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العراق يف مؤشر املرأة والسالم واألمن العاملي 2021 - 2022

  يصدر مؤشر املرأة والسالم واألمن العاملي عن )معهد جورج اتون للمرأة والسالم واألمن( 
ابلتعاون مع مركز )PRIO للجندر والسالم واألمن( وبدعٍم من وزارة اخلارجية النروجيية.

يعتمد التقرير الثالث للمؤشر على مصادر املعلومات املعرتف با يف )70( دولة، يبيِّ املؤشر 
أبنَّ التقدُّم العاملي لوضع املرأة بطيء جداً، وأنَّ الفوارق بي الدول يف ازدايد)1(، وحلَّل املؤشر وضع 

املرأة يف ثالثة أبعاد هي االندماج والعدالة واألمن.

يرتبط بـُْعُد االندماج ابلتعليم والتمويل والتوظيف واستخدام اهلاتف احملمول والتمثيل الربملاين، 
يف حي يتعلَّق بـُْعُد العدالة بعدم وجود متييز قانوين واالحنياز والقواعد التمييزية، أمَّا البـُْعُد األمين 

فيشري إىل عنف الشريك وسالمة اجملتمع والعنف املنظَّم) 2(.

أواًل: موقع الدول يف املؤشر

القيمة الدولة املرتبة
762 النرويج 1
909 فلندا 2
907 إيسلندا 3
903 الدمنارك 4
899 لوكسمبورغ 5
898 سويسرا 6

1-https://giwps.geogtown.edu/the-index.
2 -https://al-ain.com/amp/article/uae-women-peace.

العراق في مؤشر المرأة والسالم واألمن
 العالمي 2021 - 2022

د.باسم علي خريسان*

* أستاذ يف كلية العلوم السياسية- جامعة بغداد.



4

مركز البيان للدراسات والتخطيط

القيمة الدولة املرتبة
895 السويد 7
891 النمسا 8
888 بريطانيا 9
885 هولندا 10
880 أملانيا 11
879 كندا 12
873 نيوزيالندا 13
872 إسبانيا 14
870 فرنسا 15
870 سنغافورة 16
870 سلوفينا 17
868 الربتغال 18
863 إيرلندا 19
859 إستونيا 20
861 الوالايت املتحدة األمريكية 21
859 بلجيكا 22
858 التفيا 23
856 أسرتاليا 24
856 اإلمارات 25
848 كرواتيا 26
844 الكيان الصهيوين 27
842 إيطاليا 28
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العراق يف مؤشر املرأة والسالم واألمن العاملي 2021 - 2022

القيمة الدولة املرتبة
840 بولندا 29
833 لتوانيا 30
830 مجهورية تشيك 31
829 هون كونك 32
827 كوراي اجلنوبية 33
826 صربيا 34
823 الياابن 35
820 قربص 36
815 مالطا 37
814 بالروسيا 38
811 سلوفاكيا 39
808 جورجيا 40
804 بلغاراي 41
803 اجلبل األسود 42
800 جامايكا 43
798 مقدونيا الشمالية 44
792 اليوانن 45
790 هنغاراي 46
781 كوستاريكا 47
776 أورغواي 48
774 األرجنتي 49
774 بوليفيا 50
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

القيمة الدولة املرتبة
774 األكوادور 51
771 ترينيداد وتوابكو 52
770 روسيا 53
769 منغوليا 54
765 رومانيا 55
764 البوسنة واهلرسك 56
764 غياان 57
762 ألبانيا 58
761 كازخستان 59
760 تركمانستان 60
758 فلبي 61
757 شيلي 62
756 نيكارغوا 63
750 موريشيوس 64
750 مولدوفا 65
748 راوندا 66
748 جنوب افريقيا 67
748 أوكرانيا 68
747 غاان 69
747 السلفادور 70
746 مجهورية الدومنيكان 71
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العراق يف مؤشر املرأة والسالم واألمن العاملي 2021 - 2022

القيمة الدولة املرتبة
746 فنزويال 72
744 اتيلند 73
741 الوس 74
741 أوزبكستان 75
739 تنزانيا 76
737 برابدوس 77
737 كوسوفو 78
737 ابرغواي 79
734 الربازيل 80
734 فيجي 81
734 سورينام 82
733 بنما 83
733 بريو 84
727 أرمينيا 85
727 طاجكستان 86
727 زميبابوي 87
735 املكسيك 88
722 الصي 89
721 كولومبيا 90
721 كينيا 91
720 بليز 92
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

القيمة الدولة املرتبة
719 كمبوداي 93
719 توغو 94
714 انميبيا 95
714 نيبال 96
713 البحرين 97
713 كازخستان 98
713 قطر 99
707 إندونيسيا 100
707 تيمور الشرقية 101
703 السعودية 102
702 ماليزاي 103
698 هندوراس 104
697 سريالنكا 105
693 تركيا 106
692 فيتنام 107
690 كابوفريدي 108
685 أوغندا 109
675 عمان 110
673 موزنبيق 111
671 مولدوفا 112
668 إثيوبيا 113
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العراق يف مؤشر املرأة والسالم واألمن العاملي 2021 - 2022

القيمة الدولة املرتبة
667 بني 114
664 غواتيماال 115

661 زامبيا 116
659 تونس 117
657 بوتسواان 118
656 ساو تومي وبرينسييب 119
655 السنغال 120
655 توغو 121
654 اجلبل األخضر 122
653 الكويت 123
650 ليسوثو 124
649 إيران 125
648 الكامريون 126
646 األردن 127
644 ماالوي 128
642 بواتن 129
635 بورندي 130
635 نيجراي 131
630 أذربيجان 132
630 لبنان 133
629 ميامنار 134
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

القيمة الدولة املرتبة
628 كموريشيوس 135
627 بوركينافاسو 136
627 مصر 137
624 غينيا اإلستوائية 138
624 املغرب 139
623 الغابون 141
616 اجلزائر 141
611 هاييت 142
610 مايل 143
609 أنغوال 144
604 غينيا اببوا اجلديدة 145
602 إستونيا 146
602 غينيا 147
597 غامبيا 148
597 اهلند 149
596 ليبيا 150

595 جيبويت 151
594 بنغالدش 152
594 ليبرياي 153
594 النيجر 154
582 الكونغو 155
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العراق يف مؤشر املرأة والسالم واألمن العاملي 2021 - 2022

القيمة الدولة املرتبة
578 مدغشقر 156
577 مجهورية إفريقيا الوسطى 157
577 موريتانيا 158
572 الصومال 159
571 فلسطي 160
563 سرياليون 161
556 السودان 162
547 تشاد 163
547 مجهورية الكونغو الدميقراطية 164
541 جنوب السودان 165
516 العراق 166
476 ابكستان 167
388 اليمن 168
375 سوراي 169
278 أفغانستان 170

اثنياً: موقع العراق يف املؤشر

ر  جاء العراق يف املوقع )166( من أصل )170( دولة بدرجة )516( وهو موقع متأخِّ
جداً يف املؤشر، إذ حصل يف بـُْعِد االندماج على )6.0( يف التعليم وعلى )19.0( يف التمويل 
وعلى )10.2( يف العمل وعلى )26.0( يف التمثيل الربملاين، أمَّا يف بـُْعِد العدالة فقد حصل على 
)70.0( يف غياب التمييز القانوين وعلى )%25( يف القواعد التمييزية، أمَّا يف البـُْعِد األمين فقد 
حصل على )%45.0( يف جمال عنف الشريك احلميم وعلى )%57.0( يف جمال تصوُّر سالمة 

اجملتمع وعلى )2.7( يف العنف املنظَّم.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

التوصيات: 

يُعدُّ موضوع محاية اجملتمع بكل أطيافه أساساً من أسس بناء جمتمع مستقر وفاعل، أمَّا موضوع . 1
محاية املرأة فهو اآلخر يُعدُّ من مرتكزات بناء اجملتمع الذي يسوده األمان، إذ يعاين اجملتمع 
العراقي عموماً -واملرأة جزء منه- من غياب األمن املطلوب، لذلك ال بد من توفري احلماية 

املطلوبة للحفاظ عليه، ِعرْب تطوير البنية القانونية واملؤسسات املتخصصة.

بناء جمتمع عادل من دون أيِّ متييز اجتاه أي إنسان مطلب مهم؛ لتحقيق االستقرار فيه وما . 2
زال يعاين العراق من غياب العدالة بي أبنائه يف خمتلف جماالت احلياة، لذلك ال بد من العمل 

على تطوير اآلليات املطلوبة لتحقيق ذلك.

املرأة كما . 3 حقوق  ووتتساوى  السليم،  اجملتمع  بناء  أولوايت  من  اإلنسان  حقوق  احرتام  يُعدُّ 
الرجل، إذ ال بد أن حُتْمى َوْفق اخلصوصيات الثقافية للمجتمع العراقي.

يشكِّل العنف خطراً يهدِّد أمن اجملتمع واستقراره، وحيتاج العراق الذي يعاين العنف منذ سنوات . 4
إىل وقفة مراجعة لوضع اآلليات املطلوبة للحد من ثقافة العنف والعمل على بناء ثقافة السالم 

اليت تشمل اجملتمع رجااًل ونساًء.

يُعدُّ العنف البنيوي أخطر أنواع العنف؛ ألنَّه مُيَارس بصمت، ويشرعن وجوده من أجل بناء . 5
جمتمع يسوده العدل واملساواة للجميع، البد من العمل على تبينِّ سياسات تعمل على احلد 

منه، وخصوصاً ضد عدٍد من النساء الاليت يسعَي لياًل وهناراً من أجل  كسب الرزق.


