث مً الهضًض في 2030 نام بدلى حهضصث  ْو

ُاتها   لدشمل حهٍغ
ً
واْخطاصًت،  واحخمانُت، ؾُاؾُت، ؤبهاصا

ٛ  ٗلها جضوع  وبُئُت ؛ وصخُت، ؤلاوؿاهُت  الخُاة هىنُت خى

ضعاث  الخُاة. هظه ًدخػً الظي الؿبُعي الىكام وإمٙاهُاث ،ْو

 ما بحن      
ً
 واضخا

ً
 وبحن بحن الجيؿحن، اإلاؿاواة ْػُت زمت اعجباؾا

الن  اإلاؿخضامت ؛ الضولُت للخىمُت ألاحىضة ؤهضاٍ ْؿاناث حمُو

 شهاعاث ننها ْػُت اإلاؿاواة هي ْػُت لِؿذ ازالُْت حهبر

ٛ  ألاحىضة ت مغخلت خى ُت" جىمٍى  حؿدثني و "ال "شاملت وحشاٖع

 
ً
  جسلِ وال " "ؤخضا

ً
  ؤخضا

ً
ب بهُضا  حمُو بةصماج وجٓىم ،"نً الٖغ

غة املجخمو َئاث  وإهما للجمُو ؛ َدؿب  الهضٛ واإلاؿاواة مَى

 ؤو ْػُت مجغص اإلاغؤة  لِؿذ ؤن ؤؾاؾه َهلي ؛ بىاْو ًخهلٔ

ذ هُؿه هطِ هطِ هي بهما ، و ْؿام  املجخمو ، وفي الْى

 الخىمُت اإلاؿاهمحن في وهطِ البشغي، اإلاىعص وهطِ الُانلحن ،

 َةن منها ؛ وبالخالي اإلاؿخُُضًً وهطِ ْؿاناتها ، بؿائغ
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  ًخٓاؾو ْػاًاها ونً ننها الخضًث
ً
 الٓػاًا مو ؾائغ نغغُا

 . الخىمُت  ؤحىضة ننها حهبر التي املجخمهُت
ً
 لهظا الاعجباؽ  وهكغا

و صون الخهغع جىمىي  هضٍ ؤي ؾغح ًمً٘ َال الدشابٚ ؛  إلاْى

طبذ اإلاغؤة  ألاؾاؾُت ؤخض الشغوؽ بالخالي؛ اإلاغؤة وغو َُه ؛ ٍو

ت ألاحىضة لخدُٓٔ  .(6)الخىمٍى

 وجخػمً 17ونىض مخابهت  اهضاٍ الخىمُت اإلاؿخضامت )   
ً
( هضَا

 ًخهلٔ باإلاغؤة  ومؿاواتها و)11)
ً
( اهضاٍ ال جمذ اليها 6( هضَا

 ًخهلٔ بإوغام اإلاغؤة 54بطلت ، و حشخمل نلى ) 
ً
( ماشغا

( ، وختى ج٘خمل الطىعة نً ؾبُهت الهالْت 1ومؿاواتها حضٛو )

ت وما ًخهلٔ باإلاغؤة وهمض الى جبني ما بحن احىضاث الخىمُت اإلاؿخضام

غ مىكمت اإلاغؤة الهغبُت وجٓؿُمها نلى زالر  الخٓؿُم الظي جٍٓغ

 -مجمىناث ونلى الىدى الاحي : 

ؼ  في مباشغ صوع  لها ؤؾاؾُت ؤهضاٍ  :ألاولى املجمىنت حهٍؼ

ت ( 7اإلاؿخضامت وهي ) الخىمُت جدُٓٔ في للمغؤة َهالت مشاٖع

 اهضاٍ ونلى الىدى الاوي:

 ٗل وجم٘حن الجيؿحن بحن اإلاؿاواة هضٍ الخامـ : جدُٓٔال -1

 والُخُاث. اليؿاء

 .مٙان ٗل في ؤشٙاله بجمُو الُٓغ نلى الٓػاء الاٛو :  الهضٍ -2

صخُت  نِش بإهماؽ الجمُو جمخو الثالث :غمان الهضٍ -3

اهُت  ألانماع. حمُو في وبالَغ

الهضٍ الغابو: غمان الخهلُم الجُض اإلاىطِ والشامل  -4

ؼ َغص الخهلم مضي الخُاة للجمُو.للجمُو،   وحهٍؼ

ؼ الىمى الاْخطاصي اإلاؿغص والشامل  -5 الهضٍ الثامً: حهٍؼ

حر الهمل  للجمُو واإلاؿخضام، والهمالت الٙاملت واإلاىخجت، وجَى

 الالئٔ للجمُو.  

ت  -6 الهضٍ الخاصي نشغ: حهل اإلاضن واإلاؿخىؾىاث البشٍغ

اصعة نلى الطمىص ومؿخضا  مت.شاملت للجمُو، وآمىت، ْو

 الهضٍ الؿاصؽ نشغ : الؿالم والهضٛ واإلااؾؿاث. -7

ؼ  املجمىنت الثاهُت: ؤهضاٍ م٘ملت، ولها صوع يحر مباشغ في حهٍؼ

صوع اإلاغؤة في ُْاصة ؤهضاٍ الخىمُت اإلاؿخضامت وجىضِ هظه 

ألاهضاٍ بإنها م٘ملت مً مىكىع اإلاؿاواة بحن الجيؿحن؛ ألن 

ت اإلاغؤة جدٓٓها مً شإهه جدؿحن البِئت املخُؿت بخهؼ  ٍؼ مشاٖع

الهغبُت في جدُٓٔ ؤهضاٍ الخىمُت اإلاؿخضامت. بهباعة ؤزغي؛ 

جضنم هظه ألاهضاٍ اإلاغؤة ولً٘ بشٙل يحر مباشغ ؛ نبر جدؿحن 

الُغص املخُؿت بها. وجدؿم ؤهضاٍ هظه املجمىنت بإن ٖال منها 

  ًخهلٔ باإلاؿاواة بحن الجيؿحن 
ً
 واخضا

ً
ٌشمل نلى ألاْل ماشغا

 :اٍ وهي( اهض3ونضصها)

حر ألامً الًظائي  -1 الهضٍ الثاوي: الٓػاء نلى الجىم، وجَى

ؼ الؼعانت اإلاؿخضامت  .والخًظًت املخؿىت ، وحهٍؼ

الهضٍ الهاشغ : الخض مً اوهضام اإلاؿاواة صازل البلضان،  -2

ُما بُنها  .َو

الهضٍ الثالث نشغ : اجساط بحغاءاث ناحلت للخطضي لخًحر   -3

 .اإلاىار وآزاعه

ؼ صوع اإلاغؤة في جدُٓٔ املجمىنت  الثالثت: ؤهضاٍ بغاَُت لخهٍؼ

 ( اهضاٍ  وهي:6ؤهضاٍ الخىمُت اإلاؿخضامت ونضصها )

غ غمان الؿاصؽ:  الهضٍ -1  الطٍغ وزضماث اإلاُاه جَى

 .للجمُو الطحي

ٛ  غمان الؿابو:  الهضٍ -2  نلى مِؿىعة بخٙلُت الجمُو خطى

ت الخضًثت زضماث الؿاْت  .واإلاؿخضامت اإلاىزْى

اؾو:  بْامت بنى جدخُت ْاصعة نلى الطمىص، وجدُحز الهضٍ الخ -3

 الخطيُو الشامل للجمُو واإلاؿخضام، وحشجُو الابخٙاع.

الهضٍ الثاوي نشغ:  غمان وحىص ؤهماؽ اؾتهالٕ وإهخاج  -4

 مؿخضامت.

الهضٍ الغابو نشغ :  خُل املخُؿاث والبداع واإلاىاعص  -5

ت ، واؾخسضامها نلى هدى مؿخضام لخدُٓٔ الخىمُت  البدٍغ

 اإلاؿخضامت.

ت  -6 الهضٍ الخامـ نشغ : خماًت الىكم ألاًٙىلىحُت البًر

ؼ اؾخسضامها نلى هدى مؿخضام، وإصاعة الًاباث  وجغمُمها، وحهٍؼ

ِ جضهىع ألاعاض ي  نلى هدى مؿخضام، ومٙاَدت الخصخغ، وْو

ِ َٓضان الخىىم البُىلىجي.  ون٘ـ مؿاعه، وْو
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ؼ وؾائل الخىُُظ، وجيشُـ ا -7  الهاإلاُت مً ؤحل الخىمُت اإلاؿخضامت.لشغاٖت الهضٍ الؿابو:  حهٍؼ

 املطخذامت الخىميت أهذاف ظل في املزأة أوضاع كياص ملؤشزاث إلاخطائيت الكفاًت ًبين جذول  (1جذول)

 
املطخذامت في املىطلت العزبيت:  دراضت اضترشادًه ملخظ جىفيذي ، املطذر :  مىظمت املزأة العزبيت ، الامم املخدذة ، املزأة وجدليم أهذاف الخىميت 

 6-5مىظمت املزأة العزبيت ،) ب. ث (،ص
 

 املبدث الثاوي :مؤشزاث الاهاث في الخىميت املطخذامت في العزاق

 هداٛو في هظا اإلابدث اؾخهغاع اإلااشغاث طاث الهالْت  باإلاغؤة   

وما جدٓٔ منها في الهغاّ نلى غىء اهضاٍ الخىمُت اإلاؿخضامت  ، 

وججضع  الاشاعة الى ان اإلااشغاث ٖثحرة ٖما مغ ؾلُا ، الا اهىا 

 ؾٍى هٓخطغ نلى البهؼ منها ونلى الىدى الاحي : 

: وطبت
ُ
 اليطاء امللاعذ التي حشغلها اوال

جإزظ مٙانها تهضٍ الخىمُت اإلاؿخضامت ًىطب الى  حهل اإلاغؤة      

 .وفي الهغاّ عيم 
ً
 وجغشُدا

ً
الؿبُعي في الخُاة الؿُاؾُت اهخسابا

جبني هكام الٙىجا في الاهخساباث البرإلااهُت ومجالـ املخاَكاث الا 

ان   الٓلُل مً اليؿاء جمً٘ مً الُىػ مً صون الٙىجا وهظا بدض 

 (2طاجه ماشغه ؾلبي . حضٛو )

اليطاء في البرملان العزاقي  امللاعذ التي حشغلها وطبت (2جذول )

 (2020-2016للمذة )

 2020 2019 2018 2017 2016 الخُاضُل

 26.4 25.2 25.5 25.3 26.5 وؿبت اليؿاء في البرإلاان

ت العزاق  وسارة الخخطيط ، اللجىت الىطىيت للخىميت املطخذامت،  جمهىٍر

ز الطىعي الىطجي الثاوي للمخدلم مً أهذاف الخىميت  املطخذامت ، الخلٍز

 .56، ص 2021جمىس 

 : وطبت الاهاث والذكىر الذًً ًملكىن الهاجف املحمىل 
ً
 جاهيا

ما جؼاٛ الًلبت للظٗىع في امخالٕ الهاجِ املخمٛى نلى خؿاب      

، َاليؿبت للهام الاٛو هالخل الخُّى  2019و 2016الاهار لهامي 

ؿه % ، واؾخمغ الص يء  ه85.5ُ% مٓابل 93واضخا ، اط بلٌ 
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،  86.4باليؿبت للهام الثاوي ، اط بلٌ َُه لٙليهما نلى الترجِب )

 ( .  3%( ، حضٛو )47.3

وطبت الاهاث والذكىر الذًً ًملكىن الهاجف  (3جذول )

 (2019- 2016املحمىل في العزاق لعامي) 

 2019 2016 الخُاضُل

 68.4 93 طٗىع 

 47.3 85.5 اهار

 58.2 89.8 الاحمالي

ت العزاق  وسارة الخخطيط ،  مً عمل الباخث باالعخماد على : جمهىٍر

ز الطىعي الىطجي الثاوي  اللجىت الىطىيت للخىميت املطخذامت، الخلٍز

 .56، ص 2021للمخدلم مً أهذاف الخىميت املطخذامت ، جمىس 

 :مؤشزاث الهذف الخامظ 
ً
 جالثا

(  اهسُاع خطت اليؿاء في حمُو 4ان ما ٌشحر الُه الجضٛو )     

اشغاث الثالزت وال ًىحض ما ٌشحر الى الاؾخمغاع في الخدؿً اإلا

الى  2019% في نام 59.3باليؿبت للماشغ الاٛو جغاحو مً 

. اما اإلاشغ الثاوي َٓض خاَل نلى مؿخىاه  2020% في نام 54.6

%.  في خحن  70ؾىاٛ اإلاضة اإلاضعوؾت ، اط اهه لم ًطل الى 

بشٙل نام مو جغاحهها اهسُػذ وؿبت اليؿاء في اإلااشغ الثالث 

 % باإلآاعهت مو الانىام الازغي .17.1الى  2020الىاضح في نام 

مؤشزاث  الهذف الخامظ املطاواة  بين الجيطين  ( 4جذول ) 

 (2020-2017في العزاق للمذة )

 2020 2019 2018 2017 اإلااشغ

 نلى  مبني لألؾغة  بدىكُم اإلاؿالبت

 ّ الخضًثت ) وؿبت اليؿاء  الؿغ

اإلاتزوحاث او اإلاغجبؿاث التي جتراوح 

 %( 49-15انماعهً بحن 

 

45.6 19.2 59.3 54.6 

 الضعاؾت ؾىىاث مخىؾـ وؿبت

 بلى لإلهار

ت في  الُئت الظٗىع   ؾىت 25 الهمٍغ

 َإٖثر%

69.4 69.2 69.2 69.8 

ت وؿبت  17.1 25.5 25.3 21.5الظٗىع في  بلى الاهار مشاٖع

 الٓىة الهاملت %

ت العزاق  وسارة الخخطيط ، مً عمل  الباخث باالعخماد على : جمهىٍر

ز الطىعي الىطجي الثاوي  اللجىت الىطىيت للخىميت املطخذامت، الخلٍز

 .57، ص 2021للمخدلم مً أهذاف الخىميت املطخذامت ، جمىس 

 :وطبت املشمىلين  بالحماًت املجخمعيت 
ً
 رابعا

اليؿاء في الهغاّ ما ( والشٙل ان وؿب 5ًخطح مً الجضٛو )      

،  2017،   2016جؼاٛ مخإزغة باإلآاعهت مو الغحاٛ زالٛ الانىام 

، 2.3،  1.3،  2.3، اط بلًذ وؿبها نلى الترجِب ) 2019،  2018

%(، في خحن بلًذ وؿب الغحاٛ لألنىام هُؿها ونلى الترجِب  2.3

 %(. وهظا ٌهني ان ال٘ثحر مً اليؿاء 4.6،  3.7، 2.1،  2.7هُؿه )

في الهغاّ  لم ًً٘ مشمىالث بالغناًت الاحخمانُت والتي مً 

 اإلاُترع ان ًً٘ هً الاولى بها مً يحرهً .

وطب الزجال واليطاء املشمىلين في الزعاًت  ( 5جذول)

 (2019-2016الاجخماعيت في العزاق للمذة )

ت % البُان الؿىت  اليؿبت اإلائٍى

2016 

 2.7 طٗىع 

 2.3 اهار

 2.5 الاحمالي

2017 

 2.1 طٗىع 

 1.3 اهار

 1.7 الاحمالي

2018 

 3.7 طٗىع 

 2.3 اهار

 3 الاحمالي

2019 

 4.6 طٗىع 

 2.3 اهار

 3.4 الاحمالي

ت  وسارة  العزاق املطذر : مً عمل الباخث باالعخماد على : جمهىٍر

ز للخىميت الىطىيت الخخطيط ، اللجىت  الىطجي الطىعي املطخذامت، الخلٍز

 .41، ص 2021املطخذامت ، جمىس  الخىميت أهذاف مً للمخدلمالثاوي 

 :معذل البطالت
ً
 خامطا
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جغجُو وؿبت البؿالت ما بحن  الاهار في الهغاّ باإلآاعهت مو الظٗىع   

%  في نام 31% واػصث الى 22.2 2016اط بلًذ وؿبتها لهام 

% ل٘ال الهامحن ، 11في خحن هجض وؿبت الظٗىع ال جخهضي  2018

 ( .  6 حضٛو )

في العزاق  لعامي  الجيظ بدطب البطالت معذل (6جذول )

 2018و 2016

 2018 2016 الخُاضُل

 10.9 8.5 طٗىع 

 31 22.2 اهار

 13.8 10.8 الاحمالي

ت الخخطيط ، الجهاس املزكشي لإلخطاء ،  الذليل  وسارة  العزاق جمهىٍر

كطم اخطاءاث الىطجي للبياهاث الىضفيت ألهذاف الخىميت املطخذامت ، 

ت ،   .42، ص  2019الخىميت ، البشٍز

 : وطبت
ً
 الىفياث الىفاضيت ضادضا

 ياًت هظا اإلااشغ مً ماشغاث الخىمُت اإلاؿخضامت زُؼ   

ُاث اليؿبت  لٙل خالت  70مً  ؤْل بلى الىُاؾُت الهاإلاُت للَى

اة الىُاؾُت مً اإلاىالُض 100000 غاص مً الَى اة  ألاخُاء . ٍو هي  َو

ًىما مً اهتهاء الخمل بًؼ الىكغ  42امغؤة ؤزىاء خملها ؤو زالٛ 

نً مضة الخمل ووغهه حغاء نلت  مغجبؿت بالخمل او مخُاْمت 

اة اإلاغجبؿت في الخمل   ولِـ ألؾباب  نغغُت او ؾاعئت  ، اما الَى

اة امغؤة ؤزىاء خملها ؤو زالٛ  ًىما مً اهتهاء الخملت  24َُٓطض َو

اة  الىُاؾُت  بًؼ الىكغ اة، في خحن حهني الَى نً ؾبب الَى

اة امغؤة ٌؿبب جىلُض مباشغ ؤو يحر مباشغ بهض اٖثر  اإلاخإزغة َو

 .(7)ًىم او اْل مً ؾىت نلى اهتهاء الخمل 24مً 

 في هظا اإلااشغ 7ًلخل مً الجضٛو )
ً
(  ان الهغاّ ْض خٓٔ جٓضما

% (  في  31.5، الى ) 2016%(  في نام  36.1اط جمً٘ زُػها مً )

 .  2019نام 

ت للىفياث الىفاضيت في العزاق للمذة   اليطبت (7جذول ) املئٍى

2016-2019 

ت % الؿىت  اليؿبت اإلائٍى

2016 36.1 

2017 31 

2018 33.5 

2019 31.5 

ت العزاق  وسارة  املطذر : مً عمل الباخث باالعخماد على : جمهىٍر

ز الطىعي الىطجي الخخطيط ، اللجىت الىطىيت للخىميت  املطخذامت، الخلٍز

 .43، ص 2021الثاوي للمخدلم مً أهذاف الخىميت املطخذامت ، جمىس 

 : وطبت الىالداث التي ٌشزف عليها اخطائيىن صحيىن 
ً
 ضابعا

وهى مً اإلااشغاث اإلاهمت في لتي حه٘ـ خالت  الخؿىع في الٓؿام    

الطحي مً حهت وخالت الىعي املجخمعي بإهمُخه وحشحر بُاهاث 

( الى الخباًً الىاضح في مضي الخٓضم املخغػ في جدُٓٔ 8الجضٛو )

 نً جغاحهه في نام 
ً
الى  2019هظا اإلااشغ مً ؾىت الزغي ، َػال

ٗان  90.1  . 2018% في نام  95.6% بهض ان 

ت  للىالداث التي ٌشزف عليها  ( 8جذول)  اليطبت املئٍى

 2019-2016اخطائيىن صحيىن في العزاق  للمذة 

ت % الؿىت  اليؿبت اإلائٍى

2016 93.9 

2017 93.7 

2018 95.6 

2019 90.1 

ت العزاق  وسارة  املطذر : مً عمل الباخث باالعخماد على : جمهىٍر

ز الطىعي الىطجي الخخطيط ، اللجىت  الىطىيت للخىميت املطخذامت، الخلٍز

 .43، ص 2021الثاوي للمخدلم مً أهذاف الخىميت املطخذامت ، جمىس 

: معذل
ً
 الخامطت ضً دون  ألاطفال وفياث جامىا

ُاث الاؾُاٛ صون ؾً       تهخم الًاًت مً هظا اإلااشغ بسُؼ َو

اة نلى الاْل لٙل  25الخامؿت الى   . (8)مىلىص حي 1000خالت َو

زمت جباًً واضح في وؿب ما جدٓٔ مً هظا اإلااشغ نلى مؿخىي 

، الا ان  2018و 2016الانىام َبهض الاعجُام الىاضح ما بحن نامي 

 شهضه الهام 
ً
. لظلٚ ًمً٘ الٓٛى ان الهغاّ  2019هىإ جغاحها

ٗان الامغ ًخؿلب مىه زُؼ  خٓٔ جٓضما في هظا اإلااشغ ، وان 

 (  .9املخضص حضٛو )  اليؿب صون اإلاهضٛ

 لكل الخامطت ضً دون  ألاطفال وفياث معذل ( 9جذول ) 

 ( 2019-2016خيت في العزاق للمذة ) والدة 1000
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ت % الؿىت  اليؿبت اإلائٍى

2016 22.7 

2017 23.1 

2018 26 

2019 24.3 

ت العزاق  وسارة  مطذر : مً عمل الباخث باالعخماد على : جمهىٍر

ز الاخطائي  الخخطيط ، اللجىت الىطىيت للخىميت املطخذامت ،الخلٍز

ت ،  الهذاف الخىميت املطخذامت كطم اخطاءاث الخىميت  البشٍز

 .18،ص2020

 : وطبت وفياث الاطفال الزضع 
ً
 جاضعا

ُاث اإلاؿخضامت الى بنهاء حشحر هظه الًُت في اهضاٍ الخىمُت      َو

ٛ  جُاصيها، ًمً٘ الخامؿت  التي ؾً صون  اإلاىالُض وألاؾُاٛ  بدلى

ُاث  زُؼ بؿعي حمُو الضٛو الى بلىى هضٍ 2030نام  َو

اة  خالت 12 بلى  ألاْل نلى اإلاىالُض  .(9)مىلىص 1000 َو

      
ً
ض جدُٓٓه اإلااشغ َػال ما جؼاٛ وؿبت مغجُهت مٓاعهت بما ًٍغ

%( 13.3بلًذ اليؿبت ) 2016نها مً نام الزغ ، َُي  نً  جباً

الهام  2018وهى الهام الاْل بحن الؿىىاث في خحن مثل نام 

 (  .   10%(   حضٛو ) 14الانلى بىاْو )

 1000 لكل خذًثي الىالدة  ألاطفال وفياث معذل ( 10جذول )  

 ( 2019-2016خيت في العزاق للمذة ) والدة

ت  الؿىت  %اليؿبت اإلائٍى

2016 13.3 

2017 13.6 

2018 14 

2019 13.9 

ت العزاق  وسارة  مطذر : مً عمل الباخث باالعخماد على : جمهىٍر

ز الاخطائي  الخخطيط ، اللجىت الىطىيت للخىميت املطخذامت ،الخلٍز

ت ،  الهذاف الخىميت املطخذامت كطم اخطاءاث الخىميت  البشٍز

 .18،ص2020

:  عذد
ً
 املىاعت هلظ بفيروص الجذًذة إلاضاباث عاشزا

ت  شخظ 100000 لكل البشٍز

ام الجضٛو ) (  ًخطح منها غألت الاضاباث 11نىض مغاحهت اْع

وبشٙل واضح مو اؾخمغاع اعجُانها زالٛ مضة الضعاؾت ولٙل 

 الجيؿحن . 

 املىاعت هلظ بفيروص الجذًذة إلاضاباث عذد (11جذول )

ت -2016مً ) شخظ في العزاق للمذة 100000 لكل البشٍز

2019 ) 

 2019 2018 2017 2016 الخُاضُل

 0.87 0.46 0.45 0.24 طٗىع 

 0.17 0.12 0.05 0.04 اهار

 0.52 0.29 0.26 0.14 الاحمالي

ت العزاق  وسارة  مطذر : مً عمل الباخث باالعخماد على : جمهىٍر

ز الاخطائي  الخخطيط ، اللجىت الىطىيت للخىميت املطخذامت ،الخلٍز

ت ، ألهذاف  الخىميت املطخذامت كطم اخطاءاث الخىميت  البشٍز

 .20،ص2020

-24اخذي عشز :وطبت الاطفال الذًً جتراوح اعمارهم ما بين )

59 
ً
 ( شهزا

 لجمُو الُخُاث ًخاح ؤن  ٌشحر ماشغ الخهلُم الجُض الى غمان     

 حُضة هىنُت الخطٛى نلى َغص ، 2030 بدلٛى نام والُخُان،

ْبل  والخهلُم اإلاب٘غة  الؿُىلت والغناًت مغخلت الىماء في مً

ً  .   (10)الابخضائي للخهلُم الابخضائي ختى ًٙىهىا حاهٍؼ

اث واضخت في وؿب الاؾُاٛ الظًً جتراوح     ما جؼاٛ الُغْو

  بدؿب الجيـ ، اط هالخل جإزغ 59-24انماعهم ما بحن )
ً
( شهغا

لما الاهار باإلآاعهت مو الظٗىع ، وهي بشٙل نام مىسُػت َٙ

 12اعجُهذ اْتربىا مً جدُٓٔ هضٍ الخىمُت اإلاؿخضامت ،حضٛو ) 

. ) 

-24وطبت الاطفال الذًً جتراوح اعمارهم ما بين ) (12جذول )

 في العزاق لعامي )59
ً
 ( 2018-2016( شهزا

 2018 2016 الخُاضُل

 80.2 67.8 طٗىع 

 78.4 75.6 اهار

 79.3 71.6 الاحمالي



 

 2022 عشر/ الخامسالمجلد  الثاني/مجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/1127-1142 
1135 

 ٛ  ماشغاث الخىمُت اإلاؿخضامت للمغؤة في الهغاّ جدضًاث وخلى

ت العزاق  وسارة املطذر : مً عمل الباخث  باالعخماد على : جمهىٍر

ز الطىعي الىطجي  الخخطيط ، اللجىت الىطىيت للخىميت املطخذامت، الخلٍز

 .49، ص 2021الثاوي للمخدلم مً أهذاف الخىميت املطخذامت ، جمىس 
 

 اجىا عشز : معذل املشاركت في الخعليم املىظم بدطب الجيظ 

ت في الخهلُم اإلاىكم )ْبل ؾىت مً ؾً       ًغاص به مهضٛ اإلاشاٖع

 .  (11)الالخداّ الغؾمي بالخهلُم الابخضائي ( بدؿب الجيـ 

 في نام 13ًخطح مً مهؿُاث الجضٛو )
ً
 ملخىقا

ً
(  ؾغؤ جدؿىا

، اما نلى  2016وضل الى الػهِ باإلآاعهت مو  نام  2018

 ر هي الاْل .مؿخىي الظٗىع والاهار َما جؼاٛ خطت الاها

معذل املشاركت في الخعليم املىظم بدطب الجيظ  ( 13جذول) 

 ( 2018-2016في العزاق لعامي) 

 2018 2016 الخُاضُل

 32.1 14.8 طٗىع 

 31.8 14.4 اهار

 32 14.6 الاحمالي

ت العزاق  وسارة  املطذر : مً عمل الباخث باالعخماد على : جمهىٍر

ز الطىعي الىطجي الخخطيط ، اللجىت الىطىيت  للخىميت املطخذامت، الخلٍز

 .49، ص 2021الثاوي للمخدلم مً أهذاف الخىميت املطخذامت ، جمىس 
 

جالجت عشزة : وطبت اليطاء الالحي جشوجً كبل ضً الخامطت 

 عشزة وكبل ضً الثامىت عشزة 

غ الؿىعي الثاوي للهغاّ لهام         الى اعجُام   2021ٌشحر الخٍٓغ

ؾىت  والالحي  24-20ء الالحي  جتراوح انماعهً بحن وؿبت اليؿا

بل الثامىت نشغة  اط  ً ْبل ؾً الخامؿت نشغة ْو اعجبؿً بٍٓغ

 . (12) 2018%( لهام 27.9%(، )7.2بلًذ لٙليهما ونلى الترجِب  )

(  19-15،و  14 -10اإلاغاهٓاث ) لضي الىالصاث اعبهت نشغ: مهضٛ

 امغؤة 10000ؾىت  لٙل 

ٌشحر هظا اإلااشغ الى اهسُاع مهضٛ الىالصاث لضة اليؿاء       

خحن ) ( ؾىت في الهغاّ 19-15( ؾىت و)14-10غمً الُئخحن الهمٍغ

(   14حضٛو ) 2019% في نام 54.1الى  2016% في نام  59.5مً 

 ومو هظا الاهسُاع َما جؼاٛ اليؿبت مغجُهت .

 19-15، و  14 -10اإلاغاهٓاث ) لضي الىالصاث مهضٛ ( 14حضٛو ) 

 (2019-2016امغؤة في الهغاّ للمضة )10000( ؾىت  لٙل 

 2019 2018 2017 2016 الخُاضُل

 54.1 55 56.2 59.5 مهضٛ اإلاىالُض

ت الخخطيط ، الجهاس املزكشي لإلخطاء ،  الذليل  وسارة  العزاق جمهىٍر

الىطجي للبياهاث الىضفيت ألهذاف الخىميت املطخذامت ، كطم اخطاءاث 

ت ،   .32، ص 2019الخىميت ، البشٍز

-5خمطت عشز : وطبت الاطفال املىخزطين في العمل ما بين )

 ( ضىت 17

زمت اعجُام واضح في وؿبت الاؾُاٛ اإلاىسغؾحن بالهمل  ل٘ال      

، َٓض بلًذ وؿبت الظٗىع  2018و 2016الجيؿحن  ما بحن نامي 

.اما الاهار  2018% في نام  2.5واعجُهذ الى  2016% في نام 7.1

 هي الازغي مً 
ً
% 4.3الى  2016%  في نام 2.5َٓض شهذ اعجُانا

 (  . 15، حضٛو ) 2018في نام 

( 17-5وطبت الاطفال املىخزطين في العمل ما بين )  ( 15جذول) 

 2018-2016ضىت في العزاق لعامي 

 2018 2016 الخُاضُل

 1002 7.1 طٗىع 

 4.3 2.5 اهار

 7.3 4.9 الاحمالي

ت العزاق  وسارة  املطذر : مً عمل الباخث باالعخماد على : جمهىٍر

ز الطىعي الىطجي  الخخطيط ، اللجىت الىطىيت للخىميت املطخذامت، الخلٍز

 .61، ص 2021الثاوي للمخدلم مً أهذاف الخىميت املطخذامت ، جمىس 

 وطمت  100000لكل  بالبشز ضحاًا الاججار ضخت عشز: عذد

الاهار في الهغاّ جخهغع لهملُت الاججاع بالبشغ ًبضو  ان     

 الؾُما في نام 
ً
 واضخا

ً
خالها في طلٚ خاٛ الظٗىع وحشهض اعجُانا

ٗاهذ حشٙل )56البالًت َُه ) 2019 %( في نام 14%( بهض ان 

 ( . 16الظي ًمثل ازُؼ الانىام حضٛو )   2018

وطمت  100000لكل  بالبشز ضحاًا الاججار عذد ( 16جذول ) 

 (2019- 2016العزاق للمذة ) في

 2019 2018 2017 2016 الخُاضُل

 24 28 32 16 طٗىع 
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 56 14 21 15 اهار

 80 42 53 31 الاحمالي

ت العزاق  وسارة  املطذر : مً عمل الباخث باالعخماد على : جمهىٍر

ز الطىعي الىطجي  الخخطيط ، اللجىت الىطىيت للخىميت املطخذامت، الخلٍز

 .65، ص 2021مً أهذاف الخىميت املطخذامت ، جمىس  الثاوي للمخدلم

 الذًً ٌطخخذمىن الاهترهيت ضبعت عشز : وطبت ألافزاد

ال ًسخلِ هظا اإلااشغ نً اإلااشغاث الازغي مً خُث حجم    

الُجىة ال٘بحرة بحن ما حؿخسضمه الاهار مٓاعهت بالظٗىع ، اط  

 مً 
ً
 ٖبحرا

ً
% في نام 53.1الى  2016%  في نام 17.7هالخل اعجُانا

%  في نام 8.6للظٗىع اما الاهار َٓض بلًذ وؿبتها مً  2019

ٛ  2019% في نام 35الى  2016  (. 17) حضو

الذًً ٌطخخذمىن الاهترهيت  في  وطبت ألافزاد (17جذول ) 

 (2019- 2016العزاق لعامي )

 2019 2016 الخُاضُل

 53.1 17.7 طٗىع 

 35 8.6 اهار

 44.3 13.2 الاحمالي

ت العزاق  وسارة  املطذر : مً عمل الباخث باالعخماد على : جمهىٍر

ز الطىعي الىطجي الخخطيط ، اللجىت الىطىيت للخىميت  املطخذامت، الخلٍز

 .69، ص 2021الثاوي للمخدلم مً أهذاف الخىميت املطخذامت ، جمىس 

املبدث الثالث : املحذداث التي جدىل جدليم الخىميت 

 املطخذامت للمزأة في العزاق

ما ًؼاٛ الهغاّ ًىاحه حملت مً الخدضًاث التي جدض مً      

ووهخٓض ان بٓاء اصاء الضولت  جدُٓٔ اهضاٍ الخىمُت  اإلاؿخضامت 

نلى خاله ؾٍى ًدٛى صون جدُٓٔ الاهضاٍ اإلاؿلىبت في ؾىت 

مً٘ ان هخدؿـ هظه الخدضًاث مً  2030الهضٍ وهي نام   ، ٍو

 ( (، اط مً زالله ًخطح ان حمُو 18زالٛ ما ٌشحر الُه الجضٛو

( ما نضا 2020-2018اإلااشغاث لم جدٓٔ الاهضاٍ زالٛ اإلاضة )

،  2020و 2019الظي جغاحو في نامي  2018في نام الهضٍ الاٛو 

 ،  2019في نام  والهضٍ الهاشغ 

اكع جدليم الاهذاف مً عذمه والخدذًاث التي  (18جذول ) و

 2019-2018جىاجهه في العزاق للمذة مً 

 2020 2019 2018 الهضٍ

 ٛ  جدضًاث ْائمت جدضًاث ْائمت جدٓٔ الهضٍ الاو

 الثاوي
جدضًاث 

 عئِؿت
 جدضًاث عئِؿت عئِؿتجدضًاث 

 الثالث
جدضًاث 

 عئِؿت
 جدضًاث عئِؿت جدضًاث عئِؿت

 الغابو
جدضًاث 

 عئِؿت
 جدضًاث عئِؿت جدضًاث عئِؿت

 الخامـ
جدضًاث 

 عئِؿت
 جدضًاث عئِؿت جدضًاث عئِؿت

 الؿاصؽ
جدضًاث 

 ٖبحرة
 جدضًاث ٖبحرة جدضًاث عئِؿت

 الؿابو
جدضًاث 

 ْائمت

ًىاحه جدضًاث 

 ْائمت

جدضًاث ًىاحه 

 ْائمت

 الثامً
جدضًاث 

 عئِؿت
 جدضًاث عئِؿت جدضًاث ٖبحرة

 الخاؾو
جدضًاث 

 عئِؿت
 جدضًاث عئِؿت جدضًاث عئِؿت

 الهاشغ
جدضًاث 

 عئِؿت
 جدضًاث عئِؿت جدٓٔ الهضٍ

 الخاصي نشغ
جدضًاث 

 ٖبحرة
 جدضًاث ٖبحرة جدضًاث ٖبحرة

 الثاوي نشغ
جدضًاث 

 ٖبحرة

ًىاحه جدضًاث 

 ْائمت
 ْائمتجدضًاث 

 الثالث نشغ
جدضًاث 

 ٖبحرة
 جدضًاث ْائمت جدضًاث عئِؿت

 الغابو نشغ
جدضًاث 

 عئِؿت
 جدضًاث عئِؿت جدضًاث عئِؿت

الخامـ 

 نشغ

جدضًاث 

 عئِؿت
 جدضًاث عئِؿت جدضًاث عئِؿت

الؿاصؽ 

 نشغ

جدضًاث 

 عئِؿت
 جدضًاث عئِؿت جدضًاث عئِؿت

 الؿابو نشغ
جدضًاث 

 ْائمت
 ْائمتجدضًاث  جدضًاث ْائمت

ت العزاق  وسارة  املطذر : مً عمل الباخث باالعخماد على : جمهىٍر

ز الطىعي الىطجي  الخخطيط ، اللجىت الىطىيت للخىميت املطخذامت، الخلٍز

 .34، ص 2021الثاوي للمخدلم مً أهذاف الخىميت املطخذامت ، جمىس 
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،  2020في خحن لم ًخدٓٔ ؤي هضٍ مً الاهضاٍ في نام     

الاهضاٍ جىاحه جدضًاث ٖبحرة و جدخاج الى حهىص خثِثت ومهكم 

 لبهؼ  الخدضًاث التي جدٛى 
ً
ُما ًلي نغغا مً احل جدُٓٓها . َو

 :الىدى الاحي صون جدُٓٔ الاهضاٍ اإلاخهلٓت باإلاغؤة في الهغاّ ونلى

ت   : املحذداث الذضخىٍر
ً
 اوال

خىع نلى الغيم مً الػماهاث التي ْضمها اإلاشغم الهغاقي في صؾ    

ٗالتي  2005الضولت لهام  بسطىص الٓػاًا التي جخهلٔ باإلاغؤة  

اإلاخهلٓت بالهىِ  التي اشاعث الى "ًمىو    (29/4اإلااصة ) في وعصث 

 الهىِ ان . (13)واملجخمو" واإلاضعؾت الاؾغة في والخهؿِ الهىِ

الهغاقي في  الهٓىباث ْاهىن  ان الؾُما جىامي  في اإلاغؤة غض اإلاىحه

 الاباء  وجإصًب لؼوحخه الؼوج جإصًب" مً ٌؿمذ  (1 /41اإلااصة )

 مٓغع  هى ما خضوص في الٓطغ الاوالص  خ٘مهم في ومً واإلاهلمحن

  ،  بمهنى اهه  او ْاهىها او شغنا
ً
ا  للخٔ مىاػ   ْاهىهُا خٓا ٌهض نَغ

ل الٓاهىن  ان واإلاالخل الاؾُاٛ، جإصًب في  مٓضاع جدضًض اٗو

 صُْٓت، بطىعة ًدضصه ولم والهٍغ والٓاهىن  الى الشغم الخإصًب

 بالهىِ، َمطاصع الدؿبب نً ٖبحر بشٙل مؿاوٛ َاهه بالخالي

 الى جدخاج والٓاهىن  والهٍغ الضًً الثالر الػغب مٓضاع جدضًض

 الهىِ في ًبالٌ اإلآضاع، والهٍغ ًدضص لم الٓاهىن  بُان،

ؿٓؿه  الى ٌؿدىض نشائغي  مجخمو املجخمو ان اط الضًً، نلى َو

 ختى واؾو هؿاّ نلى الهىِ اؾخسضام ججحز الٓبلُت التي الانغاٍ

الالتزام  ونضم له الخاؾئ الُهم هدُجت الضًً يؿاء جدذ

 . (14)عاصم صون  مً الهىِ ًماعؽ َهى زم ومً بخهالُمه،

 : املحذداث الطياضيت 
ً
 جاهيا

 في      
ً
مً شإن الاؾخٓغاع الؿُاس ي في ؤي صولت ان ًٙىن ؾببا

جدُٓٔ الاهضاٍ اإلايشىصة مً الخىمُت اإلاؿخضامت واله٘ـ هى 

صخُذ . ما مً شٚ ان اوغام الهغاّ يحر اإلاؿخٓغة اؾهمذ 

و الاهمائُت والؾُما بهض  وبشٙل مباشغ في حهثر ال٘ثحر مً اإلاشاَع

ٙي في  نام  بهضه ، َخمسؼ نىه ال٘ثحر  وما  2003الاخخالٛ الامٍغ

 بالهملُاث الاعهابُت 
ً
مً اإلاشاٗل  ابخضاًء مً الخؿِ ومغوعا

واهتهاًء بالجزوح والخهجحر واؾىاّ الىساؾت في قل  ؾُؿغة جىكُم  

 باإلاغؤة الهغاُْت وحهلتها ال جُ٘غ بإي 
ً
صانش  التي الخٓذ غغعا

 ش يء ؾىي جىهم باالؾخٓغاع  والامان .

ن املخاضطت الؿُاؾُت  التي ٌشهضها الهغاّ مما ال شٚ َُه ا   

التي جغجب نليها  زلٔ خالت مً نضم الاؾخٓغاع   2003بهض نام 

 ختى  والتهمِش  الاْطاء اإلاغؤة حهاوي الؿُاس ي  ، بدُث  حهلذ 

 جمخلٚ ال َاألخؼاب الؿُاؾُت الؿُاؾُت ، الاخؼاب مؿخىي  نلى

ت هُٙلُتها في الجىضع صمج جدبنى ؾُاؾُت ض ،الاصاٍع  نلى جغجب ْو

 اإلاىاضب مً وخغمانها الاخؼاب، في وؿب جمثُلها جضوي طلٚ

مً  ٌهاهحن لألخؼاب اإلاىخمُاث اليؿاء ان بل َيها، الُٓاصًت

ٛ  الظي الامغ الٓغاع، اجساط نملُت في للغحل الخبهُت  صون  ًدى

 الؿُاؾُت. اصواعها َانلُت

لٓض جغجب نلى َشل الىكام الؿُاس ي في الهغاّ بؿبب       

 اصوى جدُٓٔ في املخاضطت الؿُاؾُت والؿائُُت  ويحرها  َشل 

 الدؿبب نً َػال بخدُٓٓها، ًػؿلو ان البض ٗان التي الاهضاٍ

و ّ  للمىاعص بإػمت  جىَػ ىدُجت  حمُو في والخٓى املجاالث، ٖو

نىِ  انماٛ مً نلُه جغجب وما الؿُاس ي ؾبُهُت للطغام

اليؿىي في   الىاْو نلى بكالله الٓى ؾُاؾِخحن َٓض  واعهاب

 الؿُاؾُت الهملُت في الاهسغاؽ نً منهً ال٘ثحر امخىو الهغاّ،  اط

ت  امنهً نلى خُاقا الؿُاس ي الٓغاع ضىو في واإلاشاٖع

 .(15)الشخص ي

 جالثا: املحذداث الاكخطادًت 

 اإلاجزلي والهمل ألاحغ مضَىنت يحر الغناًت بإنماٛ الانتراٍ ًبٓى   

ظلٚ نً اإلاغؤة اؾتراجُجُاث نً مًُب شبه  الخىمُت زؿـ ٖو

 جىظ التي البىىص الاْخطاصًت الؿُاؾاث نً حًُب ٖما الىؾىُت،

 مخدؿؿت محزاهُت طاث اْخطاصًت واحخمانُت زؿـ وغو نلى

 حؿهم البىىص هظه َمثل الجيؿحن بحن واإلاؿاواة الاحخماعي للىىم

ؼ  في ّ حهٍؼ  ألنماٛ اإلااصًت الُٓمت وجبحن الاْخطاصًت اإلاغؤة خٓى

 .(16)الاحخمانُت  الغناًت

واخضة مً الخدضًاث الخُُٓٓت التي جىاحه اإلاغؤة في الهغاّ في   

مً الىاخُت  ؤصوى خض وحىص   الىاخُت الاْخطاصي  جخمثل بهضم 
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 ٛ  ماشغاث الخىمُت اإلاؿخضامت للمغؤة في الهغاّ جدضًاث وخلى

 مً الجيـ، الى حاهب  نً الىكغ بًؼ لجمُو ألاحىع  الٓاهىهُت

 نلى واإلاغؤة للغحل مدؿاو   ؤحغ صَو ٗان ًخم بطا ما جدضًض الطهب

غ وحشحر بهؼ  .الهمل لىُـ ؾىاء خض  غض الخمُحز بشإن الخٓاٍع

ُاث الخىقُِ في اإلاغؤة  اإلاهاملت في اإلاؿاواة نضم بلى وؤلاصاعة  والتْر

جِٓ وعاء   ٖثحرة ؤؾباب وهىإ  الخاص الٓؿام في للمغؤة وألاحغ

الغحل  نض  ًمً٘ اإلاثاٛ ال الخطغ ، ؾبُل هظا الامغ ، َهلى

ت بحاػة نً ٌؿإٛ ما هاصعا ألهه ألاَػل ٛ  ؤو ؤبٍى  ػمىُت حضاو

 .(17)ألاؾُاٛ عناًت اخخُاحاث نلى بىاء  زاضت

ت وؿبت اهسُاع ّ  في اإلاشاٖع  الثٓاَت بؿبب الهمل ؾى

 .الاحخماعي ؤؾاؽ الىىم نلى اإلابني الخمُحز نلى الٓائمت املجخمهُت

ت وؿبت جضوي  هُمىت بؿبب الخاص الٓؿام في اليؿاء مشاٖع

 الهمل جُهُل ْاهىن  وغهِ الاحخمانُت الخٓالُض والهاصاث

 
ً

 .(18)لليؿاء اإلامىىخت الٓغوع مدضوصًت نً َػال

: املحذداث الاجخماعيت  
ً
 رابعا

 ألانغاٍ ؤو الضًيُت ؤو الثٓاَُت بهؼ اإلاُاهُم  ؤضبدذ لٓض     

ت بد٘م ؾبُهت املجخمو الهغاقي الظي ًمخاػ  والخٓالُض الهشائٍغ

 بمػاع الخىنُت يُاب وشٙل لها زطبت بِئت بؿابهه املخاَل ، 

 ْلت ؤن ٖما اهدشاعها، ؤؾباب ؤهم مً  واخضا اإلاماعؾاث هظه

 ْػاًا وجبٓى مداعبتها َهالُت مً ًٓلل بها الخٙىمي الاهخمام

 اإلاىغىناث. بباقي مٓاعهت الاهخمام ْلُلت والٓؿغي  اإلاب٘غ الؼواج

ض جغجب نلى هظه الهاصاث والخٓالُض بهؼ اإلاماعؾاث الػاعة  ْو

مثل ػواج الٓاضغاث والنهىة والُطلُت  وػواج ابىت الهم  ويحرها  

مً الامىع التي جغسخذ بشٙل يحر ؾبُعي واضبدذ حؼًء مً 

 الثٓاَت الؿائضة في املجخمو .

ت التي     ن٘ؿتها ؾبُهت املجخمو  ًمً٘ جلمـ الهُمىت الظٗىٍع

 ، 
ً
 خُُٓٓا

ً
الهغاقي مً زالٛ اإلاىاِْ اػاء الاهار وهي جمثل جدضًا

ضون حهلُم اإلاغؤة نلى مؿخىي الهغاّ  اط بلًذ وؿبت مً ًٍا

ضون نمل55.3) %( اما 46.2اإلاغؤة َٓض بلًذ ) %( اما مً ًٍا

ضو اإلاؿاواة ما بُنها وبحن الغحل َٓض بلًذ وؿبتهم ) %(  43.2مٍا

ض خٔ اإلاغؤة في ازخُاع الؼوج َٓض بلًذ في خح ن بلًذ وؿبت مً ًٍا

ضون بٓاء اإلاغؤة في البِذ بيؿبت ) 56.5) %(  37.8% ( ،والظًً ًٍا

 ( . 19%( حضٛو )  57.9، والؼواج اإلاب٘غ للمغؤة بيؿبت )

اكف الذكىر في العزاق مً بعض خلىق  ( 19جذول)   مى

 2010الاهاث لعام 

ضون   ًٍا

 حهلُم

 اإلاغؤة

ضون   ًٍا

 نمل

 اإلاغؤة

ضون   ًٍا

 اإلاؿاواة

ضون   ًٍا

 خٔ

 في اإلاغؤة

 ازخُاع

 الؼوج

ضون   ًٍا

 بٓاء

 في اإلاغؤة

 البِذ

ضون   ًٍا

 الؼواج

 اإلاب٘غ

 للمغؤة

55.3 46.2 43.2 56.5 37.8 57.9 

ت  اللجىت لإلخطاء، املزكشي  الجهاس الخخطيط وسارة العزاق، جمهىٍر

 مطاعذة بيئت املزأة جمكين العزاق، في الطكاهيت للطياضاث الىطىيت

 .59 ص ، 2011 داعمت، وجلافت

ت هىإ ْىي جٓلُضًت  في املجخمو الهغاقي جدٛى صون         مشاٖع

ٗان في  وؿبُت بٓىة اليؿائُت الهاملت الٓىي   نلى اله٘ـ مما 

 ٌهملً اليؿاء ؤن بُغغُت  و جدخُل الؿخِىُاث والؿبهُيُاث،

ٛ  في ،   زاعج  ٌهملىن  والغحاٛ اإلاجز    اإلاجٛز
ً
ٗان لظلٚ ازغا مما 

ت مهضالث نلى ؾلبُا  الاْخطاص وهدُجت في الهغاُْت اإلاغؤة مشاٖع

اٖدؿبتها  التي الُغص نام بشٙل الهغاُْت اإلاغؤة َٓضث لظلٚ،

 والثماهُيُاث. والؿبهُيُاث الؿخِىُاث َتراث

 ونلى هؿاّ واؾو      
ً
ما ًؼاٛ الهىِ غض اليؿاء في الهغاّ شائها

بالغيم مً اجساط مجمىنت مً الاحغاءاث الٓاهىهُت مً ْبل 

الخٙىمت للخض مً مىاحهت هظه الكاهغة مثل اللجىت الهلُا 

لخماًت الاؾغة والؿُل مً الهىِ الاؾغي بمىحب الامغ 

ث نضة مثل التي جػم انػاء مً وػاعا 2009لؿىت  80الضًىاوي

الضازلُت والهضٛ والصخت والخهلم وممثلحن نً مىكماث 

 . (19)املجخمو اإلاضوي

مً٘ الاشاعة بهظا الطضص  الى ان وؿبت اليؿاء الالحي حهغغً      ٍو

%(، اما وؿبت 6.3%( والهىِ البضوي )42.5الهىِ الىُس ي )

  . (20) 2014%( لهام 44.3الالحي حهغع للهىِ )

: املحذداث ا
ً
 لخعليميت والخكىىلىجيت خامطا
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 ٛ  ماشغاث الخىمُت اإلاؿخضامت للمغؤة في الهغاّ جدضًاث وخلى

ما جؼاٛ الاهار في الهغاّ  جىاحه جدضًاث ملمىؾت في املجاٛ     

ت ما بحن  الخهلُمي ومغص طلٚ الى جكاَغ حملت مً الهىامل اإلاشتٖر

نضم اؾخٓغاع ؾُاس ي والُهم الخاؾئ للضًً والهاصاث والخٓالُض  

ض جغجب نلى هظه الخدضًاث  الخػُٔ نلى صوعها في الخهلُم  ْو

ت الظٗىع ، ولم  تها جىسُؼ في ْباٛ مشاٖع لضعحت ان مشاٖع

ًٓخطغ الامغ نلت طلٚ َدؿب  بل ًخهضاه الى قاهغة الدؿغب 

 مو الاعجُام في اإلاغاخل الضعاؾُت َُي نام 
ً
 2018التي جغجُو ؾغصًا

% ( في خحن بلًذ 2.2بلًذ وؿبت الدؿغب في اإلاغخلت  الابخضائُت )

%( اما الظٗىع 4.1لت اإلاخىؾؿت )%( ، اما في اإلاغخ1.8للظٗىع )

%(  ، في خحن بلًذ وؿبت الدؿغب 3.1َٓض بلًذ وؿبتهم )

 .(21)%( 1.6% ( وللظٗىع )1.7بالضعاؾت الانضاصًت )

 ؤصاة ما جؼاٛ اإلاغؤي في الهغاّ بهُضة  ومًُبت نً  اؾخسضام   

 في جمُ٘نها الى حاهب  انها شبه مًُبت في  التي حؿهم   الخ٘ىىلىحُا

 نطغ في وؾُلت هامت ؤنها   الخىمُت وزؿـ اإلاغؤة جُجُاثاؾترا

الاحخماعي في  الخىاضل ومىاْو ألاهترهِذ شب٘ت اؾخسضام

 . (22)الهغاّ

 :املحذداث الصحيت 
ً
 ضادضا

 مً     
ً
لم جً٘ الاوغام الصخُت لإلهار في الهغاّ  اَػل خاال

حص ي بُٓت  اوغانها الاْخطاصًت والؿُاؾُت ويحرها ، وهي بالىاّ 

 مهمت مُاصها ان الاوغام
ً
الهغاّ  في الصخُت بدُٓٓت حضا

 يحر او مباشغ بشٙل ؾىاءً  اإلاغؤة خُاة نلى ؾلبا اوه٘ؿذ 

 مماعؾت صون  خالذ وبضهُت هُؿُت نلُه ازاع جغجبذ اط مباشغ،

هً اليؿاء مً ال٘ثحر  الخض في صوعه نً هاهُٚ الؿُاؾُت، لخْٓى

تهً مً حهلُمهً  والاْخطاصًت الاحخمانُت الاوشؿت في ومشاٖع

مً٘ الاشاعة  للمدضصاث  الاوشؿت مً ويحرها املجخمهُت ٍو

الٙىاصع  وانضاص جضٍعب الصخُت في هظا املجاٛ منها  غهِ

و الصخُت اليؿائُت ،  الصخُت للماؾؿاث الهاصٛ يحر والخىَػ

ت ، اإلاىاؾٔ بحن او وازغي  مضًىت بحن ؾىاءً  ُُت والخػٍغ  ٖما الٍغ

  هٓطا هىالٚ ان
ً
ت ، في ٖبحرا الازغي  الؿبُت واإلاؿخلؼماث الاصٍو

  التي جدخاحها الاهار،
ً
 واإلاغاٖؼ انضاص اإلاؿدشُُاث ْلت نً َػال

لت باليؿاء، الخاضت الصخُت  الؿبُت الٙىاصع انضاص ْو

ت  .(23)اليؿٍى

املبدث الزابع : الحلىل التي ًمكً ان حطهم جدليم املطخذامت 

 للمزأة في العزاق 

وهخٓض بإن جدُٓٔ اهضاٍ الخىمُت اإلاؿخضامت الخاضت باإلاغؤة     

اث والا  ٗاَت اإلاؿخٍى ًخؿلب جكاَغ مجمىنت مً الجهىص نلى 

جطبذ هظه اإلاؿإلت نضًمت الُائضة ، لظا َإن الامغ ًٓخط ي اجساط 

 ما ًإحي: 

: جبني زؿت الخىمُت الىؾىُت 
ً
بهض اْغاعها مً   2022- 2018اوال

وحهلها الاؾاع   2016في نام  209بٓغاع ْبل مً مجلـ الىػعاء 

الخىُُظي لخدُٓٔ اهضاٍ الخىمُت اإلاؿخضامت في  الهغاّ بهضها 

الاصاة الاوؿب في جدُٓٔ الاهضاٍ نلى اإلاضي اإلاخىؾـ  ٗىنها 

%( مً اهضاٍ الخىمُت ْض جػمُنها في هظه 77جدخىي  نلى )

 . (24)الخؿت

 : بْغاع
ً
وإوشاء  اإلاغؤة  ع خمُحزال إلاىو وؾىُت  اؾتراجُجُاث  زاهُا

احهؼة جىُظ ما وعص في جلٚ الاؾتراجُجُاث ومخابهتها بشٙل صُْٔ 

 وجخىؾـ اإلاغؤة  ع خاالث الخمُحز جغاْب  وؾىُت  .بوشاء ؤحهؼة 

هها للٓػاء في خاٛ جؿلب طلٚ لخلها    . (25)شٙل وصي ، زم جَغ

هُت  إللًاء   زالثا: الؿعي الجاص مً ْبل انػاء اإلااؾؿت الدشَغ

اإلااصة  مثل اإلاغؤة غض الهىِ ج٘غؽ التي الٓاهىهُت اإلاىاص بهؼ

بُذ التي ( مً ْاهىن الهٓىباث الهغاقي 41/1)
ُ
 خٔ للغحل ج

وبىاجه وبما ًخماش ى مو اإلااصة  ػوحخه غض الهىِ اؾخسضام

التي جدكغ ٗل اشٙاٛ  2005(مً الضؾخىع الهغاقي لهام 29/4)

 .( 26)اؾخثىاءالهىِ والخهؿِ نلى الاَغاص مً صون 

اصة نضص اإلآانض اإلاغؤة في مجلس ي الىىاب  عابها: اإلاؿالبت بٍؼ

ا بما ًدىاؾب والدجم الخُٓٓي لها  واملخاَكت وان جػمً صؾخىٍع

 صازل املجخمو .   

ؼ :  حهٍؼ
ً
هُت  آلالُاث زامؿا ّ  جػمً التي  الدشَغ  الخٓى

 الاْخطاصًت للمغؤة .
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:  ال ًمً٘ ججاهل  صوع اوشاء
ً
 مسخظ ابدار ؼمٖغ ؾاصؾا

 زالٛ مً باإلاغؤة جخهلٔ التي البُاهاث حمو مهمتها اإلاغؤة، بٓػاًا

 وجدلُلها وجطيُُها واإلاؿىخاث، والابدار الضعاؾاث - احغاء

 التي الخلٛى للمش٘الث وجٓضًم اؾاؾها، نلى اإلاغؤة خالت وجُُٓم

 . (27)الاًجابُت الجىاهب وجضنُم ؾُاؾُا جمُ٘نها حهترع

ؼ ًمً٘  ٛ  الخاؾئت مً الانغاٍ والخسلظ الاضُلت الُٓم حهٍؼ  خى

 اهمها اًجاػ ًمً٘ الاحغاءاث مجمىنت زالٛ مً املجخمو في اإلاغؤة

 : (28)بما ًإحي

ض التي واإلااجمغاث الىضواث الخىؾو في اْامت -1  صوع  اهمُت نلى جٖا

 في واملجخمو بىاْو اإلاغؤة النهىع نملُت في الاحخمانُت الخيشئت

 ونلى مؿخىي الٍغِ والخػغ .املجاالث  شتى

ٗاهذ اإلاغؤة  جػؿلو-2  وانضاصهم الاحُاٛ جيشئت بهملُت إلاا 

ت بغامج اإلاؿخٓبلُت َإن انضاص اصواعهم إلاماعؾت ض جىنٍى  نلى جٖا

 هطِ جمثل ٗىنها جىالها ان اإلاُترع مً التي الخُٓٓت اإلاغؤة مٙاهت

 .  املجخمو

 الُٓم الجبام الغحل جىحُه في ان للخؿاب الضًني صوعا مهما -3

 الاحخمانُت  والاْخطاصًت املجاالث حمُو في الصخُدت

 الخاؾئت والُٓم الانغاٍ مً والخسلظ والثٓاَُت والؿُاؾُت

 وجغبُت البِذ، شاون ًسظ الؾُما َُما باإلاغؤة، ًخهلٔ َُما

 الخهاون. زٓاَت ووشغ الابىاء،

 في لهاملتا اإلاغؤة حؿانض جىحيهُت صوعاث الهمل الضئوب الْامت-4

ت ذ، اؾدثماع ُُُٖت مهَغ  خؿب مهامها  جغجِب مً لخمُ٘نها الْى

اث ؾلم ُُُت الاولٍى  بُنها. اإلاىآَت ٖو

 الىخائج 

مً زالٛ ؾحر البدث جىضل البدث الى حملت مً الىخائج ًمً٘ 

 ابغاػها نلى الىدى الاوي :

 ؾاإلاا انها جمثل -1
ً
 ملخا

ً
اضخذ ْػُت الخىمُت اإلاؿخضامت مؿلبا

 
ً
 مهما للنهىع بىاْو اإلاغؤة وجدؿحن خُاتها وحهلها عاَضا

ً
مسغحا

 مً عواَض الاؾخٓغاع املجخمعي الؾُما انها جمثل هطِ املجخمو . 

مً زالٛ الاؾالم نلى واْو  ماشغاث اإلاغؤة في الخىمُت  -2

 اجطح بإهه ال ًىحض  17الٌ نضصها اإلاؿخضامت في الهغاّ الب
ً
ماشغا

 نىض 
ً
ٗاَت وزاضت جٓضم خُٓٓي مدغػ نلى مؿخىي اإلااشغاث 

 اإلآاعهت مو الظٗىع .

ماجؼاٛ الخدضًاث التي جدٛى صون جدُٓٔ الخىمُت اإلاؿخضامت -3

إحي نلى عؤؽ هظه الخدضًاث مً  للمغؤة في الهغاّ  ْائمت ، ٍو

جخمثل بُشل الضولت وحهت هكغها املخضصاث الؿُاؾُت التي 

حر البِئت اإلاالئمت للمغؤة إلاماعؾت صوعها الؿبُعي  وعجؼها نً جَى

عي في   في املجخمو ، هاهُٚ نً الٓطىع الىاضح في الجاهب الدشَغ

ت جىهم باالؾخٓغاع ُُٖل  . ان وحىص  صولت ٍْى
ً
وخماًتها ْاهىهُا

 بالٓػاء نلى الخدضًاث الباُْت وجظوبيها.

 ان الخل-4
َ
ٛى التي ججهل اإلاغؤة جماعؽ خٓها وجإزظ ًبضو حلُا

ها مؿدىضا  صوعها جبضؤ مً الضولت هُؿها  مً نلى ان ًٙىن جدٖغ

اث ، زم ًإحي صوع  ٗاَت اإلاؿخٍى ىاهحن نلى  هاث ْو الى حشَغ

 اإلااؾؿاث  اإلاضهُت والاحخمانُت . 

5- 
ً
 خُُٓٓا

ً
وهخٓض بإن الخلٛى التي ازخخم بها بالبدث جمثل مسغحا

غؤة مً ٗل الخدضًاث التي جىاحهها وجمثل لىاْو لنهىع باإلا

ٔ حؿهم نلى اْل جٓضًغ في جدُٓٔ ال٘ثحر مً اهضاٍ  ؿت ؾٍغ زٍغ

 الخىمُت اإلاؿخضامت اطا جم ازظها بهحن الانخباع.

 الهىامش  

ل الهاوي ، في املجُض نبض ؤؾامت (1) اإلاؿخضًمت  الخىمُت جمٍى

ِ ،  2016اهمىطحا ، ماجمغ وػاعة الخسؿُـ ، بًضاص ،  الْى

 . 23ص

نلي مهضي صاوص ؾلمان الغبُعي ، الخدلُل الاْخطاصي   (2)

ت مسخاعة، عؾالت  إلااشغاث الخىمُت اإلاؿخضامت في بلضان ؤؾٍُى

ماحؿخحر يحر ميشىعة ٗلُت ؤلاصاعة والاْخطاص، حامهت ٖغبالء 

 . 32، ص 2009،

هضوه هالٛ حىصة ، نىاؾِ نبض الغخمً َغج  بضعاوي ،   (3)

ه اإلاؿخضامت   -2018في الهغاّ للمضة  0202جُٓحن احىضة الخىٍى
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، مجلت الضعاؾاث اإلاؿخضامت الؿىت الثالثت ،املجلض الثالث 2020

 .25، ص 2021، 3،الهضص الثالث، ملخٔ 

 . 34-33نلي مهضي صاوص ؾلمان الغبُعي ، مطضع ؾابٔ ، ص (4)

نبض الخػغ هاشم ، واْو ومخؿلباث الخىمُت  خىان  (5)

ؼ صعاؾاث  اإلاؿخضامت في الهغاّ وغغوعاث اإلاؿخٓبل ، مجلت مٖغ

ت ، املجلض )  .247-246، ص2011(، 21( ، الهضص)1الَٙى

مىكمت اإلاغؤة الهغبُت ، الامم اإلاخدضة ، اإلاغؤة وجدُٓٔ ؤهضاٍ  (6)

ًه الخىمُت اإلاؿخضامت في اإلاىؿٓت الهغبُت:  صعاؾت اؾترشاص

 . 4-3ملخظ جىُُظي ، مىكمت اإلاغؤة الهغبُت ،) ب. ث (، ص

ؼي لإلخطاء ،   (7) ت الهغاّ  وػاعة الخسؿُـ ، الجهاػ اإلاٖغ حمهىٍع

الضلُل الىؾني للبُاهاث الىضُُت ألهضاٍ الخىمُت اإلاؿخضامت ، 

ت ،   . 36، ص. 2019ْؿم اخطاءاث الخىمُت ، البشٍغ

ت الهغاّ  وػاعة الخسؿُـ ، اللجىت (8) الىؾىُت للخىمُت  حمهىٍع

غ الؿىعي الىؾني الثاوي للمخدٓٔ مً ؤهضاٍ  اإلاؿخضامت، الخٍٓغ

 .43، ص  2021الخىمُت اإلاؿخضامت ، جمىػ 

 .43اإلاطضع هُؿه ، ص (9)

 .49اإلاطضع هُؿه ، ص (10)

 .49اإلاطضع هُؿه ، ص (11)

 .56اإلاطضع هُؿه ، ص (12)

ت الهغاّ الضائم  لؿىت  (13)  . 2005صؾخىع حمهىٍع

، الخدلُل الجًغافي ًاؾحن حابغ نطىاص  الكالمي   (14)

الؿُاس ي للىىم الاحخماعي )الجىضع(  في الهغاّ، عؾالت ماحؿخحر 

يحر ميشىعة ، ٗلُت التربُت للهلىم الاوؿاهُت  ، حامهت اإلاثنى ، 

 .137، ص 2021

 .142-141اإلاطضع هُؿه ،  ص (15)

ؼي لإلخطاء   (16) ت الهغاّ  وػاعة الخسؿُـ ، الجهاػ اإلاٖغ حمهىٍع

جم٘حن ؤَػل لليؿاء والُخُاث، ْؿم  ، الخىمُت اإلاؿخضامت هدى

ت ،   .7، ص 2018بخطاءاث الخىمُت البشٍغ

بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهمائي في الهغاّ ، الخم٘حن  (17)

-8، ص 2021الاْخطاصي للمغؤة صمج اإلاغؤة في الاْخطاص الهغاقي، 

10. 

ؼي لإلخطاء   (18) ت الهغاّ  وػاعة الخسؿُـ ، الجهاػ اإلاٖغ حمهىٍع

مت هدى جم٘حن ؤَػل لليؿاء والُخُاث، ْؿم ، الخىمُت اإلاؿخضا

ت ،   .12، ص 2018بخطاءاث الخىمُت البشٍغ

ت ، ْؿم الخم٘حن  (19) وػاعة الخسؿُـ ، صائغة الخىمُت البشٍغ

،  2030اوغام اليؿاء في الهغاّ واحىضة الخىمُت اإلاؿخضامت 

 .15، ص 2020

ؼي لإلخطاء،  (20) ت الهغاّ، وػاعة الخسؿُـ الجهاػ اإلاٖغ حمهىٍع

غ   .65، ص 2014اإلاغؤة والغحل في الهغاّ اخطائُا ،جٍٓغ

ت وػاعة الخسؿُـ ، صائغة شاون اإلاغؤة ، اوغام  (21) حمهىٍع

،  2020،  2030ليؿاء في الهغاّ واحىضة الخىمُت اإلاؿخضامت 

 .20ص

ؼي لإلخطاء   (22) ت الهغاّ  وػاعة الخسؿُـ ، الجهاػ اإلاٖغ حمهىٍع

ُخُاث، ْؿم ، الخىمُت اإلاؿخضامت هدى جم٘حن ؤَػل لليؿاء وال

ت ،   .9، ص 2018بخطاءاث الخىمُت البشٍغ

 .160ًاؾحن حابغ نطىاص الكالمي ، مطضعؾابٔ، ص (23)

ت الهغاّ  وػاعة الخسؿُـ ، اللجىت الىؾىُت للخىمُت  (24) حمهىٍع

غ الؿىعي الىؾني الاٛو  للمخدٓٔ مً ؤهضاٍ  اإلاؿخضامت، الخٍٓغ

 .20، ص 2019الخىمُت اإلاؿخضامت ، جمىػ 

ت ، ْؿم الخم٘حن وػاعة الخسؿُـ ،  (25) صائغة الخىمُت البشٍغ

،  2030اوغام اليؿاء في الهغاّ واحىضة الخىمُت اإلاؿخضامت 

2020  ،43-44. 

 .160ًاؾحن حابغ نطىاص الكالمي ، مطضع ؾابٔ، ص  (26)

اإلاههض الهغاقي، اإلاغؤة في مجلـ الىىاب الضعوؽ  (27)

غ نً صعاؾاث الخالت،    .39-37، ص 2014اإلاؿخسلطت وجٍٓغ

ت في قل ب٘غ نلي نب (28) اؽ، وازغون، الانغاٍ الهشائٍغ

الضؾخىع والٓىاهحن الهغاُْت، مجلت صَاجغ الؿُاؾت والٓاهىن، 
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لت، الجؼائغ،  الهضص الخامـ نشغ، حامهت ْاضضي مغباح وْع

 .637-629،ص  2136

Indicators of sustainable development 

for women in Iraq Challenges and 

solutions 

Summary  :  

    Since women represent half of society, half 

of the human resource, half of the contributors 

to development in all its sectors, and half of 

the beneficiaries, they are clearly concerned 

with the fruits of sustainable development so 

that they can perform their role in a realistic 

and real way. The research aims to identify 

sustainable development and its concept in 

general and women in the sustainable 

development agenda, identify their reality in 

sustainable development indicators in Iraq, 

identify the determinants that prevent the 

achievement of sustainable development, and 

develop a set of visions or perceptions that 

can contribute to empowering women in Iraq 

and achieving The goals of sustainable 

development in the year 2030, which 

represents the year of the goal, so the 

importance of this research lies as it represents 

an important tool for decision-makers in 

knowing the progress made in the field of 

sustainable development. 

    It became clear through the course of the 

research that women in Iraq still suffer from 

many failures and inequality between them 

and men. The eleven indicators out of 

seventeen indicators in the guide to 

sustainable development, which requires 

efforts by all state institutions to work on 

creating a state of parity and empowering it so 

that it leads Its role in society is good. 

 

 


