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تقديم

بعد إطالق وزارتنا بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )UNDP( دراسة )خارطة الحرمان ومستويات املعيشة يف العراق( لعام 

2006، بأجزائها الثالثة، والتي عكست الوضع املعييش للفرد ولألرسة العراقية إعتامداً عىل بيانات مسح أحوال املعيشة لعام 2004. 

 )IHSES, 2007( حرصنا عىل إعداد دراسة جديدة لخارطة الحرمان يف العراق يف ضوء نتائج املسح اإلجتامعي واإلقتصادي لألرسة

الذي يعد أوسع مسح أرسي ينفذه العراق حتى اآلن بدعم من البنك الدويل. وكان للتعاون البّناء مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

األثر املبارش يف اإلتفاق عىل إعداد الدراسة الجديدة وتأمني متطلباتها.

لقد كان من مثار إعداد الدراسة السابقة بناء قدرات وطنية مهمة يف ضوء العمل املشرتك مع خرباء برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ حيث 

قام فريق العمل الوطني املكلف بإعداد كل األجزاء الفنية والبحثية والتطبيقية بالتشاور واملراجعة املستمرة مع الخرباء الدوليني 

املنتدبني للعمل لهذه الدراسة.. إذ تم قياس مستويات املعيشة والتعبري عن ذلك بخرائط الحرمان من الحاجات األساسية التي صنفت 

يف هذه الدراسة اىل ستة ميادين رئيسة هي، الوضع اإلقتصادي لألرس ؛ الحامية واألمان اإلجتامعي؛ التعليم؛ الصحة، البنى التحتية، املسكن.

مقارنة  الدراسة  تضمنت هذه  و2007   2004 عامي  بني  املعيشة  مستويات  الحاصل يف  الرتاجع  أو  التطور  مستوى  وللوقوف عىل 

إحصائية تحليلية. كام حرص فريق العمل عىل إغناء األطلس اإلحصايئ بخرائط توضيحية عديدة.

تبّنت الدراسة منهجية قياس الحاجات األساسية غري املشبعة يف وصف مستوى الحرمان يف كل ميدان من امليادين الستة اعتامداً 

عىل بيانات املسح اإلجتامعي واإلقتصادي لألرسة 2007 وهو ثاين تحليل منهجي قيايس متعدد اإلتجاهات ملظاهر الحرمان يف العراق. 

إننا إذ نقّدم ملتخذي القرارات وراسمي السياسات والخرباء والباحثني هذا املنهج املتقدم يف التحليل القيايس ملستويات الحرمان يف 

العراق، نود أن نسجل شكرنا وتقديرنا للجهات التي ساهمت يف إعداد هذه الدراسة ويف مقدمتهم مدير مكتب برنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ/ مكتب العراق السيد باولو ملبو والسيد إلبال هاجونا والسيدة مرييا فيالر والسيدة علياء الديل والسيد خالد محمد خالد. كام 

نسجل الشكر والتقدير ملصمم ومعّد منهجيات قياس الحرمان، الخبري الدويل الدكتور محمد حسني باقر لجهده املتميز يف إعداد هذه 

الدراسة، وللسيد اديب نعمة )خبري وحدة معلومات التنمية للدول العربية )UNDP-SURF( ملساهمته الكبرية يف مراجعة الدراسة 

مبراحلها املختلفة وإعداد الخالصة التنفيذية.

كام نسجل الشكر للكادر الفني للجهاز املركزي لإلحصاء الذي ساهم يف إعداد هذه الدراسة نخص بالذكر املنسق الوطني للتقرير 

الدكتور مهدي محسن العالق/ رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء، وفريق اإلسناد الفني معه. كام نسجل شكرنا وتقديرنا للخرباء معدي 

فصول الدراسة والخرباء الوطنيني الذين راجعو الدراسة .

لقد كان لتضافر جهود كل من سبقت اإلشارة اليهم دوٌر واضٌح يف إخراج الدراسة بشكلها الحايل بأجزائها الثالثة ؛ الجزء التحلييل، 

واألطلس وامللف اإلحصايئ.

والله ويل التوفيق

أ.د. عيل يوسف الشكري

وزير التخطيط

الطبعة األوىل 2011

حقوق الطبع 2011

الجهاز املركزي لإلحصاء

وزارة التخطيط

بغداد - العراق

أو  إلكرتونية  أو وسيلة  بأي شكل  بثه  أو  مادته،  وإستعادة  تخزينه  أو  املنشور،  أي جزء من هذا  إصدار  أو  بإعادة  الحقوق محفوظة، واليسمح  جميع 

ميكانيكية، أو عن طريق التصوير أو التسجيل أو أي شكل أخر، دون موافقة مسبقة من وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء. 

وتقع مسؤولية اآلراء املعرب عنها يف الفصول املوقعة عىل مؤلفيها فقط، وال يشكل النرش مصادقة من وزارة التخطيط عىل اآلراء املعرب عنها فيها.
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متهيد

بعد اإلقبال الشديد عىل دراسة )خارطة الحرمان ومستويات املعيشة يف العراق 2006( سواء عىل الصعيد الرسمي واملؤسيس، أو 

عىل الصعيد البحثي واألكادميي، السيام بعد أن تبّنت حكومة جمهورية العراق نتائج الدراسة ووجهت كل وزارات الدولة والجهات 

غري املرتبطة بوزارة بأعتامد ترتيب املحافظات حسب مستوى املحرومية فيها عىل املستوى اإلجاميل وعىل مستوى كل ميدان من 

التخطيط  التحتية؛ املسكن؛ محيط املسكن؛ وضع األرسة اإلقتصادي، اتفقت وزارة  البنى  التعليم؛ الصحة؛  ميادين الدراسة وهي؛ 

مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عىل إعداد دراسة جديدة تعتمد ذات املنهجية القياسية )قياس الحاجات األساسية غري املشبعة، 

)Unsatisfied Basic Needs Index( والذي يختلف عن مؤرشات فقر الدخل املبني عىل اساس حساب خط الفقر، يف أنه يقيس 

مستوى الحرمان من الحاجات األساسية، بالتايل ميكن توظيفه لتوزيع السكان اىل فئات حسب سلم مستويات املعيشة، بدءاً من أشد 

مستويات الحرمان والفقر وانتهاءاً بأعىل مستويات املعيشة، مبا يساعد يف رسم السياسات وبناء الخطط التنموية النوعية واملكانية 

عىل اساس األولويات التي ميكن وضعها باإلستفادة من معطيات هذه الدراسة.

ويف ضوء الخربة الوطنية التي تكونت خالل عملية اعداد الدراسة السابقة لعام 2006، تم تشكيل فريق عمل وطني برئاسة الدكتور 

مهدي محسن العالق / رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء، ضم خمسة من كادر الجهاز الفني هم )السيد فاضل نايوخ، السيد احمد 

ياسني، السيدة بسمة عبدالوهاب، االنسة اسيل مهدي، االنسة اميان محمود( والذي عمل مبشورة فريق الخرباء الدوليني وهم كل 

من الدكتور محمد حسني باقر والسيد أديب نعمة. جرت عمليات حساب املقاييس وتدقيقها بطريقة العمل املزدوج توخياً للدقة يف 

حساب املؤرشات. أعدت الفصول من قبل الخرباء الوطنيني كل من )د. مهدي محسن العالق، د. سامي متي، د. نرية االوقايت، د. كريم 

حمزة، د. عدنان ياسني، د. حسن لطيف(. كام جرت مراجعة الدراسة من قبل خبريين وطنيني هام )األستاذ الدكتور إحسان كاظم 

القريش، واألستاذ الدكتور محمد املعموري(.

اختريت ستة ميادين التختلف كثرياً عن امليادين الستة للدراسة السابقة، وهي وضع األرسة االقتصادي، الحامية واألمان اإلجتامعي، 

التعليم، الصحة، البنى التحتية، املسكن. وتم اختيار عدد من املؤرشات املّعربة عن كل ميدان من امليادين حيث بلغ إجاميل املؤرشات 

التي يتكون منها الدليل العام ملستوى املعيشة 35 مؤرشاً. وقد تراوح عدد املؤرشات التي يقاس بها كل ميدان بني أربعة مؤرشات 

ومثانية مؤرشات.

كان للدعم واملتابعة املستمرة من قبل فريق برنامج األمم املتحدة األمنايئ األثر الكبري يف إنجاز الدراسة بأجزائها الثالثة وهم كل من 

السيد باولو ملبو والسيد خالد محمد خالد.

يضم الجزء األول من الدراسة “التقرير التحلييل” مثانية فصول، يعرض الفصل األول تحلياًل عاماً ملستويات املعيشة يف العراق، ويتناول 

الفصل الثاين عرض وتحليل مستوى املعيشة حسب التوزيع الجغرايف والفئات السكانية، بينام يتناول الفصل الثالث ميدان الوضع 

اإلقتصادي، اما الفصل الرابع فيختص مبيدان الحامية واألمان اإلجتامعي. وقد أولت الدراسة أهمية كبرية للتعليم فخصص الفصل 

الخامس لتحليل هذا امليدان، بينام خصص الفصل السادس لتحليل ميدان الصحة، وعرض الفصل السابع تحلياًل مليدان البنى التحتية، 

أما الفصل الثامن فقد خصص مليدان املسكن. وتبسيطاً للعرض والتحليل عرضت نتائج حساب املؤرشات عىل مستوى األرس وعىل 

مستوى األفراد. واستخدم تصنيف ثاليث وآخر خاميس لوصف الحرمان لكل دليل من أدلة امليادين الرئيسية فضاًل عن اضافة تحليالت 

جديدة لدراسة األرس واألفراد األفضل حاالً تعبرياً عن قياس مستوى املعيشة يف العراق. كام عززت التحليالت بخرائط الحرمان.

أما الجزء الثاين من الدراسة فهو “األطلس” إذ تم عرض مؤرشات الحرمان مليادين الدراسة وأدلتها من خالل خرائط الحرمان عىل 

الجزء اىل سبعة فصول وقد أضيفت خرائط  املحافظات من خالل تقسيم هذا  الحرضية والريفية، وعىل مستوى  البيئتني  مستوى 

جديدة لتغطية التحليالت الخاصة بقياس وتصنيف األرس واألفراد األفضل حاالً.

ولبيان  بها  الصلة  الخصائص ذات  أو لوصف بعض  املشبعة،  األساسية غري  الحاجات  لقياس  تم حسابها  التي  املؤرشات  لكرثة  نظراً 

منهجيات وادوات وصف قياس مستوى املعيشة، ضم الجزء الثالث من الدراسة “امللف اإلحصايئ”. ومل يقترص هذا الجزء عىل عرض 

 )Factor Analysis( العاميل  التحليل  اسلوب  استخدم  فقد  تحليليني.  إحصائيني  مبحثني  إمنا ضم  للمؤرشات،  التفصيلية  الجداول 

العنقودي  التحليل  اسلوب  استخدم  كام  الرئيسة،  امليادين  متغريات  بني  العالقات  شبكة  وراء  الكامنة  العوامل  استخالص  يف 

)Cluster Analysis( يف محاولة لتجميع املحافظات عىل أساس مستوى التشابه والتجانس بينها. قسم امللف اإلحصايئ اىل ثالثة عرش 
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فصاًل، تناول الفصل األول عرضاً للمسوح الرئيسة املعتمدة الغراض قياس مستوى املعيشة يف العراق، بينام تناول الفصل الثاين منهجية 

دليل مستوى املعيشة يف العراق. وخصص الفصل الثالث لعرض منهجية دليل مستوى املعيشة املقارن 2004-2007. وخصص الفصل 

الرابع لتعريف مؤرشات امليادين، وعرض الفصل الخامس الجداول التفصيلية لتوزيع األرس حسب عالمات مؤرشات وأدلة مستوى 

املعيشة. وعرضت الجداول التفصيلية للميادين الستة التي تناولتها الدراسة يف الفصول 6-11. أما الفصل الثاين عرش فتناول استخدام 

التحليل العنقودي يف تجميع املحافظات يف حني تناول الفصل الثالث عرش تحليل شبكة العالقات بني امليادين الستة باستخدام اسلوب 

التحليل العاميل. 

إن الجهاز املركزي لإلحصاء يف وزارة التخطيط وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ إذ يقدمان هذه الدراسة كجزء من املساهمة يف جهود 

اعامر العراق وتحديد األولويات يف تلك الجهود وبناء القدرات الوطنية يف التصدي للمشاكل الكبرية التي يعاين منها الشعب العراقي 

من حرمان ميتد ليشمل امليادين التي متس حياته اإلجتامعية واإلقتصادية والبيئية.. فإن األمل يحدوهام أن تستمر وترية التعاون 

البناء بينهام يف رفد راسمي السياسات ومتخذي القرارات والباحثني واملهتمني بدراسة مستوى املعيشة يف العراق مبا يعينهم يف ذلك، 

وأن ميتد هذا العمل زمنياً لتوفري مؤرشات قياسية سهلة التفسري ومتعددة األبعاد عند إنجاز املسوح اإلجتامعية واإلقتصادية لألرس يف 

العراق التي متثل الرافد الرئيس ألعداد الدراسات املتعلقة بقياس الفقر والحرمان.

 
الدكتور مهدي محسن العالق

رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء

مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

 مكتب العراق

املساهمون يف إعداد التقرير

املنسق الوطني

د. مهدي محسن العالق

رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء

منسقو املرشوع يف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

أديب نعمة 

خالد محمد خالد

معد دليل مستوى املعيشة: 

د. محمد حسني باقر

معدو الفصول

د. مهدي محسن العالق

د. سامي متي 

د. نرية األوقايت 

د. كريم حمزة 

د. عدنان ياسني 

د. حسن لطيف

أسامء الخرباء  

د. إحسان كاظم القريش 

د. محمد املعموري 

فريق اإلسناد اإلحصايئ

د.مهدي محسن العالق 

فاضل نايوخ خيزران

بسمة عبد الوهاب 
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تحليل مستويات املعيشة يف العراق – 2007 

امللخص التنفيذي

مقدمة

الحرمان  “خارطة  دراسة  صدور  عىل  سنوات  اربع  انقضت 

للمرة  طبقت  التي   ،”2006  – العراق  يف  املعيشة  ومستويات 

املشبعة عىل  األساسية غري  الحاجات  اسلوب  العراق  األوىل يف 

بيانات مسح االحوال املعيشية يف العراق لعام 2004. وقد تم 

تصميم دليل احصايئ سمي “دليل مستوى املعيشة” من أجل 

وقد شمل  البالد.  يف  واألرس  للسكان  املعيشية  االوضاع  تحليل 

هذا الدليل يف حينه، 6 ميادين تتضمن بدورها ما مجموعه 42 

مؤرشا. وقد تم إستخدام نتائج هذه الدراسة عىل نطاق واسع 

املوارد،  وتخصيص  والقطاعية،  الوطنية  السياسات  تصميم  يف 

وتحديد اولويات التدخل املناطقية. 

وبعد اربع سنوات عىل صدور ذاك التقرير، يصدر التقرير الثاين 

بإستخدام املنهجية نفسها مطبقة عىل بيانات املسح االجتامعي 

واالقتصادي لألرسة يف العراق الذي نفذ عام 2007 يف العراق. 

بني  الفاصلة  الفرتة  يف  انه  هو  اليه  اإلشارة  تجدر  ما  ولكن 

أخرى  ميدانية  دراسات  تنفيذ  وتم  تقارير  التقريرين، صدرت 

ذات صلة مبارشة بأحوال معيشة العراقيني، ولعل اهمها: صدور 

التقرير الوطني العراقي عن حال التنمية البرشية عام 2008، 

مع اإلشارة إىل الدراسة امليدانية عن أمن االنسان يف العراق التي 

نفذت يف اطاره؛ وكذلك إعداد اإلسرتاتيجية الوطنية للتخفيف 

التنمية  وخطة   ،2009 عام  التي صدرت  العراق  يف  الفقر  من 

الوطنية )2014-2010(. 

ولكن ما هو اهم من الدراسات، فإن السنوات االربعة املاضية، 

والعراقيني،  للعراق  بالنسبة  الهامة  بالتطورات  حافلة  كانت 

والسيام التقدم الحاصل يف مسار العملية السياسية واملؤسسية، 

انتخابات  انجاز  والسيام  كثرية،  تعقيدات  من  يخلو  ال  الذي 

جديدة  اطراف  وانضامم  الترشيعية،  واالنتخابات  املحافظات 

الربملاين  التمثيل  ذلك  واملؤسسية، مبا يف  السياسية  العملية  إىل 

الحكومة  دور  تزايد  نحو  السابق  املسار  وتأكد  والحكومي، 

وتحديد  القرار  اتخاذ  يف  العراقية  الوطنية  واالطراف  الوطنية 

البالد، خصوصا مع  السياسية واألمنية واملؤسسية يف  املسارات 

انسحاب القوات االمريكية القتالية من العراق اعتبارا من بداية 

أكرث حضورا  التنمية  تحدي  يجعل  ما  2010، وهو  ايلول  شهر 

وأهمية.

ان هذا التقرير الجديد، سوف يسمح مرة أخرى بالقيام بتحليل 

الفقر  ظاهرة  ودراسة  العراق،  يف  املعيشة  ملستويات  تفصييل 

والحرمان من منظور اوسع من فقر الدخل. وهذا االتجاه الذي 

اعتمده العراق قبل اعوام، يكتسب اليوم أهمية متزايدة عىل 

الصعيد العاملي واألقليمي، حيث يزداد اإلهتامم باالنتقال من 

قياس فقر الدخل إىل قياس الفقر متعدد االبعاد، والذي هو أكرث 

انسجأما مع طبيعة الفقر املتعددة واملركبة.

ويف هذا السياق، يسجل انضامم دول ومنظامت عربية جديدة 

األردن،  ومنها  املنهجية،  هذه  تستخدم  التي  الدول  قامئة  إىل 

األرسة  العربية من خالل مرشوع صحة  الدول  وكذلك جامعة 

عربية  دول  لسبع  مقارنة  دراسة  نفذ  الذي  “بابفام”،  العربية 

بإستخدام املنهجية نفسها، باالضافة إىل لبنان الذي كان اول من 

استخدم هذه املنهجية. وعىل الصعيد الدويل، نشري إىل تنامي 

هذا االتجاه أيضا يف ظل تزايد االقتناع بعدم كفاية االعتامد عىل 

مقاييس فقر الدخل وخطوط الفقر التقليدية.

ويف هذا السياق نشري إىل تقرير لجنة ساركوزي )ستيغلتز – سن 

كامال  فصال  تضمن  والذي   ،2008 عام  الذي صدر  فيتويس(   –

قياس  إىل  الفقر  قياس  من  باالنتقال  تتعلق  اقرتاحات  يحتوى 

نوعية الحياة)1(. كام نشري إىل التقرير الدوري الذي يصدر عن 

وتقرير  املتحدة،  لألمم  التابعة  اإلجتامعية  اإلقتصادية  اللجنة 

عام 2009 كان بعنوان “اعادة النظر يف مفهوم الفقر” والذي 

والسياسات  القياس  اساليب  مراجعة  إىل  دعوة  بدوره  تضمن 

املعتمدة ملواجهة الفقر)2(. وتقرير معهد االمم املتحدة ألبحاث 

التنمية اإلجتامعية UNRISD الذي صدر عام 2010 وموضوعه 

أيضا “مكافحة الفقر والالمساواة”)3(. وأخرياً االعالن الذي تم يف 

االمم  وبرنامج  اكسفورد  بني جامعة  لندن  أيلول 2010 يف   14

للفقر  جديد  مقياس  عن  خالله  اعلن  والذي  االمنايئ،  املتحدة 

املتعدد االبعاد سوف يحل محل دليل الفقر البرشي يف تقرير 

)4(، وهو يذهب يف االتجاه نفسه  التنمية البرشية لعام 2010 

يف تصميم مقياس للفقر املتعدد االبعاد، كام يف خارطة الحرمان 

ومستويات املعيشة يف العراق )وغريه من الدول العربية التي 

اعتمدت املنهجية نفسها(. 

إبعادها،  مبختلف  املعيشة  مبستوى  الدراسة  هذه  تعنى 

تعتمد  لذلك  وتبعا  وغريها.  والبيئية  واإلجتامعية  اإلقتصادية 

الدراسة أسلوب قياس مستوى املعيشة عن طريق دليل إحصايئ 

ملستوى املعيشة يشمل امليادين املختلفة. ويحسب هذا الدليل 

لغرض  توظيفه  ميكن  وبالتايل  الواحدة  األرسة  صعيد  عىل 

مستويات  سلم  فئات حسب  إىل  السكان  توزيع  عىل  التعرف 
1 Joseph E. STIGLITZ, Amartya SEN, Jean-Paul FITOUSSI, Report by the 

Commission on the Measurement of Economic Performance and 
Social Progress, 2008 www.stiglitz-sen-fitoussi.fr.

2 UNDESA, Rethinking Poverty: Report on the World Social 
Situation 2010, 2009.

3 “Combating Poverty and Inequality: Structural Change, 
Social Policy and Politics”. UNRISD 2010.

4 Multidimensional Poverty Index, or MPI, was developed 
and applied by the Oxford Poverty and Human Develop-
ment Initiative (OPHI) with UNDP support;2010.
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وانتهاء  والفقر  الحرمان  من  مستوى  أقىص  من  بدءا  املعيشة، 

بأعىل مستوى من الرفاهية؛ كام يستخدم لتحليل خصائص هذه 

الفئات واستكشاف العوامل املفرسة ملا هي عليه من مستويات 

معيشية.

وسوف يتضمن هذا التقرير عرضا لنتائج تطبيق دليل مستوى 

يف  لألرسة  واالقتصادي  االجتامعي  املسح  بيانات  عىل  املعيشة 

امليادين،  حسب  النتائج  هذه  وتحليل   ،2007 لعام  العراق 

غرار  عىل  واألفراد،  األرس  وخصائص  الجغرافية،  والتقسيامت 

التقرير األول. كام انه سوف يتضمن عرضا مقارنا لتطور دليل 

نتائج  مقارنة  خالل  من  سنوات،  اربع  خالل  املعيشة  أحوال 

ان  وحيث  أخرياً،  و2007.   2004 بيانات  عىل  الدليل  تطبيق 

هناك دراسات أخرى قد صدرت متضمنة أدلة ومؤرشات تنموية 

أخرى، فسوف يكون من املفيد ان يتضمن التقرير أيضا عرضا 

مقارنا لنتائج تطبيق األدلة املختلفة عىل املستوى الوطني، وعىل 

االبعاد،  بتعدد  واقرارا  التكامل  املحافظات عمال مببدأ  مستوى 

ومبا يتيح لصانع القرار ولكل اطراف التنمية تكوين فكرة عىل 

درجة أعىل من الدقة، وتشمل االبعاد املختلفة للحياة الفردية 

واملجتمعية. 

لقد اىت التقرير الجديد يف 4 أجزاء موزعة عىل النحو التايل؛

الخالصة التنفيذية.	 

ومستويات 	  الحرمان  خارطة  لدراسة  التحلييل  التقرير 

املعيشة.

األطلس اإلحصايئ.	 

امللف اإلحصايئ. 	 

واىت التقرير التحلييل يف 8 فصول موزعة عىل النحو التايل؛

عىل 	  املعيشة  ملستوى  عام  وتحليل  عرض  األول:  الفصل 

صعيد العراق.

الفصل الثاين: عرض وتحليل مستوى املعيشة حسب التوزيع 	 

الجغرايف والفئات السكانية.

الفصل الثالث: ميدان الوضع اإلقتصادي.	 

الفصل الرابع: ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي. 	 

الفصل الخامس: ميدان التعليم. 	 

الفصل السادس: ميدان الصحة. 	 

الفصل السابع: ميدان الُبنى التحتية.	 

الفصل الثامن: ميدان املسكن. 	 

دليل  ومكونات  الدراسة  منهجية  عىل  االطالع  للقارئ  وميكن 

مستويات املعيشة يف القسم التحلييل ويف امللف اإلحصايئ. أما يف 

هذا العرض العام املوجز، فنكتفي باإلشارة إىل أن دليل مستوى 

املعيشة لعام 2007 يف العراق، يغطي ستة ميادين هي:

الوضع اإلقتصادي لألرسة؛. 1

الحامية واألمان اإلجتامعي؛. 2

التعليم؛. 3

الصحة؛. 4

الُبنى التحتية؛ . 5

املسكن. . 6

ميدان من  املعربة عن كل  املؤرشات  اختيار عدد من  تم  وقد 

الدليل  منها  يكون  التي  املؤرشات  إجاميل  بلغ  بحيث  امليادين 

35 مؤرشا. 

الجدول )1( عدد مؤرشات ميادين دليل مستوى املعيشة

عدد املؤرشاتامليدان

5الوضع اإلقتصادي. 1

4الحامية واألمان اإلجتامعي. 2

6التعليم. 3

7الصحة. 4

8الُبنى التحتية. 5

5املسكن. 6

35الدليل العام ملستوى املعيشة

ان  املعتمد  والعالمات  العتبات  نظام  من خالل  الدليل  ويتيح 

يصنف وضعية األرسة والسكان إىل خمس فئات هي التالية: 

فئة األرس أو السكان ذوي مستوى معيشة منخفض جداً،. 1

فئة األرس أو السكان ذوي مستوى معيشة منخفض، . 2

فئة األرس أو السكان ذوي مستوى معيشة منخفض،. 3

فئة األرس أو السكان ذوي مستوى معيشة مرتفع،. 4

فئة األرس أو السكان ذوي مستوى معيشة مرتفع جدا.. 5

ذوي  السكان  او  األرس  فئتي  جمع  يتم  التحليل،  ولتبسيط 

هي  واحدة  فئة  يف  ومنخفض  جداً  منخفض  معيشة  مستوى 

فئة مستوى املعيشة املتدين )وهؤالء يشار اليهم باملحرومني يف 

النص(؛ وكذلك تم جمع فئتي مستوى املعيشة املرتفع واملرتفع 

العالية )وهؤالء  جدا يف فئة واحدة هي فئة مستوى املعيشة 

فئة  أما  النص(.  يف  حاالًً  األفضل  األفراد  او  باألرس  اليهم  يشار 

او  األرس  بصفة  احيانا  إليها  فيشار  املتوسط  املعيشة  مستوى 

هو  منها  والقصد  نسبية  التسميات  وهذه  املكتفني(.  األفراد 

التبسيط وتسهيل العرض والتحليل والقراءة. 

النتائح العامة 

يف عام 2007، سجل أن ثالثة أشخاص من أصل عرشة عراقيني 

يعيشون يف حال من الحرمان. أي أن إجاميل عدد املحرومني يف 

العراق – بحسب دليل مستوى املعيشة يبلغ ما يقارب 9 مليون 

مقيم، يعيشون يف 1.23 مليون أرسة.

بيانات  املعيشة عىل  دليل مستويات  تطبيق  نتائج  بينت  لقد 

يف  يعيشون  االفراد  من   30% حوايل  ان  األرسة،  انفاق  مسح 

يعيشون يف  يقرب %4 من هوالء  مستوى معيشة متدن، وما 

بينت  فقد  لألرس،  بالنسبة  أما  جداً.  منخفض  معيشة  مستوى 

معيشة  مستوى  يف  تعيش  األرس  من   28% حوايل  ان  النتائج 

مستوى  يف  يعيشون  األرس  هذه  من   3% ومايقارب  متدن، 

معيشة منخفض جداً.

الشكل )1( توزيع األرس واألفراد حسب 

مستويات املعيشة يف العراق )%(

إال أن تفصيل نسبة الحرمان حسب امليادين الستة التي يتكون 

الحرمان  منها دليل مستوى املعيشة يبني تفاوتات يف مستوى 

حسب امليادين. سجلت نسب الحرمان األعىل يف ميدان الُبنى 

التحتية حيث تقارب نسبة األرس املحرومة بـ %53، وهي األعىل 

بني كل امليادين، يليها ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي حيث 

تبلغ نسبة األرس املحرومة %33، ثم ميدان الوضع اإلقتصادي 

%32. يف حني تقرتب نسبة الحرمان يف امليادين الثالثة األخرى 

العام، وترتاوح بني 27%  الدليل  الحرمان حسب  من مستوى 

و29%. 

وتعطينا هذه النسب أول صورة انطباعية وعامة عن األولويات 

تحسني  أوالً  تطال  وهي  الوطني،  املستوى  عىل  القطاعية 

التحتية عىل اختالفها، يليها من حيث األهمية  البنية  خدمات 

الوضع اإلقتصادي لألرسة من دخل وعمل وتأمينات إجتامعية، 

ثم التعليم والصحة واملسكن. ولكن ما تجدر اإلشارة اليه، هو 

كبرية  تفاوتات  تسجل  وال  عموما  متقاربة  الحرمان  نسب  ان 

ميدان  الحرمان يف  باستثناء  قريبة من 30%،  بينها وهي  فيام 

الُبنى التحتية وخدماتها وهو امليدان األكرث تأثرا بالنتائج املادية 

للحروب املتعاقبة والحصار عىل العراق خالل العقود املاضية، 

واألكرث تأثرا بالوضع األمني وبتوفر موارد كبرية. 

شدة الحرمان 

ميكن قياس شدة الحرمان بطريقتني مختلفتني بإستخدام دليل 

مستوى املعيشة. الطريقة األوىل تتمثل يف التمييز بني فئة األرس 

والسكان الذين يعيشون يف مستوى معيشة منخفض جداً، من 

ضمن فئة املحرومني عموما. ويتم ذلك استنادا إىل بنية الدليل 

نفسه حيث هناك لكل مؤرش عتبة أساسية متيز حال الحرمان 

عن الالحرمان، وهناك عتبة فرعية ضمن املحرومني من خالل 

الفرعية  العتبة  هذه  دون  يعيشون  من  متيز  العالمات،  نظام 

الدنيا وهم االشد حرماناً. 

إجاميل  تبلغ %3.3 من  الفئة  نسبة هذه  فإن  االطار  ويف هذا 

األرس، مقابل حوايل %25 من األرس يعيشون يف مستوى معيشة 

منخفض. وهي نسبة منخفضة نسبيا كام سيتبني فيام بعد. اذ 

منخفض  مستوى  يف  تعيش  التي  األرس  نسبة  استعراض  لدى 

حد  بني  ترتاوح  النسبة  هذه  ان  نجد  الستة،  امليادين  يف  جداً 

ادىن هو %7 يف ميدان املسكن، وحد اقىص هو %21 يف ميدان 

هي  كلها  النسب  هذه  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  التحتية.  الُبنى 

أعىل من النسبة حسب الدليل العام. ويعني ذلك، ان امليادين 

واملؤرشات املختلفة تقوم بدور تعوييض، مام يؤدي إىل تقليص 

نسبة الحرمان الشديد عندما نجمعها يف دليل واحد، وهو ما 

يفرس ان تكون نسبة الحرمان الشديد حسب الدليل العام أقل 

من النسب املقابلة عىل مستوى كل ميدان.

الشكل )2( نسب الحرمان حسب امليادين )% أرس، العراق(
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أما الطريقة الثانية لقياس شدة الحرمان، فهي من خالل تحديد 

العدد املرتاكم مليادين الحرمان التي تعاين منها األرسة الواحدة. 

الدليل يغطي ستة ميادين  وكام سبقت اإلشارة إىل ذلك، فإن 

او  تعدادها، واألرسة قد تكون محرومة يف ميدان واحد  سبق 

أكرث وصوال إىل الحد االقىص من الحرمان عندما تكون محرومة 

يف امليادين الستة كلها.

الشكل )3( توزيع األرس املحرومة حسب 

عدد ميادين الحرمان )% العراق(

وقد بينت النتائج، ان حوايل خمس األرس املقيمة يف العراق ال 

تعاين من حالة حرمان يف أي من امليادين الستة )%21(، وحوايل 

%44 من األرس تعاين من حرمان يف ميدان واحد او ميدانني من 

امليادين الستة، يف حني تبلغ نسبة األرس األكرث حرمانا التي تعاين 

من حرمان مرتاكم يف 3 او 4 ميادين حوايل %27. وأخرياً، فإن 

األرس التي تعاين من حرمان مرتاكم يف 5 او 6 ميادين تبلغ حوايل 

%8.4 من األرس، وهي األرس االشد حرماناً والتي تعاين حرماناً 

متعددا يف مختلف املجاالت، من السكن إىل الوضع اإلقتصادي 

مرورا بعدم توفر الخدمات. 

التي تعيش يف حالة  السياق، واذا كانت نسبة األرس  ويف هذا 

حرمان شديد تبلغ %3.3 مبعنى شدة الحرمان )اي تحت العتبة 

الفرعية الدنيا( حسب قيمة دليل مستوى املعيشة، فإن هذه 

تعدد  من خالل  الحرمان  قياس  تم  ما  اذا  تبلغ 8.4%  النسبة 

وتراكم مجاالت الحرمان التي تعاين منها األرسة دفعة واحدة. 

هرم مستويات املعيشة

كل  بقياس  تسمح  الدراسة  هذه  يف  املتبعة  املنهجية  ان 

حاالًت  إىل  الشديد  الحرمان  حاالًت  من  املعيشة  مستويات 

عن  عامة  صورة  تكوين  تتيح  فإنها  وبالتايل  والرفاه.  الكفاية 

املورفولوجيا اإلجتامعية، او هرم مستويات املعيشة بإستخدام 

التصنيف الخاميس.

الشكل )4( توزيع األرس حسب فئات مستويات 

املعيشة )% العراق(

مرتفع

متوسط

منخفض

من   50% حوايل  املتوسط  املعيشة  مستوى  فئة  تشكل  وفيام 

قاعدة  يف  متقاربة  بنسب  املتبقية  األرس  تتوزع  األرس،  إجاميل 

الهرم وقمته، مع رجحان بسيط للقاعدة الهرم )األرس املحرومة( 

حوايل %28، مقابل %22 لألرس األفضل حاالًً. أي أن نسبة األرس 

حوايل  يوجد  )اي   1.3 تقريبا  تبلغ  حاالًً  األفضل  إىل  املحرومة 

130 أرسة محرومة مقابل كل 100 أرسة أفضل حاالًً(. أما نسبة 

األرس ذات مستوى معيشة منخفض جداً إىل األرس ذات مستوى 

معيشة مرتفع جدا، فهي تبلغ حوايل 2.2. 

ال  املتوسط  املعيشة  مستوى  فئة  أن  إىل  أيضا،  اإلشارة  وتجدر 

تعني الطبقات الوسطى املقصودة عادة يف االدبيات اإلجتامعية 

يعيشون  الذي  السكان  غالبية  إىل  تشري  هي  بل  واإلقتصادية، 

عتبات  من  قريبة  مسافة  وعىل  النسبية  الكفاية  من  وضع  يف 

الحرمان، وهي تضم األرس التي هي أقرب إىل األرس املحرومة 

وإىل الفئات الدنيا من الطبقات الوسطى. أما الطبقة الوسطى 

املعيشة  مستوى  فئة  إىل  أقرب  فمالمحها  املتداول،  باملعنى 

املقابل فإن  السكان. يف  املرتفع والتي تشكل حوايل %20 من 

قليلة من األرس  املرتفع جدا تضم نسبة  املعيشة  فئة مستوى 

التي تعيش يف حالة رفاه متكامل ال تتجاوز %2، مع العلم ان 

أعىل  نسبتهم  تكون  قد  املرتفعة  الدخول  االثرياء مبعنى ذوي 

من ذلك )األرس ذات مستوى معيشة مرتفع جدا حسب دليل 

امليدان اإلقتصادي تبلغ 9.5%(. 

ولتقريب دالالت هذا الهرم من التصورات السائدة، فهو يعني 

عىل وجه التقريب، إنه يوجد يف العراق حوايل %2 من األرس 

مبثابة طبقة  اعتبارهم  األفضل حاالًً، وحوايل %20 ممن ميكن 

الكفاية  من  حال  يف  أما  األرس  باقي  تعيش  حني  يف  وسطى. 

النسبية )%50(، او الحرمان )28%(. 

ملستوى  العام  الدليل  حسب  اإلجتامعي  للهرم  بالنسبة  هذا 

املعيشة، ولكن شكل هذا الهرم يتغري حسب طبيعة كل ميدان، 

كام يتبني ذلك من مجموعة االشكال التالية. 

للفئات  أكرب  وزن  )اي  البياين  الرسم  يسار  إىل  التوزيع  ومييل 

ال  حيث  التحتية  الُبنى  ميدان  يف  راجح  وبشكل  املحرومة( 

تشكل نسبة األرس األفضل حاالًً سوى %17 من األرس. يف حني 

تبلغ نسبة األرس األفضل حاالًً اقصاها يف ميدان الحامية واألمان 

اإلجتامعي بحكم اعداد املستفيدين من تأمينات القطاع العام 

ونظام التقاعد الحكومي، وتبلغ %45 من إجاميل األرس. 

وتقل نسبة األرس املحرومة عن األرس األفضل حاالًً يف كل امليادين 

الُبنى التحتية حيث تبلغ  وترتاوح بني 0.7 و0.9، اال يف ميدان 

النسبة 3.1، وكذلك بالنسبة للدليل العام كام سبقت اإلشارة إىل 

ذلك حيث النسبة 1.3. أما نسبة األرس من فئة منخفض جداً إىل 

األرس من فئة مرتفع جدا، فهي تزيد عن الواحد يف الدليل العام 

)2.2(، والوضع اإلقتصادي لألرسة )1.2(، وتبلغ اقصاها وبفارق 

كبري يف ميدان الُبنى التحتية حيث تبلغ 12.9. 

الحرمان حسب خصائص األرسة واألفراد

حجم األرسة

األرس  حجم  ومن  املتوسط  من  حجام  أكرب  املحرومة  األرس 

األفضل حاالًً. وقد بينت الدراسة ان متوسط حجم األرسة من 

فئة األرس املصنفة ذات مستوى معيشة منخفض جداً يبلغ 8.4 

أفراد، ولفئة األرس املصنفة ذات مستوى منخفض 7.2 أفراد. يف 

املقابل فإن متوسط حجم األرسة ذات مستوى معيشة مرتفع 

 4.7 مرتفع جدا  معيشة  ذات مستوى  واألرس  أفراد،   6.2 يبلغ 

أفراد، يف حني أن املتوسط الوطني يبلغ 6.9 أفراد. وبالطبع فإن 

حجم األرسة يرتبط بعدد األطفال، حيث يتبني ان نسبة األرس 

الشكل )5( هرم أدلة مستويات املعيشة
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املحرومة تزيد عن املتوسط الوطني يف األرس التي تزيد نسبة 

اإلشارة  تجدر  كام  أفرادها.  عدد  من   40% عن  فيها  األطفال 

التي  او  أفراد(   3 إىل  فرد  )من  الحجم  الصغرية  األرس  أن  إىل 

الحجم  ذات  األرس  من  للحرمان  تعرضا  أكرث  أطفال  فيها  ليس 

األقرب إىل املتوسط الوطني، ويعود ذلك إىل تكوينها العمري 

او  مسنني  من  مكونة  تكون  ما  غالبا  إذ  االجتامعي،  ووضعها 

أرامل ومطلقات. 

جنس رب األرسة وعمره

التي  األرس  من  للحرمان  تعرضا  أكرث  نساء  ترأسها  التي  األرس 

يرأسها رجال. وتبلغ نسبة الحرمان بني األرس التي ترأسها نساء 

%32 مقابل %27 لألرس التي يرأسها رجال. 

تتجه  الحرمان  أن نسب  وفيام يخص عمر رب األرسة، يالحظ 

نحو اإلنخفاض أوالً بإرتفاع فئة عمر رب األرسة من %40 لألرس 

التي يرأسها فرد يقل عمره عن 30 سنة، إىل %19 لألرس التي 

نسبة  أن  إال  الفئة 45–49 سنة،  يقع عمره ضمن  فرد  يرأسها 

الحرمان تتجه نحو اإلرتفاع بعدئذ كلام إرتفع عمر رب األرسة 

لتصل اىل %29 لألرس التي يبلغ عمر رئيسها 60 سنة فأكرث. 

قوة العمل

ويف ما يخص عمل رب األرسة يالحظ أن األرس التي يرأسها فرد 

عاطل عن العمل تعاين من نسبة حرمان أعىل بكثري مام تعاين 

منه بقية األرس وذلك بالنسبة ملستوى املعيشة العام ولجميع 

النسبة  الفئة عن ضعف  لهذه  الحرمان  نسبة  وتزيد  ميادينه. 

مستوى  دليل  يخص  فيام  العراق  يف  األرس  إلجاميل  املقابلة 

العامل،  األرسة  لرب   24% تبلغ  هي  حني  يف   ،56% املعيشة 

و%33 لرب أرسة خارج قوة العمل. وتشكل األرس التي يرأسها 

فرد عاطل عن العمل %4 فقط من أرس العراق مقارنة بـ 70% 

لألرس التي يرأسها شخص عامل و%26 لألرس التي يرأسها شخص 

خارج قوة العمل، األمر الذي يشري إىل أن البطالة ترتكز ضمن 

أفراد األرسة اآلخرين من غري رب األرسة.

مالمح األرس واألفراد املحرومني

اذا أردنا ان نقدم وصفا لخصائص األفراد املحرومني )حوايل 9 

التي  أرسة(  مليون   1.23 )حوايل  املحرومة  واألرس  فرد(  مليون 

يعيشون فيها، ميكننا تقديم الوصف التايل: 

عدد 	  وفيها  الحجم  كبرية  أرس  أساسا يف  املحرومون  يعيش 

كبري من االطفال؛ او يف أرس صغرية يرأسها مسنون، والسيام 

نساء وهن غالبا من األرامل واملطلقات. 

من حيث الرتكيب العمري، األطفال دون 15 سنة يشكلون 	 

انهم  حني  يف   46% حوايل  املحرومني،  من  األكرب  النسبة 

ميثلون أقل من %40 من إجاميل السكان. 

من حيث املستوى التعليمي، فإن حوايل %76 من املحرومني 	 

مل يلتحقوا اطالقا باملدرسة او مل يكملوا الشهادة االبتدائية، 

وأقل من %3 منهم فقط ذوي مستوى ثانوي وما فوق. 

حوايل نصف املحرومني يعملون لحسابهم الخاص، و32% 	 

هم خارج قوة العمل. العاملون يف القطاع الحكومي أقل 

 34% مقابل   14% حوايل  وميثلون  املحرومني  بني  متثيال 

عىل الصعيد الوطني، يف حني ان العاملني بأجر يف القطاع 

الخاص أكرث متثيال بني املحرومني ويشكلون %34 من إجاميل 

لجهة  أما  الوطني.  الصعيد  عىل   30% مقابل  املحرومني 

وصيد  الزراعة  يف  العاملني  فإن  فيها،  يعملون  التي  املهن 

)هم 14%  املحرومني  إجاميل  يشكلون %35 من  االسامك 

عىل املستوى الوطني(، يليهم من حيث األهمية العاملون 

األولية  املهن  يف  والعاملون   ،)27%( إليها  وما  الحرف  يف 

 .5)11%(

مالمح األرس واألفراد األفضل حااًلً

األرس األفضل حاالًً تشكل %22 من إجاميل األرس، يعيش فيها 

%18 من إجاميل السكان. ومن حيث االعداد املطلقة فإن هؤالء 

هذه  وتضم  نسمة.  مليون   5.7 تضم  أرسة  ألف   950 يبلغون 

األرس تلك املصنفة ضمن فئتي مستوى املعيشة املرتفع واملرتفع 

جدا، والتي ميكن وصفها بإنها توازي الطبقات الوسطى وهي 

متثل اغلبية هذا العدد، مع نسبة قليلة من األرس املرفهة. 

الذي قدمناه فيام سبق ملالمح األرس واألفراد  الوصف  ومقابل 

تتميز  العراق  يف  واملرفهة  الوسطى  الفئات  فإن  املحرومني، 

بالخصائص التالية: 

يعيش أفراد الطبقات الوسطى واملرفهة يف العراق يف أرس 	 

الوطني.  املتوسط  ومن  املحرومة،  الفئات  من  حجام  أقل 

أفراد  و4.7  فرد،   6.2 بني  األرسة  حجم  متوسط  ويرتاوح 

ويتناسب عكسيا مع ارتفاع مستوى املعيشة. 

من حيث الرتكيب العمري، األفراد يف سن العمل يشكلون 	 

النسبة األكرب من الفئات الوسطى. وميثل األفراد من الفئة 

العمرية 25-64 حوايل %42 من إجاميل هذه الفئة يف حني 

من  وحوايل 32%  السكان،  إجاميل  من  ميثلون 36%  انهم 

إجاميل املحرومني. 

األرس 	  أفراد  من   22% فإن  التعليمي،  املستوى  حيث  من 

األفضل حاالًً لديهم مستوى جامعي، يف حني ان هذه النسبة 

تشمل املهن االولية: مهن البيع والخدمات االولية مبا فيها الباعة املتجولني ومنظفي املباين   5

واملركبات والحاملني وعامل الغسيل يف القنادق وجامعي النفابات، وعامل الزراعة وتربية 

السمك والصيد، وعامل املناجم واالنشاءات والصناعات التحويلية والنقل.

تبلغ %7 عىل املستوى الوطني و%1 لألفراد املحرومني.

يف 	  يعملون  حاالًً  األفضل  األرس  أرباب  من   63% حوايل 

القطاع الحكومي، و%21 يعملون لحسابهم الخاص او هم 

عليا  وادارة  مرشعني  خصوصا  يعملون  وهم  عمل.  أرباب 

ومتخصصني بنسبة %36 يف حني سجلت النسبة %14 عىل 

يعملون  من  األهمية  حيث  من  ويليها  الوطني.  املستوى 

ويشكلون  الكتابية  االعامل  ويف  ومساعدين  فنيني  بصفة 

%22 مقابل %12 عىل الصعيد الوطني. 

إستخدام الوقت باالرتباط مبستوى املعيشة

املخصص  الوقت  مقدار  حيث  من  الوقت،  إستخدام  يعتمد 

األنشطة،  لهذه  الزمني  والتوقيت  املختلفة  الحياتية  لألنشطة 

كام  أخرى.  وعوامل  سكنه  ومنطقة  وجنسه  الفرد  عمر  عىل 

املعيشة فريتفع  وثيقا مبستوى  إرتباطاً  الوقت  يرتبط إستخدام 

والدراسة  الرتفيه  كأنشطة  األنشطة،  لبعض  املخصص  الوقت 

وتوفرت  املعيشة،  مستوى  إرتفع  كلام  الشخصية،  والعناية 

الوسائل ملامرستها. 

من  األكرب  الحصة  له  الذي  »النشاط«  أن   6 الشكل  ويظهر 

الوقت بالنسبة إلجاميل السكان هو النوم حيث يخصص 41% 

يومياًًً.  ساعة   9.5 من  يقارب  ما  أي  للنوم،  اليوم  ساعات  من 

الوقت  إستخدام  الثانية يف  املرتبة  التلفزيون  وتحتل مشاهدة 

وبهذا  يومياً.  ساعات  ثالث  من  يقارب  ما  لها  يخصص  حيث 

فإن أكرث من نصف عمر الفرد العراقي يوجه للنوم وملشاهدة 

التلفزيون،  التلفزيون. ويالحظ انه إضافة إىل النوم ومشاهدة 

تحتل األنشطة التي متارس داخل املنزل الجزء األعظم من وقت 

كانت  التي  اإلعتيادية  غري  بالظروف  يرتبط  أمر  وهو  الفرد، 

سائدة سنة 2007 والتي كانت تدفع األفراد إىل تقليص األنشطة 

التي ميارسونها خارج املنزل إىل الحد األدىن.

وتختلف األرس املحرومة عن بقية األرس يف نسبة األفراد الذين 

ميارسون األنشطة ويف الوقت املستخدم يف املعدل لكل نشاط. 

ففيام يخص نسبة مامرسة األنشطة، يالحظ أن %82 من أفراد 

لألرس  بـ91%  مقارنة  التلفزيون  يشاهدون  املحرومة  األرس 

مقارنة  يعملون  املحرومني  األفراد  من  وان 27%  حاالًً  األفضل 

بـ %33 ألفراد األرس األفضل حاالًً. ويف املقابل ميارس %63 من 

أفراد األرس املحرومة نشاطاً دينياً مقارنة بـ %52 من أفراد األرس 

األفضل حاالًً كام ميارس %42 من أفراد األرس املحرومة زيارات 

إجتامعية مقارنة بـ %31 ألفراد األرس األفضل حاالًً. كذلك متارس 

املنزلية  األعامل  أنشطة  املحرومة  األرس  أفراد  من  أعىل  نسبة 

األرس  بأفراد  مقارنة  الصحية  والرعاية  البيت  وتنظيف  األخرى 

األفضل حاالًً. 

الشكل )6( توزيع إستخدام الوقت حسب نوع النشاط )العراق، %(

وتظهر هذه النتائج بعض اإلختالفاًت مقارنة بدول أخرى، حيث 

ان مشاهدة التلفزيون يف األرس األفضل حاالًً تكون أقل مام هي 

عليه لألرس املحرومة، نظرا لقيامها بأنشطة أخرى خارج املنزل. 

إال أن الوضع األمني هو عامل هام يدفع العراقيني – مبن فيهم 

األفضل حاالًً – إىل البقاء يف منازلهم نظرا لعدم توفر مجاالت 

الثقافية والرياضية والفنية الخارجية،  متعددة وآمنة لألنشطة 

وما شابهها. وداخل املنزل، من الطبيعي ان يستغرق أفراد األرس 

األكرث حرماناً وقتا أطول يف تأمني متطلبات املعيشة الرضورية، 

مبا فيها التزود باملياه والطاقة عىل حساب الدراسة ومشاهدة 

التلفزيون. 

الشكل )7( توزيع إستخدام الوقت لألرس املحرومة 

واألفضل حااًلً )العراق، دقيقة يف اليوم(

الوقت  إستخدام  يف  زيادة  أكرب  فيها  تظهر  التي  املجموعة  إن 

من قبل أفراد األرس املحرومة مقارنة باألرس األفضل حاالًً هي 
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مجموعات الزيارات اإلجتامعية )%48 وقت أطول( واألنشطة 

 .)19%( الديني  والنشاط  املنزيل  والعمل   )27%( األخرى6 

ويالحظ العكس بالنسبة ملجموعات الدراسة )%45 وقت أقل( 

والعمل )%22( ومشاهدة التلفزيون )%16(، وأنشطة أوقات 

الفراغ والرتفيه )%13(، والرعاية والعناية الشخصية )6%(. 

التحليل املكاين

تحليل  يف  أهمية  األكرث  املكونات  احد  املكاين  البعد  يشكل 

ظاهرة الفقر والحرمان، ويف رسم السياسات وتصميم التدخالت. 

األول هو  املكاين عىل ثالث مستويات،  البعد  التقرير  ويتناول 

الثاليث  التصنيف  حسب  والثاين  والحرض،  الريف  بني  التفاوت 

للتجمع السكاين )ريف، مركز املحافظة، بقية الحرض(، والثالث 

حسب املحافظات. 

مستوى املعيشة حسب الحرض والريف

درجة  مع  كبري  حد  إىل  العراق  يف  املعيشة  مستوى  يرتبط 

درجات  أعىل  من  الريفية  املناطق  تعاين  عام  فبوجه  التحرض. 

التجمع  حجم  كرب  كلام  لإلنخفاض  الحرمان  ويتجه  الحرمان 

السكاين ليصل أدىن مستوياته يف املدن الكبرية مام شكل دافعا 

مهام للهجرة الداخلية يف العراق باتجاه املدن الكبرية وخاصة 

خالل عقدي الخمسينات والستينات من القرن املايض. 

وقد ساهمت عوامل عديدة يف خلق هذا التباين ما بني الريف 

املدن  لصالح  الخدمات  توفري  يف  الدولة  تحيز  منها  والحرض 

الكبرية عىل حساب املدن الصغرية والريف، وقلة فرص العمل 

للمنتجات  النسبية  األسعار  وإنخفاض  الريفية،  املناطق  يف 

السبعينات  بدء  منذ  بالريف  اإلهتامم  زيادة  أن  إال  الزراعية. 

وإرتفاع األسعار الحقيقية للمنتجات الزراعية، وخاصة بعد فرض 

الحصار اإلقتصادي بداية التسعينات من القرن املايض، ساهم يف 

تخفيض الفجوة بني الحرض والريف فإنخفضت معدالت الهجرة 

الهجرة من هجرة  الحرض وتغري منط  إىل  الريف  الداخلية من 

املدن  من  وخاصة  خارجية،  هجرة  إىل  العراق  ضمن  داخلية 

الكبرية، إىل خارج العراق. 

وتأثر مستوى املعيشة يف الريف مقارنة بالحرض بعوامل عديدة 

تسبب  ناحية  فمن  مختلفة.  تأثريات  تركت   2003 عام  منذ 

إطالق إسترياد املواد الغذائية وإنخفاض مستوى املياه يف نهري 

دجلة والفرات يف تخفيض دخول األرس الزراعية مام كان له أثر 

سلبي عىل مستويات معيشة سكان الريف. ومن ناحية أخرى، 

ساهم التوسع يف حجم قوات الرشطة وبقية القوات املسلحة يف 

خلق فرص عمل ذات أجور جيدة نسبيا لسكان الريف.

تتضمن »أنشطة أخرى« أنشطة التزود بالوقود وصيانة السيارة ورشاء سلع وخدمات   6

اخرى ومكاملات هاتفية وانرتنت وأنشطة سياسية وأنشطة أخرى.

ويف كل األحوال، من املؤكد ان التباين يف مستويات املعيشة بني 

الحرض والريف ال يزال شديدا حيث ان نسبة األرس املحرومة يف 

الريف بالنسبة ملستوى املعيشة بوجه عام تزيد عن ثالثة أمثال 

النسبة املقابلة للحرض. ويتبني من الشكل 8 ان نسبة الحرمان 

الواقع، هنالك  تبلغ %58 مقابل %17 للحرض. ويف  الريف  يف 

تباين اشد ما بني الريف والحرض فيام يخص األرس األفضل حاالًً، 

إذ تبلغ نسبة هذه األرس %5 فقط يف الريف باملقارنة بـ 28% 

يف الحرض. 

ويظهر التباين بني الحرض والريف يف مستويات الحرمان بوجه 

حيث  واملسكن،  التحتية  والُبنى  التعليم  ميادين  يف  الخصوص 

أن نسبة األرس املحرومة فيها ضمن املناطق الريفية تزيد عن 

نسبة  وترتفع  الحرضية.  املناطق  يف  املقابلة  النسبة  ضعف 

الحرمان يف ميدان الُبنى التحتية لتبلغ %93 يف الريف مقارنة 

بـ %38 يف الحرض.كام ان الحرمان أكرث شدة يف الريف منه يف 

الحرض. 

الشكل )8( نسب الحرمان حسب امليادين والبيئة )% لألرس(

مستوى املعيشة حسب نوع التجمع السكاين

تتأثر األرس بتصنيف آخر للتوزيع املكاين، أال وهو نوع التجمع 

مراكز  يف  املقيمة  فاألرس  اإلداري.  للتقسيم  وفقا  السكاين 

املحافظات تتمتع غالبا مبستويات أفضل من الخدمات، خاصة 

الحكومية منها، وكذلك بالنسبة لفرص العمل والفرص اإلقتصادية 

األخرى، مقارنة باألرس املقيمة يف بقية املناطق الحرضية، والتي 

هي بدورها أفضل حاالًً من األرس الريفية. إال أن األرس املقيمة 

يف مراكز املحافظات قد تعاين من درجة أعىل من الحرمان فيام 

يخص األمان الشخيص وتوفر املسكن الالئق. 

الشكل )9( نسبة األرس املحرومة حسب نوع التجمع السكاين )%(

مستوى املعيشة حسب املحافظات

والبرصة  كبغداد  الكبرية  املدن  حظيت  املاضية،  العقود  خالل 

واملوصل برعاية خاصة يف حني عانت املناطق الريفية واملناطق 

النائية من اإلهامل. وعىل هذا متتعت املحافظات التي تتضمن 

املدن الكبرية مبستويات معيشية أعىل يف حني عانت املحافظات 

إنخفاض  من  الريف  سكان  من  أعىل  نسبة  تتضمن  التي 

مستويات املعيشة فيها.

الشكل )10( نسبة األرس املحرومة حسب امليادين 
ونوع التجمع السكاين )%(

الخارطة 1 دليل مستوى املعيشة العام حسب املحافظات )% 

لالرس املحرومة(

الخارطة 2 دليل مستوى املعيشة العام حسب 

املحافظات )% لالرس األفضل حااًل(
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ويالحظ ان ميدان الُبنى التحتية يتصف بأوسع مدى للتفاوت 

املناطقي )الفرق بني القيمة الدنيا والقيمة العليا لنسب األرس 

املحرومة(، حيث ترتاوح نسبة الحرمان للميدان املذكور ما بني 

%29 ملحافظة دهوك و%87 ملحافظة ميسان. ويحتل ميدان 

الوضع اإلقتصادي املرتبة الثانية من حيث إتساع مدى الحرمان 

وبهذا  للمثنى.  للسليامنية و58%  بني 17%  ما  ترتاوح  اذ  فيه 

يتعني أن يحظى ميدان الُبنى التحتية باألولوية العليا يف جهود 

تقليص التفاوتات املناطقية، يليه ميدان الوضع اإلقتصادي.

العليا  الدنيا والقيمة  الشكل )11( الفرق بني القيمة 

لنسب األرس املحرومة

ويتضح من الشكل 12، إن أقل املحافظات حرماناً هي األنبار 

وبغداد وكركوك والبرصة ومحافظات كردستان حيث ال تتجاوز 

أكرث  إن  حني  يف   30% منها  أي  يف  املحرومني  السكان  نسبة 

قار  وذي  والقادسية  واملثنى  ميسان  هي  حرماناً  املحافظات 

حيث ترتاوح نسبة السكان املحرومني فيها ما بني %48 و56%.

حسب  املحرومني  السكان  نسب   )12( الشكل 

املحافظة )% أفراد(

ويعتمد عدد األفراد املحرومني يف كل محافظة عىل نسبة األفراد 

ترتيب   13 الشكل  ويبني  سكانها.  عدد  وعىل  فيها  املحرومني 

املحرومني وفق دليل مستوى  تنازليا بحسب عدد  املحافظات 

تسعة  حوايل  يبلغ  املحرومني  عدد  ان  منه  ويالحظ  املعيشة. 

ماليني فرد يقيم ما يقارب مليون وربع املليون منهم يف محافظة 

بغداد وحوايل املليون يف محافظة نينوى وثالثة أرباع املليون يف 

محافظة ذي قار، وال يقل عدد املحرومني يف أية محافظة عن 

ربع مليون باستثناء محافظة األنبار. 

الشكل )13( حصة املحافظات من إجاميل املحرومني 

يف العراق )% لالفراد(

حسب  املحرومني  من  املطلقة  االعداد  توزيع  معرفة  ان 

األوليات  تحديد  يف  منه  االستفادة  ميكن  املحافظات، 

للمحافظات  وبالنسبة  للميادين  بالنسبة  املالية  والتخصيصات 

ومبا يساهم يف تقليص الحرمان ورفع مستوى املعيشة بشكل 

يحقق درجة أعىل من العدالة.

عن تراكم الحرمان

تظهر املحافظات تباينا كبرياَ نسبيا يف توزيع األرس بحسب عدد امليادين 

وتتمتع   14 الشكل  يف  مبني  هو  وكام  فيها،  الحرمان  من  تعاين  التي 

محافظة بغداد بأعىل نسبة من األرس التي ال تعاين من الحرمان يف أي 

من امليادين وبواقع %32 يف حني تعاين محافظة ميسان من أقل قيمة 

للنسبة املذكورة اذ ان %4 من أرسها فقط ال تعاين من الحرمان يف أي 

من امليادين. وباملقابل يالحظ ان ما ال يزيد عن %6 من األرس تعاين 

من الحرمان يف خمسة ميادين فأكرث يف كل من محافظات السليامنية 

وكركوك وأربيل واألنبار وبغداد والبرصة يف حيث تبلغ النسبة املقابلة 

أكرث من %20 يف محافظات القادسية واملثنى وميسان.

عرض نتائج مخترصه عىل مستوى كل ميدان

املتعلقة  النتائج  مكثفا ألهم  تيل عرضا  التي  الفقرات  تتضمن 

العرض  أما  مستقل.  بشكل  الستة  امليادين  من  ميدان  بكل 

املفصل للنتائح والتحليل والتوصيات، فيمكن االطالع عليها يف 

النص الكامل للتقرير التحلييل. 

الخارطة 3 ادلة ميادين مستوى املعيشة حسب 

املحافظات )% لالرس(

أواًل: دليل الوضع اإلقتصادي لألرسة

اإلقتصادي  الوضع  دليل  حسب  املحرومة  األرس  نسبة  تبلغ 

حوايل %32 من إجاميل األرس، وهي تزيد قليال عن نسبة األرس 

املحرومة حسب الدليل العام )%28 من األرس(. ولكن ما يلفت 

التفاوت بني األرس يف امليدان اإلقتصادي  االنتباه هو ان درجة 

واضحاً  ذلك  ويبدو  العام،  للدليل  بالنسبة  مام هي  أعىل  هي 

من كون نسب األرس التي تقع عىل طريف التوزيع الخاميس يف 

أحوال  لدليل  بالنسبة  هي  مام  أعىل  هي  اإلقتصادي  امليدان 

املعيشة، والعكس صحيح بالنسبة للفئات الوسطى. ففي حني 

ال تزيد نسبة األرس املصنفة ذات مستوى منخفض جداً حسب 

ميدان  يف  النسبة  هذه  تبلغ   ،3% عن  املعيشة  أحوال  دليل 

الوضع اإلقتصادي لألرسة %12. أما بالنسبة لألرس ذات مستوى 

التوايل،  النسب هي %2 و%10 عىل  فإن  معيشة مرتفع جدا 

وهو ما يبينه الشكل 15.

مستوى  دليل  حسب  املحرومة  األرس  توزيع   )15( الشكل 

املعيشة ودليل الوضع اإلقتصادي )% العراق(

خمسة  من  لألرسة  اإلقتصادي  الوضع  ميدان  دليل  ويتكون 

مؤرشات تشمل: معدل اإلعالة، اإلنفاق، إقرتاض األرسة لتغطية 

حاجاتها األساسية، ملكية السلع، ملكية األصول.

من  أربعة  ضمن  الحرمان  نسبة  أن   16 الشكل  من  ويالحظ 

النسبة  وتبلغ  و27%.   16% بني  ترتاوح  الخمسة  مؤرشاته 

معدل  مؤرش  وهو  الخامس  للمؤرش  بالنسبة   53% املذكورة 

يتوىل  األرس  بالنسبة ألكرث من نصف  أنه  إىل  اإلعالة مام يشري 

الشكل )14( نسبة األرس حسب عدد ميادين الحرمان يف كل محافظة
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أولويات االستهداف الجغرايف واإلجتامعي مليدان الوضع اإلقتصادي

األولوية- السياسةاالستهداف اإلجتامعياالستهداف الجغرايف

املحافظات 

بغداد، نينوى، البرصة، 

ذي قار، بابل

الريف 

املثنى، ذي قار، نينوى، 

دهوك، القادسية، 

ميسان، دياىل، البرصة، 

النجف، واسط

األرس التي ترأسها نساء.	 

األرس التي يرأسها شاب أو 	 

شابة.

األرس التي يرأسها عاطل عن 	 

العمل أو غري نشط إقتصاديا.

األرس التي يرأسها ممتهنو 	 

العمل الزراعي.

األرس التي يرأسها أمي أو يقرأ 	 

ويكتب.

األرس التي تسكن الريف 	 

وخارج مراكز املحافظات.

تحسني فرص كسب الدخل.	 

خلق فرص العمل املدرة للدخل يف القطاع الزراعي والريفي.	 

اصالح سوق العمل ومعالجة البطالة.	 

زيادة انتاجية العمل الزراعي.	 

مراجعة الحد االدىن لالجور.	 

انشاء مكاتب تشغيل فعالة يف الريف والحرض.	 

توفري فرص التدريب الرسيعة يف مجاالت ومهن مدرة للدخل.	 

توفري فرص الحصول عىل دور سكنية خاصة وتفعيل صندوق اإلسكان الوطني 	 

لتوفري مصدر سهل ورسيع لقروض السكن القصرية واملتوسطة األجل.

متكني املحرومني من الوصول إىل القروض الصغرية إلنشاء مشاريع صغرية مدرة 	 

للدخل.

كل فرد يعمل يف األرسة إعالة خمسة أو أكرث من أفرادها. وهذا 

يعني ان مسألة توفري فرص عمل، وزيادة املشاركة اإلقتصادية 

بهدف خفض اإلعالة، لها اولوية عىل الصعيدين الوطني الكيل، 

والفردي األرسي. 

وتجدر اإلشارة إىل أن الفرتة املرجعية لبيانات العاملة هي من 

ترشين ثاين 2006 إىل ترشين أول 2007، وقد متيزت بظروف 

غري طبيعية إنعكست بشكل سلبي عىل توفر فرص العمل وعىل 

قدرة األفراد عىل االستفادة من هذه الفرص. وباملقابل يالحظ 

مرتفع  إشباع  مبستوى  متتعت  األرس  ثلثي  من  يقارب  ما  أن 

بالنسبة ملؤرشي إنفاق الفرد والقروض والسلف إضافة إىل متتع 

لبقية  بالنسبة  ما ال يقل من ربع األرس مبستوى إشباع مرتفع 

مؤرشات ميدان الوضع اإلقتصادي.

الشكل )16( األرس املحرومة حسب دليل الوضع 

اإلقتصادي ومؤرشاته )%(

الحرمان اإلقتصادي حسب املحافظات

تبلغ نسبة الحرمان عىل املستوى الوطني %35 من األفراد بحسب 

دليل ميدان الوضع اإلقتصادي، وهي أعىل من نسبة الحرمان 

حسب الدليل العام )%30(. وتقل نسبة الحرمان عن املتوسط 

الوطني يف امليدان اإلقتصادي يف خمس محافظات هي بحسب 

الرتتيب من األقل حرماناً إىل األكرث حرماناً السليامنية، وبغداد، 

وأربيل، وكركوك، واألنبار. وهي نفسها املحافظات األقل حرماناً 

الرتتيب  التي تأيت يف  البرصة  إليها  العام، يضاف  الدليل  حسب 

الخامس من اصل ست محافظات تقل فيها نسبة الحرمان عن 

املتوسط الوطني حسب الدليل العام. ومثة إختالفاًت بسيطة يف 

الرتتيب الداخيل لهذه املحافظات الخمس. 

دليل  حسب  حرماناً  األكرث  الخمس  للمحافظات  بالنسبة  أما 

ميدان الوضع اإلقتصادي لألرسة، فهي عىل التوايل املثنى، وذي 

بني  أيضا من  منها هي  ثالثة  والقادسية، وديايل.  ونينوى،  قار، 

املحافظات الخمس التي يسجل فيها أعىل نسبة حرمان حسب 

دليل مستوى املعيشة العام، وهي املثنى، وذي قار، والقادسية. 

يف حني تقع محافظتا ميسان وبابل ضمن املحافظات الخمس 

األكرث حرماناً حسب الدليل العام.

االقتصادي حسب  الوضع  لدليل  الحرمان  الشكل )17( نسب 

املحافظات )% أفراد(

أخرياً، فإن النسبة الدنيا من الحرمان حسب دليل ميدان الوضع 

اإلقتصادي سجلت يف السليامنية، وهي تبلغ %17 من األفراد 

يف املحافظة؛ والنسبة األعىل هي يف محافظة املثنى وتبلغ 58% 

من األفراد يف املحافظة. أي أن املدى يبلغ 41 نقطة مئوية، وهو 

الدنيا والعليا للمحافظات حسب  القيمتني  أقل من املدى بني 

من  أقل  هو  وكذلك  مئوية،  نقطة   45 والبالغة  العام  الدليل 

املدى يف ميداين الُبنى التحتية واملسكن. وهذا يعني ان التفاوت 

املناطقي يف امليدان اإلقتصادي أقل حدة – بشكل طفيف – من 

التفاوت املناطقي يف املؤرشات يف ميداين البنى التحتية والسكن، 

ويزيد عن التفاوت يف ميداين التعليم والصحة. 

التوصيات

تؤثر السياسات املالية والنقدية املعتمدة مبوجب برامج اإلصالح 

ميدان  يف  السوق  إقتصاد  نحو  بالتوجه  املحكومة  اإلقتصادي 

تكاليف  رفع  يف  السلبي  تأثريها  خالل  من  اإلقتصادي،  الوضع 

بد  وال  البطالة.  ومعدالت  العمل  فرص  عىل  والتأثري  املعيشة 

اإلقتصاد  تنشيط  تستهدفا  أن  من  واملالية  النقدية  للسياستني 

وزيادة  اإلقتصادي  النمو  معدالت  ورفع  ضبطه،  إىل  باإلضافة 

اإلستثامر يف اإلقتصاد لترسيع وتائر النمو وتنشيط الطلب عىل 

العاملة املحلية. لذا ال بد من دعم فرص توفري القروض الصغرية، 

وتحسني رشوط اإلئتامن للمشاريع الصغرية واملتوسطة.

حيث  بالريف  أكرث  اإلهتامم  توجيه  ينبغي  أخرى،  جهة  من 

تحسني  عرب  الرفاه،  نسب  وتنخفض  الحرمان  نسب  ترتفع 

فرص كسب الدخل املستدام، وإطالق عملية التنمية الريفية، 

وتحسني ظروف اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية الزراعية وضخ املزيد 

من اإلستثامرات يف املشاريع الزراعية.

ثانياً: دليل الحامية واألمان اإلجتامعي

واألمان  الحامية  دليل  حسب  املحرومة  األرس  نسبة  تبلغ 

اإلجتامعي حوايل 33% من إجاميل األرس، وهي تزيد قليال عن 

األرس(.  من   28%( العام  الدليل  املحرومة حسب  األرس  نسبة 

هذا  مبوجب  الخمس  الفئات  حسب  األرس  توزيع  ويشري 

تبلغ  حيث  جداً  منخفض  فئة  من  مرتفعة  نسب  إىل  الدليل، 

املشابهة حسب دليل مستوى  للفئة  )مقابل 3%  حوايل 14% 

املعيشة(، وكذلك فئة األرس ذات مستوى معيشة مرتفع جدا 

يف هذا امليدان )%16 مقابل %2(. ولكن مجموع نسب األرس 

ذات مستوى معيشة مرتفع ومرتفع جدا بحسب هذا الدليل 

تبلغ %55، وهي تزيد بشكل واضح عن نسبة األرس املحرومة 

.)33%(

الشكل )18( توزيع األرس حسب دليل مستوى املعيشة ودليل 

الحامية واألمان اإلجتامعي )% العراق(

الحامية  دليل  مؤرشات  حسب  املحرومة  األرس   )19( الشكل 

واألمان اإلجتامعي )% العراق(

يتكون دليل الحامية واألمان اإلجتامعي من أربع مؤرشات هي: 

دميومة العمل، التعرض للمخاطر، مخاطر العمل، توفر التقاعد 

والضامن اإلجتامعي. 

الحرمان  من  يعانون  األرس  نصف  من  يقارب  ما  ان  ويالحظ 

العمل.  اإلجتامعي ومؤرش خطورة  والضامن  التقاعد  يف مؤرش 

املذكوران  املؤرشان  يتصف  الحرمان،  نسبة  إرتفاع  إىل  وإضافة 

بإنخفاض قيمة الوسط الحسايب وإرتفاع قيمة اإلنحراف املعياري 

لهام مقارنة ببقية مؤرشات امليدان. 

مليدان  بالنسبة  األكرب  التحدي  أن  إىل  املقارنات  هذه  وتشري 

يف  الشمول  من  بالحرمان  يتمثل  اإلجتامعي  واألمان  الحامية 

أنظمة التقاعد والضامن اإلجتامعي ومبواجهة املخاطر املتعلقة 

بالعمل بسبب نوع العمل أو بسبب الوضع األمني.
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الحامية واألمان اإلجتامعي حسب املحافظات

تبلغ نسبة الحرمان عىل املستوى الوطني %31 من األفراد بحسب 

نسبة  من  قريبة  وهي  اإلجتامعي،  واألمان  الحامية  ميدان  دليل 

عن  الحرمان  نسبة  وتقل   .)30%( العام  الدليل  حسب  الحرمان 

امليدان يف 11 محافظة، وهو عدد كبري  الوطني يف هذا  املتوسط 

مقارنة بامليادين األخرى. وتزيد عن املتوسط الوطني يف 7 محافظات 

وذي  القادسية،  كركوك،  املثنى،  بغداد،  الدين،  صالح  دياىل،  هي 

الثالث  الرتتيب  يف  تقع  بغداد  محافظة  ان  هنا هو  والالفت  قار. 

بغداد  مؤرشات  بإن  علام  فيها،  الحرمان  نسبة  إرتفاع  حيث  من 

التنموية األخرى أفضل من باقي املناطق. إال أن هذا الدليل أكرث 

بغداد  الناجمة عنه، ونسبتها يف  األمني واملخاطر  بالوضع  إرتباطاً 

النازحني  من  كبرية  أعداداً  إحتضانها  بحكم  وكذلك  إرتفاعا،  أكرث 

واملهجرين.

الشكل )20( نسب الحرمان لدليل الحامية واألمان اإلجتامعي 

حسب املحافظات )% أفراد(

أخرياً، فإن النسبة الدنيا من الحرمان حسب دليل ميدان الحامية 

واألمان اإلجتامعي سجلت يف البرصة وهي تبلغ %17 من األفراد 

يف املحافظة؛ واألعىل نسبة سجلت يف محافظة دياىل وتبلغ 50% 

من األفراد يف املحافظة. أي أن املدى يبلغ 33 نقطة مئوية، وهو 

حسب  للمحافظات  والعليا  الدنيا  القيمتني  بني  املدى  من  أقل 

التفاوت  ان  يعني  مئوية. وهذا  نقطة   45 والبالغة  العام  الدليل 

املناطقي يف ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي أقل حدة – بشكل 

اإلجتامعية  املؤرشات  يف  املناطقي  التفاوت  من   – محسوس 

والخدماتية األخرى. 

التوصيات

ان يكون قانون التقاعد والضامن اإلجتامعي جزءاً من سياسة . 1

إجتامعية وإقتصادية مستنرية تأخذ يف اعتبارها التحوالت التي 

يشهدها العراق نحو الالمركزية واقتصاد السوق وغريها.

بناء شبكة أمان موحدة لتغطية جميع املواطنني املستحقني، . 2

والحامية . 3 اإلجتامعي  والضامن  للتقاعد  موحد،  ترشيع  وضع 

اإلجتامعية.

تعزيز دور فرق تفتيش العمل، وبرامج الصحة املهنية، وتوعية . 4

العامل لألسهام يف األشرتاكات اىل جانب الحكومة وأرباب العمل 

يف القطاع الخاص، وذلك من أجل الحد من نسب الحرمان يف 

مؤرشي التقاعد والضامن اإلجتامعي وخطورة العمل. 

العمل . 5 ومعايري  لألجور،  الدنيا  الحدود  مببدأ  االلتزام  تأكيد 

الالئق.

أولويات االستهداف الجغرايف واإلجتامعي مليدان الحامية واألمان اإلجتامعي

األولوية- السياسةاالستهداف اإلجتامعياالستهداف الجغرايف

املحافظات 

دياىل، صالح الدين، بغداد، 

املثنى، دهوك، القادسية

الريف 

بغداد، كركوك، ذي قار، 

دهوك، ميسان، صالح 

الدين

أرس العامل الحرفيني والعاملني لحسابهم 	 

يف القطاع غري النظامي خصوصا

األرس التي ترتفع فيها نسبة االفراد الذين 	 

تقل أعامرهم عن 14 سنة

أرس العامل يف الزراعة وصيد االسامك	 

األرس الريفية	 

وضع سياسة إجتامعية مستنرية تأخذ يف االعتبار متغريات 	 

التحول اإلقتصادي واإلجتامعي يف العراق

االلتزام مببدأ الحدود الدنيا لالجور ومبعايري العمل الالئق 	 

التطبيق الدقيق والفاعل السرتاتيجية التخفيف من الفقر	 

توحيد شبكلت االمان اإلجتامعي املتعددة يف اطار شبكة 	 

واحدة 

تعزيز أنشطة فرق تفتيش العمل	 

ثالثا: دليل التعليم

التعليم حوايل 28%  دليل  املحرومة حسب  األرس  نسبة  تبلغ 

للدليل  بالنسبة  كام  نفسها  النسبة  وهي  األرس،  إجاميل  من 

العام. وتشكل األرس املصنفة ضمن فئة مستوى معيشة مرتفع 

ومرتفع جدا حسب دليل التعليم حوايل %40، اي ما يقارب 

 ،)22%( املعيشة  مستوى  دليل  حسب  النسبة  هذه  ضعفي 

يف  املحرومة  األرس  نسبة  مع  مقارنة  ونصف  مرة  من  وأكرث 

امليدان نفسه )28%(. 

معرفة  تشمل:  مؤرشات  ستة  من  التعليم  ميدان  دليل  ويتكون 

إىل  واملسافة  اإللتحاق،  عدم  او  املدرسة  ترك  ظروف  اللغات، 

الثانوية،  او  املتوسطة  املدرسة  إىل  واملسافة  االبتدائية،  املدرسة 

التعليمي للبالغني، ومتابعة الدراسة. واملستوى 

ويالحظ من الشكل 22 أن أعىل نسبة من الحرمان لهذه املؤرشات 

تبلغ نسبة األرس  للبالغني حيث  التعليمي  هي يف مؤرش املستوى 

املحرومة %53. وتعترب هذه النسبة املرتفعة نتيجة الرصيد املرتاكم 

من األمية واملستويات التعليمية املتدنية لدى املسنني من حقبات 

التعليمي  املستوى  ذوي  من  اإلضافية  االجيال  وكذلك  سابقة، 

عام  منذ  والحصار  الحروب  فرتات  اليهم يف  أنضمت  التي  املتدين 

حاداً  قصوراً  التاريخ،  ذاك  منذ  التعليم  قطاع  واجه  فقد   .1980

التنمية  تخدم  ال  مجاالت  ويف  الحروب  يف  املوارد  إستنزاف  إثر 

البرشية. ومن املالحظ أن مؤرشات ميدان التعليم املرتبطة باملدى 

الزمني القصري األمد، وهي مؤرشات متابعة الدراسة واملسافة إىل 

املدرسة، تشري إىل نسب حرمان أقل بشكل محسوس مام يعني 

تحسن املستوى التعليمي للبالغني مستقباًل.

املعيشة  مستوى  دليل  حسب  األرس  توزيع   )21( الشكل 

ودليل التعليم )% العراق(

محرومة  املصنفة  األرس  نسبة  فإن  األخرى،  للمؤرشات  بالنسبة 

من   32%( الثانية  املرتبة  تأيت يف  اللغات  معرفة  بحسب مؤرش 

األرس(، وهو أمر مفهوم يف ظروف العراق، وبسبب التدهور يف 

أداء النظام الرتبوي والحصار وتراجع الحاجة إىل معرفة اللغات 

خالل فرتات طويلة. كام ان نسبة األرس املحرومة بحسب مؤرش 

التعليم  عىل  األوىل  بالدرجة  ينطبق  وهو  املدريس،  اإللتحاق 

االبتدايئ، تبقى مقلقة ومرتفعة، يف حني ان املدارس – من حيث 

أبنية وأماكن – متوفرة عىل مسافات قريبة نسبيا. 

دليل  حسب  املحرومة  لألرس  النسبي  التوزيع   )22( الشكل 

التعليم ومؤرشاته )% العراق(

الحرمان يف ميدان التعليم حسب املحافظات

األفراد  من   29% الوطني  املستوى  عىل  الحرمان  نسبة  تبلغ 

حسب  الحرمان  نسبة  من  قريبة  وهي  التعليم،  دليل  بحسب 

الدليل العام )%30(. وتقل نسبة الحرمان عن املتوسط الوطني 

من  الرتتيب  بحسب  هي  محافظات  ست  يف  التعليم  ميدان  يف 

ديايل،  بغداد،  )األنبار،  األكرث حرماناً محافظات  إىل  األقل حرماناً 

البرصة، كركوك، السليامنية(. ويالحظ ان محافظة أربيل التي تأيت 

الوضع  املعيشة ودليل  يف مراتب متقدمة بحسب دليل مستوى 

اإلقتصادي، ليست ضمن هذه القامئة بحسب دليل التعليم. 

حسب  التعليم  لدليل  الحرمان  نسب   )23( الشكل 

املحافظات )% أفراد(
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دليل  حسب  حرماناً  األكرث  الخمس  للمحافظات  بالنسبة  أما 

ودياىل.  القادسية،  بابل،  املثنى،  ميسان،  كربالء،  فهي  التعليم، 

ثالثة منها هي أيضا من بني املحافظات الست التي يسجل فيها 

العام، وهي  املعيشة  دليل مستويات  نسبة حرمان حسب  أعىل 

املثنى، ذي قار والقادسية.

أخرياً، فإن النسبة الدنيا من الحرمان حسب دليل التعليم قد بلغت 

محافظة  يف   54% هي  األعىل  والنسبة  األنبار،  محافظة  يف   15%

كربالء. أي أن املدى يبلغ 39 نقطة مئوية، وهو أقل من املدى بني 

القيمتني الدنيا والعليا للمحافظات حسب الدليل العام والبالغة 45 

نقطة مئوية. وهذا يعني ان التفاوت املناطقي يف ميدان التعليم 

أقل حدة من التفاوت املناطقي يف معظم امليادين األخرى.

التوصيات

تعويض االرضار الناجمة عن التدهور يف البنى التحتية للرتبية . 1

اعادة  السيام  واإلرهاب،  والعنف  الحروب  بسبب  والتعليم 

تأهيل املباين واملختربات واعادة تغذية الكادر البرشي. 

املدارس . 2 بناء  يف  التوسع  تضمن  وسياسات  برامج  اعتامد 

العلمية  واملعايري  واملواصفات  السكانية  للتطورات  استنادا 

املعتمدة. والصحية 

وضع سياسة فعالة ملعالجة االختالالت املستجدة والفجوة يف . 3

تعليم االناث، والتصدي ألسبابها بدءا من االمن اىل الجوانب 

السلوكية واملواقف اإلجتامعية. 

والقادرين . 4 املؤهلني  واملدرسني  املعلمني  من  أكرب  عدد  تأمني 

العلمية  التطورات  مع  ينسجم  بشكل  أدوارهم  أداء  عىل 

واملعرفية.

واعتامد . 5 املعرفية،  التحتية  البنى  يف  الكبري  النقص  معالجة 

برامج لتوفري الحاسبات تضمن إدماج املدارس يف تكنولوجيا 

املعلومات.

القصري . 6 املدى  عىل  الرتبوي  القطاع  يف  استثامر  خطة  وضع 

والطويل يف الوقت نفسه، نظرا للطبيعة االسرتاتيجية للقطاع 

التي  للمشكالت  املدى  والبعيد  الهيكيل  وللطابع  التعليمي، 

يعاين منها.

أولويات االستهداف الجغرايف واإلجتامعي مليدان التعليم

االستهداف 

الجغرايف
األولوية- السياسةاالستهداف اإلجتامعي

املحافظات 

كربالء، ميسان، 

القادسية، املثنى، 

النجف

الريف 

القادسية، بابل، 

النجف، ذي قار، 

كربالء، السليامنية

األرس التي ترأسها نساء	 

األرس التي يرأسها عاطلون 	 

عن العمل

األرس التي يزيد عدد 	 

أفرادها عىل عرشة أفراد

األرس التي ترتاوح نسبة 	 

االطفال دون سن 15 سنة 

فيها بني 40%-30%

تعزيز العالقة بني املؤسستني األرسية والرتبوية	 

معالجة التدهور والنقص والتخلف يف البنى التحتية للمدرسة	 

بناء قدرات الهيئات التدريسية 	 

الرشوع باصالح املناهج عىل اساس املعايري العلمية والتنموية	 

جعل السياسة التعليمية منسجمة مع مدخالت ومخرجات خطط التنمية الوطنية 	 

واالهداف االمنائية لاللفية

تعزيز دور البحث العلمي يف متابعة ورصد ظواهر العملية التعليمية	 

وضع وتطبيق اسرتاتيجية واضحة وموضوعية للتعليم	 

تشجيع القطاع الخاص عىل االستثامر يف ميدان التعليم	 

رابعاً: دليل الصحة

 27% حوايل  الصحة  دليل  حسب  املحرومة  األرس  نسبة  تبلغ 

املحرومة  األرس  نسبة  من  قريبة  نسبة  األرس، هي  إجاميل  من 

حسب الدليل العام %28. ويتصف ميدان الصحة يف أن خمسة 

من مؤرشاته الستة تنطبق عىل أقل من نصف األرس اذ يقترص 

مؤرشي سوء التغذية والتقزم عىل األطفال دون سن الخامسة، 

ويقترص مؤرشي الصحة اإلنجابية عىل النساء املتزوجات أو سبق 

السابقتني  السنتني  مولودا حياً خالل  أنجنب  اللوايت  الزواج  لهن 

للمقابلة ويقترص مؤرش العمل عىل األفراد العاملني. 

الشكل )24( توزيع األرس حسب دليل مستوى املعيشة ودليل 

الصحة )% العراق(

ويتكون دليل ميدان الصحة من سبعة مؤرشات هي: املسافة 

إىل أقرب مركز صحي، ظروف العمل، الوالدة تحت ارشاف طبي 

نقص  الحمل،  اثناء  الصحية  الرعاية  ماهرة(  )أيدي  صحي  أو 

دون  لألطفال  التقزم  الخامسة،  دون  لألطفال  بالنسبة  الوزن 

الخامسة، اإلعاقة واألمراض املزمنة.

الحرمان يف مؤرش املسافة إىل أقرب مركز  وتسجل أعىل نسبة 

الذي  اإلهامل  إىل  ذلك  ويعود  األرس،  من   45% وتبلغ  صحي 

أصاب قطاع الصحة خالل فرتة الحصار قبل 2003 وإىل الظروف 

غري الطبيعية بعد السنة املذكورة والتي أدت إىل إغالق بعض 

وتبلغ  ثانية.  جهة  من  منها،  األطباء  انتقال  أو  الصحية  املراكز 

أو  أوىل  صحي  مركز  أقرب  يبعد  التي  املحرومة،  األرس  نسبة 

مراكز  يف   33% واحد،  كيلومرت  من  بأكرث  مسكنها  عن  طبيب 

املحافظات و%40 يف بقية الحرض و%73 يف الريف.

ييل ذلك تدهور الظروف الصحية يف مكان العمل حيث تبلغ 

واإلصابة  فاإلعاقة   ،24% فالتقزم   ،31% املحرومة  األرس  نسبة 

األولويات  عن  فكرة  هذا  ويعطي   .22% املزمنة  باألمراض 

مسافات  عىل  الصحية  املراكز  توفر  عدم  حيث  من  الصحية 

رضورة  ذلك  إىل  أضف  العمل،  بيئة  تحسني  ورضورة  قريبة، 

بالنسبة  التغذية  نوعية  تحسني  وأخرياً  العمل،  أمكنة  تأهيل 

لألطفال حيث ان مؤرش التقزم )نقص الطول إىل العمر( يشري 

اىل نسبة من األرس املحرومة تبلغ %24، وهو ما يعكس وضعية 

من سوء التغذية املزمن الذي هو أكرث أهمية من نقص الوزن 

)نقص الوزن إىل العمر( وحيث نسبة األرس املحرومة 10%. 

الحرمان يف ميدان الصحة حسب املحافظات

تبلغ نسبة الحرمان عىل املستوى الوطني %30 من األفراد بحسب 

دليل ميدان الصحة، وهي مساوية لنسبة الحرمان حسب الدليل 

الوطني  املتوسط  من  أقل  الحرمان  نسبة  وتبلغ   .)30%( العام 

النصف اآلخر. واملحافظات  يف نصف املحافظات، وتزيد عنه يف 

األنبار،  الدين،  النجف، صالح  األقل حرماناً هي كربالء،  الخمس 

واسط  دهوك،  القادسية،  ميسان،  هي  حرماناً  واألكرث  بغداد؛ 

بوضعية  مقارنة  واضحاً  إختالفاً  التوزع  هذا  ويظهر  وأربيل. 

املحافظات حسب دليل مستوى املعيشة العام، او حسب دليل 

وأربيل  دهوك  كردستان  محافظات  والسيام  اإلقتصادي،  الوضع 

التي تحتل مراتب أفضل يف امليادين األخرى. 

الشكل )25( األرس املحرومة حسب دليل الصحة ومؤرشاته 

)% العراق(

أخرياً، فإن النسبة الدنيا من الحرمان حسب دليل ميدان الصحة 

هي يف محافظة كربالء وتبلغ %15 من األفراد، والنسبة األعىل 

هي يف محافظة ميسان وتبلغ %54. ويبلغ املدى بني القيمتني 

الشكل )26( نسب الحرمان دليل الصحة حسب املحافظات )% أفراد( 

العليا والدنيا 39 نقطة مئوية وهي أقل من املدى بني القيمتني 

الدنيا والعليا للمحافظات حسب الدليل العام والبالغة 45 نقطة 

مئوية. وهذا يعني ان التفاوت املناطقي يف امليدان الصحي أقل 

املؤرشات  يف  املناطقي  التفاوت  من   – طفيف  بشكل   – حدة 

األخرى، السيام البنى التحتية والوضع اإلقتصادي. 



2021

التوصيات

إعادة النظر يف اإلسرتاتيجية الوطنية للرعاية الصحية متوسطة . 1

التنمية  خطة  ضوء  يف  وتطويرها  وتحديثها  األمد  وطويلة 

الوطنية 2010-2014، وتشخيص املوارد الالزمة؛ ويف هذا املجال 

عىل النظام الصحي يف العراق التوصل إىل إتفاق وطني لتحديد 

مجموعة واضحة من األولويات الصحية، عرب املشاركة الواسعة 

اإلجراءات  يد  لتحدِّ واألكادمييني  والخرباء  املصلحة  ألصحاب 

السكان،  احتياجات  وبني  املوارد  بني  ُتطاِبق  التي  املتكاملة 

الفجوات  املحرومني والفقراء واملهمشني منهم، ولردم  والسيَّام 

املشخصة يف هذا الفصل ويف دراسات أخرى بهذا املجال.

الوطنية، . 2 الصحية  األولويات  وضع  عند  خاص  اهتامم  إيالء 

والبيانات  املنجزة  الوطنية  واملسوحات  التقارير  عىل  إعتامدا 

الوطنية املتوفرة، والتي شخصت الفجوات يف النظام الصحي 

وخرباء  باحثني  من  الوطنية  الخربات  جميع  وحشد  والصحة، 

الجهد،  بهذا  للقيام  الصحة  يف  والرشكاء  وطنيني  وأكادمييني 

وإعتامد الدراسات والبحوث يف التخطيط واملتابعة. 

التباين امللحوظ بني الريف والحرض وبني . 3 العمل عىل تعديل 

املوارد  توزيع  يف  الُغنبنْ  والتصدي ألوجه  املحافظات،  مختِلف 

البرشية واملالية املوجودة يف داخل النظام الصحي.

الفئات . 4 وخاصة  جميعا  للمواطنني  صحية  مكتسبات  تحقيق 

الصحية  األولويات  قامئة  رأس  عىل  واملهمشة،  املحرومة 

والخطط التنموية الوطنية؛

الوقاية . 5 الرعاية الصحية األولية وسبل  توفري وتوسيع خدمات 

والعالج عىل أساس العدالة واملساواة لجميع مواطني العراق 

بدءا بالفئات املحرومة والسيام ساكني الريف. 

العراق والتعرف . 6 التقزم بني األطفال املزمنة يف  دارسة ظاهرة 

والربامج  الخطط  ووضع  لها،  الحلول  وإيجاد  مسبباتها  عىل 

للقضاء عليها، مع نظام للرصد واملراقبة 

الرتكيز عىل اإلدارة الصحية القامئة عىل النتائج والسيام للفئات . 7

واألماكن املحرومة، التي ميكن يف ضوئها القيام بصورة منهجية 

التنفيذية  والخطط  التقنية  الربامج  لرصد  مؤرشات  بإعداد 

الصحية وتقيـيمها، وتطوير إنظمة املراقبة والرتصد.

األدلة . 8 عىل  املبنية  الحاسمة  الصحية  التداخالت  تطبيق 

بصورة منهجية متكاملة لخفض نسب الحرمان يف الصحة، 

وتسخري  الحاسمة،  التدخالت  وتطبيق  تبني  يف  واإلنتظام 

ألستنباط  البحوث  مجال  يف  والبرشية  املادية  املوارد 

التدخالت ذات الفعاليات العالية. 

تنمية القدرة التقنية للمالكات األدارية عىل مستوى املركز . 9

القائم  الربامج  تخطيط  كردستان عىل  وأقليم  واملحافظات 

عىل النتائج واملخرجات، لتمكينها من صياغة خطط عمل 

تنفيذية واضحة األغراض واألولويات واألهداف، مع ربطها 

أو  املحرز  م  التقدُّ بها  ُيقاس  التي  والكيف  الكّم  مبؤرشات 

الرتاجع فيها. 

الطبية . 10 الكوادر  لتوفري  الالزمة  املشرتكة  الخطط  اعتامد 

الدولة  والصحية واإلدارية املؤهلة بني مؤسسات ووزارات 

املختلفة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتطوير ودعم 

البحوث العلمية يف املجاالت الصحية بالتنسيق مع الجهات 

املعنية يف الدولة، ومع الجهات واملؤسسات الدولية املعنية 

بتنمية العراق.

املسببة . 11 املتجذرة  والثقافية  اإلجتامعية  العوامل  تشخيص 

ألنحدار بعض املؤرشات الصحية املذكورة يف هذه الدراسة 

وأخرى بنفس األهمية، وذلك للتوصل إىل اعتامد مقاربات 

جديدة للكشف، ومعالجة أوجه الحرمان الصحي بني األرس 

واألفراد وعىل املستوى املناطقي يف العراق، ووضع الخطط 

ملعالجتها.

أولويات االستهداف الجغرايف واإلجتامعي مليدان الصحة

األولوية- السياسةاالستهداف اإلجتامعياالستهداف الجغرايف

املحافظات

ميسان، دهوك، 

القادسية، أربيل، واسط 

الريف

ميسان، واسط، 

القادسية، دهوك، 

اربيل، ذي قار 

السليامنية، بابل، 

نينوى

األرس التي تسكن 	 

الريف وبقية الحرض

األرس التي ترأسها نساء.	 

األرس التي يرأسها شاب 	 

أو شابة.

األرس التي يرأسها 	 

عاطل عن العمل أو 

غري نشط اقتصاديا.

األرس التي يرأسها أمي 	 

أو يقرأ ويكتب.

وضع الخطط الالزمة لتعديل التباين امللحوظ يف الصحة بني الريف والحرض	 

إعادة النظر يف اإلسرتاتيجية الوطنية للرعاية الصحية متوسطة وطويلة األمد وتحديثها 	 

وتطويرها مبشاركة جميع الفاعلني والرشكاء

الرتكيز عىل اإلدارة القامئة عىل النتائج بصورة منهجية وإعداد مؤرشات لرصد الربامج 	 

التقنية والخطط التنفيذية وتقيـيمها وتحديد الفجوات بغية ردمها

تطبيق التداخالت الصحية الحاسمة املبنية عىل األدلة بصورة منهجية متكاملة	 

صياغة خطط عمل تنفيذية واضحة األغراض واألولويات واألهداف، مع ربطها 	 

مبؤرشات الكّم والكيف وتقييمها بصورة دورية

تنمية املوارد البرشية الطبية والصحية	 

خامساً: دليل الُبنى التحتية

التحتية  الُبنى  ميدان  دليل  املحرومة حسب  األرس  نسبة  تبلغ 

كل  بني  األعىل  النسبة  وهي  األرس،  إجاميل  من   53% حوايل 

امليادين، وهي تزيد بشكل كبري عن نسبة الحرمان حسب دليل 

مستوى املعيشة والبالغة %28. ويعكس هذا األولوية الكبرية 

التي يجب إيالؤها لتأهيل الُبنى التحتية وتأمني خدمات املرافق 

العاملة للسكان.وميتاز هذا امليدان عن غريه من امليادين، يف ان 

نسبة األرس املحرومة جدا فيه تبلغ %21، اي تبلغ تقريبا ستة 

أمثال نسبة األرس املحرومة جدا حسب دليل مستوى املعيشة، 

كام ان نسبة األرس املصنفة ضمن فئة مرتفعة جدا حسب هذا 

النسبة بحسب دليل  الدليل قليلة جداً ومساوية تقريبا لهذه 

مستوى املعيشة %2 خالفاً للميادين األخرى حيث هذه الفئة 

هذا  بحسب  املحرومة  األرس  فإن  عام،  وبشكل  أهمية.  أكرث 

الدليل تبلغ ثالثة أمثال نسبة األرس األفضل حاالًً والتي ال تزيد 

عن 17%. 

الشكل )27( توزيع األرس حسب دليل أحوال املعيشة ودليل 

الُبنى التحتية )% العراق(

ويتكون دليل ميدان الُبنى التحتية من سبعة مؤرشات تشمل: 

املسكن،  محيط  يف  السلبية  املؤثرات  الخدمات،  إىل  املسافة 

نوعية الطرق املؤدية إىل املسكن، وسيلة التخلص من النفايات، 

وسيلة الرصف الصحي، إستقرار الطاقة الكهربائية، توفر الطاقة 

الكهربائية، واملصدر الرئييس للمياه.

الحرمان  نسب  يف  تبايناً  األكرث  هو  امليدان  هذا  أن  ويالحظ 

ضمن مؤرشاته إذ ترتاوح هذه النسب ما بني %3 ملؤرش توفر 

من  الكهربائية  الطاقة  إستقرار  ملؤرش  و93%  للكهرباء  مصدر 

توفر  ملؤرش  الحرمان  نسبة  إنخفاض  ويرجع  العامة.  الشبكة 

مصدر للكهرباء إىل الجهود التي بذلت خالل عقدي السبعينات 

أن  إال  الكهربائية.  للطاقة  العامة  الشبكة  لتوسيع  والثامنينات 

%7 فقط من األرس تحصل عىل الطاقة الكهربائية من الشبكة 

العامة لفرتة تزيد عن 16 ساعة يومياً، األمر الذي يرتتب عليه 

مقدمتها  ويف  األساسية،  الحاجات  من  العديد  من  الحرمان 

التربيد والتدفئة واإلضاءة وغريها. ورغم أن كثريا من األرس تلجا 

إضافة  ذلك،  فان  الكهربائية،  للطاقة  بديلة  أخرى  مصادر  إىل 

يف  يعمل  محسوسة،  إضافية  وجهود  كلف  من  يتطلبه  ما  إىل 

معظم األحوال عىل التخفيف من حالة الحرمان التي تعيشها 

األرس وال يزيل هذه الحالة. ومن املالحظ أيضا إنخفاض قيمة 

اإلنحراف املعياري ملؤرش إستقرار الطاقة الكهربائية من الشبكة 

األرس  ملعظم  متقاربة  الحرمان  نسب  أن  إىل  يشري  مام  العامة 

الشبكة  الكهربائية من  الطاقة  العراق نظرا إىل أن إستقرار  يف 

العامة يعتمد إىل حد كبري عىل وضع الشبكة الوطنية للكهرباء 

التي تشمل كل مناطق العراق. 

يف  الثانية  املرتبة  النفايات  من  التخلص  وسيلة  مؤرش  ويحتل 

نسبة الحرمان إذ تبلغ نسبة األرس التي ال ميكنها التخلص من 

النفايات عن طريق حاويات مغلقة أو الجمع من قبل عامل 

جمع القاممة %62. ومن املالحظ أن قيمة اإلنحراف املعياري 

إىل  يشري  مام  امليدان  مؤرشات  األعىل ضمن  هي  املؤرش  لهذا 

بني  وخاصة  املؤرش  لهذا  اإلشباع  نسب  يف  كبري  تباين  وجود 

الحرمان  نسبة  املحافظات وترتاوح  وبقية  محافظات كردستان 

لهذا املؤرش من %2 يف مركز محافظة أربيل إىل %100 يف ريف 

كل من املثنى وذي قار.

وكذلك فإن نسب الحرمان مرتفعة أيضا يف مؤرشي حالة الطرق 

من   40% )حوايل  املسكن  محيط  يف  سلبية  مؤثرات  ووجود 

األرس(. أي أن املكون البيئي العام هام يف هذا امليدان. 

الُبنى  ميدان  دليل  حسب  املحرمة  األرس  نسبة   )28( الشكل 

التحتية ومؤرشاته )% العراق(
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الحرمان من خدمات الُبنى التحتية حسب املحافظات

األفراد  من   55% الوطني  املستوى  عىل  الحرمان  نسبة  تبلغ 

امليادين  بني  األعىل  التحتية، وهي  الُبنى  ميدان  دليل  بحسب 

كام سبقت اإلشارة إىل ذلك. وتقل نسبة الحرمان عن املتوسط 

الوطني يف ميدان الُبنى التحتية يف ست محافظات هي بحسب 

الرتتيب من األقل حرماناً إىل األكرث حرماناً دهوك، أربيل، بغداد، 

السليامنية، النجف واألنبار. وهذه املجموعة الفتة للنظر ألنها 

تتكون من محافظات تتفاوت من حيث املسار الزمني والسيايس 

بشكل واضح. وميكن إعتبار ان الوضع األفضل نسبيا يف كل من 

بغداد واألنبار يعود إىل الحقبة السابقة عىل 2003؛ يف حني ان 

التحسن الحاصل يف النجف ويف املحافظات الشاملية يعود إىل 

مراحل الحقة، خالل الحصار او بعد 2003. 

أما املحافظات الست األكرث حرماناً والتي تزيد فيها نسبة األفراد 

املحرومني عن %70 من سكانها، فهي: ميسان، دياىل، بابل، ذي 

قار، صالح الدين، واملثنى. 

حسب  التحتية  الُبنى  لدليل  الحرمان  نسبة   )29( الشكل 

املحافظات )% أفراد(

أخرياً، فإن النسبة الُدنيا من الحرمان حسب دليل ميدان الُبنى 

يف  األفراد  من   29% تبلغ  وهي  دهوك،  يف  سجلت  التحتية 

املحافظة؛ والنسبة األعىل هي يف محافظة ميسان وتبلغ 87%. 

أي أن املدى يبلغ 58 نقطة مئوية، أوسع مدى مقارنة بامليادين 

األخرى، وهو ما يعني أيضا ان التفاوت بني املناطق يف ميدان 

الُبنى التحتية أكرث حدة منه بحسب الدليل العام وحسب األدلة 

األخرى الخاصة بكل ميدان. 

التوصيات

تقديم . 1 مجال  يف  للدولة  التمكيني  الدور  وتعزيز  إستمرار 

خدمات املاء والكهرباء والرصف الصحي. اىل جانب توسيع 

هذا  يف  للمشاركة  املدين  واملجتمع  الخاص  القطاع  فرص 

املجال.

بناء الرشاكات بني الحكومة والقطاع الخاص للتخفيف من . 2

حدة املشرتيات وتشجع اإلستثامر األجنبي.

إعادة تأهيل املشاريع وشبكات الكهرباء والرصف الصحي . 3

وتبديل األجهزة املترضرة.

إستمرار برامج تطوير الكوادر وفق تقنيات حديثة يف تنفيذ . 4

مشاريع املاء والكهرباء والرصف الصحي.

تأمني املستلزمات التشغيلة بشكل مستدام.. 5

من . 6 التخفيف  شأنها  من  التي  والسياسات  الربامج  وضع 

وإعتامد  للمسكن  املحيطة  البيئة  يف  السلبية  املؤرشات 

التلوث  موضوع  ومعالجة  معالجتها  يف  العلمية  الطرق 

البيئي.

النقل . 7 شبكات  تأهيل  خالل  من  املياه  يف  الهدر  تقليل 

والتوزيع والتوعية وترشيد إستهالك املاء والكهرباء.

أولويات االستهداف الجغرايف واإلجتامعي مليدان الُبنى التحتية

األولوية- السياسةاالستهداف اإلجتامعياالستهداف الجغرايف

املحافظات 

ميسان، دياىل، ذي قار، صالح 

الدين، بابل، البرصة

الريف 

املثنى، القادسية، نينوى، 

السليامنية، ذي قار، ميسان

األرس الكبرية التي يزيد عدد أفرادها عىل 	 

)9( فأكرث

األرس التي ترأسها نساء	 

األرس التي تقل أعامر اربابها عن )29( سنة 	 

أرس العاطلني	 

األرس التي يشكل االطفال دون سن 15 سنة 	 

%60 فأكرث

األرس التي مل يلتحق أبناؤها بالدراسة	 

أرس العامل يف الزراعة والصيد	 

اعتبار تطوير البنى التحتية عنرصا اسرتاتيجيا من عنارص 	 

البيئة املؤاتية للتنمية

تأمني املستلزمات التشغيلية بشكل مستدام 	 

بناء رشاكات فاعلة بني الدولة والقطاع الخاص	 

تقليل الهدر يف املياه مع االخذ بنظر االعتبار احتامالت 	 

الشحة املستقبلية

ترشيد استهالك الطاقة من خالل تعزيز الوعي املجتمعي 	 

مبخاطر الهدر وسوء االستخدام 

بناء قدرات العاملني	 

سادساً: دليل املسكن

 29% حوايل  املسكن  دليل  املحرومة حسب  األرس  نسبة  تبلغ 

من إجاميل األرس، وهي قريبة من نسبة األرس املحرومة حسب 

الدليل العام )%28 من األرس(. ولكن ما يلفت اإلنتباه هو ان 

درجة التفاوت بني األرس يف ميدان املسكن هي أقل من امليادين 

األخرى، حيث يرتكز توزيع األرس يف الفئات الوسطى، وتتساوى 

تقريبا نسب األرس املصنفة ذات مستوى منخفض جداً ومرتفع 

جدا )حوايل 7%(. 

الشكل )30( توزع األرس حسب دليل مستوى املعيشة ودليل 

املسكن )% العراق(

تشمل:  مؤرشات  خمسة  من  املسكن  ميدان  دليل  ويتكون 

الطاقة املستخدمة لتسخني املياه، تربيد الوحدة السكنية، توفر 

مرافق املسكن، حصة الفرد من الغرف، مادة بناء املسكن.

الخمسة  املؤرشات  من  ثالثة  يف  الحرمان  نسبة  ان  ويالحظ 

إىل   28( العام،  الدليل  الحرمان بحسب  لنسبة  تقريبا  مساوية 

%30 من األرس(، وهي مؤرشات الطاقة املستخدمة يف تسخني 

املياه، ووسيلة التربيد، وكثافة إشغال املسكن التي يتم قياسها 

املسكن  وضع  ان  حني  يف  الغرف.  من  الفرد  حصة  خالل  من 

لجهة مادة البناء وتوفر املرافق هي أفضل نسبيا. ويرجع هذا 

بني  التناسب  لجهة  سواء  الحياة،  بنوعية  مرتبطة  أولويات  إىل 

حجم املسكن وحجم األرسة، أو لجهة وسائل الراحة من توفر 

طاقة وتربيد، وهي مشكلة مركبة تتعلق بتوفر املرافق العامة 

التكلفة، أي  تأمني  الغاز، وبالقدرة عىل  أو  الكهربائية  والطاقة 

مشكلة موارد وفقر. 

وميتاز ميدان املسكن يف ان نسبة الحرمان يف أي من مؤرشاته ال 

تتجاوز %30 وإن قيم دليله هي األقل تباينا مقارنة بامليادين 

األخرى. ولعل هذا يعود إىل أن هذا امليدان أكرث تأثراً باألوضاع 

عىل األمدين املتوسط والطويل األجل مام هو عىل األمد القصري 

وبالتايل مل تتأثر مؤرشات هذا امليدان بالدرجة نفسها بالظروف 

غري الطبيعية كأغلب مؤرشات بقية امليادين. وال يعني هذا أن 

إذ أن  املطلوبة قبل 2003،  بالرعاية  ميدان املسكن قد حظي 

معاناة %28 من األرس من االكتظاظ وفق مؤرش حصة الفرد من 

غرف املسكن تؤكد وجود قصور يف الوفاء باحتياجات املسكن 

لسنوات طويلة. وهذه النسبة ميكن أن تكون أكرب لوال حاالًت 

الهجرة الكثيفة إىل الخارج، وكثافة عدد الضحايا خالل الحقب 

املاضية.

املسكن  دليل  حسب  املحرومة  األرس  نسبة   )31( الشكل 

ومؤرشاته )% العراق(

الحرمان يف ميدان املسكن حسب املحافظات

تبلغ نسبة الحرمان عىل املستوى الوطني %31 من األفراد بحسب 

دليل املسكن، وهي قريبة من نسبة الحرمان حسب الدليل العام 

ميدان  يف  الوطني  املتوسط  عن  الحرمان  نسبة  وتقل   .)30%(

املسكن أو هي مساوية له يف مثان محافظات هي بحسب الرتتيب 

صالح  ديايل،  األنبار،كركوك،  حرماناً:  األكرث  إىل  حرماناً  األقل  من 

الدين، البرصة، نينوى، بغداد، ودهوك. واملحافظات الخمس األكرث 

يف  وهي  وكربالء  املثنى،  قار،  ذي  ،ميسان،  القادسية  هي  حرمانا 

الغالب املحافظات األكرث حرماناً حسب الدليل العام أيضا.

الشكل )32( نسب الحرمان لدليل املسكن حسب 

املحافظات )% أفراد(
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أخرياً، فإن النسبة الدنيا من الحرمان حسب دليل ميدان املسكن 

املحافظة،  يف  األفراد  من   4% وتبلغ  األنبار  محافظة  يف  هي 

والنسبة األعىل هي يف محافظة القادسية وتبلغ %50. ان املدى 

بشكل  أعىل  وهو  نقطة،   46 يبلغ  والدنيا  العليا  القيمتني  بني 

للمحافظات  والعليا  الدنيا  القيمتني  بني  املدى  من  طفيف 

تم  اذا  ولكن  مئوية.  نقطة   45 والبالغة  العام  الدليل  حسب 

بشكل  الحرمان  نسبة  تنخفض  األنبار حيث  محافظة  استبعاد 

غري مألوف مقارنة باملحافظة التي تأيت يف املرتبة الثانية وهي 

محافظة كركوك وتبلغ نسبة األفراد املحرومني فيها %14، فإن 

املدى يتقلص إىل 36 نقطة مئوية فقط، وهو ما يشري إىل درجة 

أقل من التفاوت وهو ما تؤكده قيمة اإلنحراف املعياري لقيم 

دليل املسكن والتي هي أقل من امليادين األخرى.

التوصيات

تأمني . 1 مجال  يف  للدولة  التمكيني  الدور  وتعزيز  إستمرار 

الخاصة  الرشكات  أو  العائيل  للقطاع  سواء  سكنية  أرايض 

واملساهمة، املحلية واألجنبية، وإستمرار تأمني نسب عالية 

من التمويل السكني للقطاع العائيل وبنسب ميرسة.

تأمني السكن للفئات الهشة وذوي األحتياجات الخاصة من . 2

خالل تبني مشاريع إسكانية منخفضة الكلفة.

إحداث إصالح جذري يف أنظمة األئتامن والتمويل السكني . 3

وتنويع مصادر متويل قطاع السكن.

بناء الرشاكات بني القطاعني العام والخاص وتأسيس رشكات . 4

اإلستثامر  وتشجيع  السكني  البناء  يف  متخصصة  مساهمة 

األجنبي لولوج هذا القطاع.

وتأمني . 5 اإلقتصادي  النمو  بتحفيز  السكانية  السياسة  ربط 

فرص العمل ملعالجة مشكلة البطالة والفقر.

رسم . 6 ويف  السكن  سوق  يف  املحلية  للحكومات  أكرب  دور  إعتامد 

السياسات السكنية الخاصة مبناطقها ومحافظاتها.

املكاين . 7 التباين  تقليل  يف  تساهم  إسكانية  سياسة  تبني 

والبيئي يف إشباع الحاجة السكنية.

تطوير القطاعات ذات العالقة بإنتاج السكن وخاصة قطاع . 8

وتشجيع  املختلفة  ومستلزماته  البناء  ومواد  املقأوالًت، 

إستخدام املواد البنائية املحلية قدر اإلمكان.

املحافظة عىل األرث الحضاري والعمراين يف تنفيذ الربامج . 9

وتطوير  تأهيل  إعادة  عمليات  اويف  املستقبلية  اإلسكانية 

األحياء القدمية ومراكز املدن الرتاثية والدينية.

العراقية يف تصميم . 10 للعائلة  مراعاة الخصوصية اإلجتامعية 

املسكن وفضاءاته ووحدة الجرية السكنية )املحلة(.

التوعية بتغيري النمط السكني نحو األمناط التي تقترص يف . 11

بإعطاء  والتوعية  املسكن  واملفتوحة من  املبنية  الفضاءات 

بإستخدامات  إرتباطاً  األكرث  املسكن  ملرافق  أكرب  إهتامم 

مقابل  النوم  وغرف  والحاممات  كاملطابخ  اليومية  األرسة 

غرف اإلستقبال التي تستخدم مبناسبات قليلة واملستحوذة 

حالياً عىل فضاءات واسعة وإنهائيات مكلفة جداً.

والبناء خاصة . 12 التصميم  تقنيات  العاملي يف  التطور  مجاراة 

الحضاري  الرتاث  مراعاة  مع  املستدامة  الطبيعة  ذات 

ومتطلبات البيئة املحلية

أولويات االستهداف الجغرايف واإلجتامعي مليدان املسكن

األولوية- السياسةاالستهداف اإلجتامعياالستهداف الجغرايف

املحافظات

القادسية، ميسان، ذي قار، 

املثنى، كربالء، بابل، النجف.

الريف 

القادسية، ذي قار، السليامنية 

ميسان، النجف، واسط، املثنى، 

أربيل

األرس املشمولة بنظام الحامية 	 

اإلجتامعية.

األرس التي ترأسها نساء	 

األرس التي يرأسها شاب أو شابة.	 

األرس التي يرأسها عاطلون عن العمل.	 

األرس التي يزيد عدد أفرادها عىل 	 

عرشة أفراد.

األرس التي يرأسها ممتهنو العمل 	 

الحريف والعاملون يف الخدمات والباعة. 

االرس التي يرأسها فرد تحصيله 	 

الدرايس أمي أو يقرأ ويكتب.

السياسات

تأمني السكن للفئات الهشة من قبل الدولة.	 

تأمني السكن للمستهدفني إجتامعيا وخاصة ذات األولوية األوىل 	 

من خالل قيام الدولة بتأمني السكن اإلجتامعي أو مشاريع 

سكنية منخفضة الكلفة.

إستمرار وتعزيز الدور التمكيني للدولة يف مجال تامني األرايض 	 

السكنية للفئات املستهدفة وتأمني التمويل السكني برشوط 

ُميرّسة.

تبني سياسة سكنية تساهم يف تقليل التباين املكاين والبيئي يف 	 

إشباع الحاجة السكنية.

تطور املؤرشات 2004 – 2007

تطور نسب الحرمان حسب الدليل العام وامليادين

تطور  عىل  للتعرف  املعيشة  ملستوى  مقارن  دليل  بناء  تم 

مستوى املعيشة خالل الفرتة 2004-2007. ونظرا لتعدد مصادر 

البيانات لهذه الفرتة )ثالث مسوح مختلفة(، فقد تم استبعاد 

املعيشة 2004  لدليل مستوى  الـ 42  املؤرشات  من  20 مؤرشاً 

نظرا لعدم توفر بياناتها يف املسح اإلجتامعي واإلقتصادي لألرسة 

2007 واملسح العنقودي متعدد املؤرشات 2006. وتخص عرشة 

من هذه املؤرشات امللغاة أسئلة عن مدى رضا األرسة عن بعض 

الجوانب إذ مل يتضمن املسحان األخريان أسئلة إجتهادية تتعلق 

تم  كام  جديدة  مؤرشات  ثالثة  وأضيفت  والتقييامت.  باآلراء 

تعديل حاالًت وعالمات بعض املؤرشات لألخذ باالعتبار إختالف 

صيغ بعض األسئلة ما بني املسوحات الثالثة.

قيم  جاءت  ومواصفاتها  املؤرشات  يف  التغريات  هذه  وأثر 

 2007-2004 املقارن  املعيشة  مستوى  ميادين  وأدلة  مؤرشات 

مختلفة بعض اليشء عن القيم املقابلة لدليل مستوى املعيشة 

2004 املنشورة يف دراسة سنة 2006.

وبالتايل، فإن هذا الدليل )املقارن( يعتمد فقط للمقارنة، يف حني 

ان األدلة األخرى املصممة أساس لكل من التاريخني تبقى هي 

السياسات  رسم  لغرض  املعيشة  مستويات  تقييم  يف  املعتمدة 

والتدخل.

وقد أتت نسب الحرمان بحسب الدليل املقارن بني عامي 2004 

و2007 عىل النحو املبني يف الجدول التايل: 

املقارن  الدليل  بحسب  املحرومة  األرس  نسب   )2( الجدول 

وبحسب امليادين 2004 – 2007 )%(

امليدان
األرس املحرومة )%( 

20042007

28.928.5التعليم

25.734.0الصحة

42.947.9الُبنى التحتية

29.824.4املسكن

40.939.3الوضع اإلقتصادي لألرسة

27.727.8الدليل العام ملستوى املعيشة

الشكل )33( نسب األرس املحرومة بحسب الدليل املقارن 

وبحسب امليادين 2004 – 2007 )%(

ويالحظ من الجدول 2 والشكل 33 ان نسبة األرس املحرومة مل 

العام وكذلك  املعيشة  بالنسبة ملستوى  تتغري بشكل محسوس 

اإلقتصادي  الوضع  وميدان  التعليم  ميدان  من  لكل  بالنسبة 

مليدان  بالنسبة  إرتفعت  املحرومة  األرس  نسبة  أن  إال  لألرسة. 

الصحة من %26 سنة 2004 إىل %34 سنة 2007. كام إرتفعت 

سنة  من 43%  التحتية  الُبنى  ميدان  يف  املحرومة  األرس  نسبة 

األرس  نسبة  إنخفضت  وباملقابل   .2007 سنة   48% إىل   2004

املحرومة يف ميدان املسكن من %30 سنة 2004 إىل %24 سنة 

.2007

تطور نسب الحرمان حسب مؤرشات امليادين

لدى إجراء املقارنة بالنسبة ملؤرشات امليادين التي يتكون منها 

ما  ويف   ،)34 )الشكل  امليادين  وأدلة  املعيشة  مستوى  دليل 

يختص مبيدان التعليم يتبني ان نسبة الحرمان إرتفعت يف مؤرش 

 .2007 سنة   15% إىل   2004 سنة   13% من  الدراسة  متابعة 

ويرجع هذا اإلرتفاع إىل ما صاحب الظروف غري الطبيعية سنة 

اإلختطاف  األطفال، وبضمنها عمليات  2007 من مخاطر عىل 

مناطق  إىل  األرس  بعض  وإنتقال  فدية،  عىل  الحصول  بهدف 

يف  االستمرار  من  األطفال  بعض  منعت  أخرى  وعوامل  أخرى 

متابعة دراستهم. كام وإرتفعت نسبة الحرمان يف مؤرش املستوى 

التعليمي للبالغني يف حني حصل إنخفاض يف مؤرش املسافة إىل 

أقرب مدرسة متوسطة أو ثانوية. 

وبالنسبة مليدان الصحة إرتفعت نسبة الحرمان ملؤرشي التقزم 

واملسافة إىل أقرب مركز صحي يف حني إنخفضت النسبة املذكورة 

أثناء  الصحية  الرعاية  حول  واالستشارة  التغذية  سوء  ملؤرشي 

آخر حمل. ومن املرجح ان تكون نسبة الحرمان ملؤرش املسافة 

إىل أقرب مركز صحي قد إرتفعت نظرا للظروف غري الطبيعية 
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الصحية يف  املراكز  والتي تسببت يف تعطيل بعض  سنة 2007 

املناطق الساخنة. 

الحرمان يف  نسبة  إرتفعت  التحتية،  الُبنى  ميدان  يخص  وفيام 

ثالثة مؤرشات هي مؤرش املصدر الرئييس للامء ومؤرش إستقرار 

الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة ومؤرش املؤثرات السلبية 

يف محيط املسكن، يف حني إنخفضت نسبة الحرمان يف املؤرشات 

الخمسة املتبقية. وتجدر اإلشارة هنا إىل أن املؤرش األكرث أهمية 

يف خلق الحرمان بالنسبة مليدان الُبنى التحتية هو مؤرش إستقرار 

الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة والذي شهد أكرب زيادة يف 

نسبة الحرمان حيث إرتفعت نسبة األرس املحرومة وفق هذا 

املؤرش من %75 سنة 2004 إىل %92 سنة 2007، األمر الذي 

تسبب يف إرتفاع نسبة الحرمان يف دليل امليدان رغم إنخفاض 

النسبة املذكورة يف أكرث من نصف مؤرشات الدليل.

وشهد ميدان املسكن إرتفاعا يف نسبة الحرمان بالنسبة ملؤرش 
املستخدمة  الطاقة  نوع  ومؤرش  السكنية  الوحدة  بناء  مادة 
لتسخني املاء يف حني إنخفضت نسبة الحرمان يف مؤرش حصة 
وتأثرت  املسكن.  مرافق  توفر  املسكن ومؤرش  الفرد من غرف 
 2004 األعوام  خالل  الطبيعية  غري  بالظروف  املؤرشات  هذه 
و2007 بنسب واتجاهات متفاوتة وخاصة فيام يتعلق بالحراك 
السكاين الذي تسبب يف ترك بعض األرس ملساكنها واالنتقال إىل 

مساكن أخرى.

ومل تشهد أربعة من املؤرشات الخمسة مليدان الوضع اإلقتصادي 

الذي  الوحيد  واملؤرش  الحرمان.  نسب  تذكر يف  تغريات  لألرسة 

شهد تغريا كبريا يف نسبة الحرمان هو مؤرش عدد السلع املعمرة 

إىل  فيه من %32 سنة 2004  الحرمان  نسبة  إنخفضت  حيث 

رئيس  بشكل  املذكور  اإلنخفاض  ويرجع   .2007 سنة   17%

مقارنة  أسعارها  وإنخفاض  املعمرة  السلع  إسترياد  إطالق  إىل 

بالدخول بعد عام 2003.

وتظهر املقارنة، وبشكل عام، ان االوضاع األمنية غري املستقرة 

ان  تظهر  كام  للعراقيني.  املعيشية  االوضاع  يف  التأثري  شديدة 

سجل  واذ  حضوراً،  أشد  للحرمان  اإلقتصادية  غري  املكونات 

تحسن محسوس يف الجانب اإلستهاليك من خالل توسع وتنوع 

رد  هي  والتي  العراقية،  األرس  قبل  من  املعمرة  السلع  ملكية 

فعل طبيعي عىل سنوات الحصار والحروب، فإن مؤرش معدل 

االعالة بقي عىل حاله من االرتفاع ومل يسجل اي انخفاض فعيل 

)%54 عام 2004 و%53 عام 2007(، مام يعني انه مل يتحقق 

تقدم فعيل يف مجال تأمني فرص عمل بالقدر الكايف لتغيري هذه 

النسبة. من ناحية اخرى فإن الرتاجع األساس حصل يف مؤرشات 

الُبنى التحتية واملرافق الخدماتية واإلجتامعية التي تتطلب أكرث 

للحصول  معينة  مسافات  واإلنتقال  للدولة،  تدخال  غريها  من 

عىل الخدمة )كام هو الحال بالنسبة للرعاية الصحية(. 

الشكل )34( تطور نسب الحرمان حسب املؤرشات األفرادية بني 2004 و2007 )% أرس، العراق(

مقارنة مع األدلة األخرى: فقر الدخل، الفقر البرشي، 

دليل التنمية البرشية، دليل أمن االنسان

مستوى  دليل  تطبيق  نتائج  بني  مقارنة  التالية  الفقرات  تعرض 

دراسة  نتائج  مع  الدليل،  هذا  بحسب  الحرمان  ونسب  املعيشة 

تقييم الفقر التي أعتمدت مقاربة فقر الدخل )خط الفقر( الذي 

نتائج  بني  عامة  مقارنة  وكذلك  األرس،  إنفاق  أساس  أحتسب عىل 

قياسات مستوى املعيشة مع فقر الدخل ومع أدلة التنمية البرشية 

ودليل أمن االنسان. 

دليل مستوى املعيشة وخط الفقر

 2007 لألرسة  واإلقتصادي  اإلجتامعي  املسح  بيانات  إستخدام  تم 

ألغراض قياس مستوى املعيشة يف الدراسة الحالية، وكذلك يف قياس 

أعدت  التي  الفقر  من  التخفيف  إسرتاتيجية  وثائق  ضمن  الفقر 

خالل سنة 2009. 

وقد تم تحديد خط الفقر الوطني بإعتباره يساوي كلفة اإلحتياجات 

الغذائية األساسية بحوايل 34 ألف دينارا شهريا للفرد. وعىل أساس 

إنفاق األرس التي تقع عند خط فقر الغذاء، ُقدر خط فقر السلع 

الواحد  للفرد  ديناراً  ألف   43 بـحوايل  الغذائية  غري  والخدمات 

شهرياً. أي أن خط الفقر يف العراق ما يقارب 77 ألف دينار للفرد 

شهريا. ووفقا لخط الفقر هذا تبلغ نسبة الفقر يف العراق %23 من 

السكان )و%16.5 من األرس( ويبلغ عدد العراقيني الذين يقعون 

تحت مستوى خط الفقر حوايل سبعة ماليني فرد. 

وقد أستند دليل مستوى املعيشة إىل هذه النتائج يف بناء الدليل، 

حيث أعتمد متوسط إنفاق الفرد ليكون أحد مكونات دليل ميدان 

الوضع اإلقتصادي لألرسة. وقد أعتمد الدليل خط فقر الدخل هذا 

نفسه، بصفته عتبة الحرمان بالنسبة ملؤرش متوسط إنفاق الفرد، 

حيث أعتربت األرسة – الفرد محرومني إذا وقعت ضمن الربع األدىن 

من توزع اإلنفاق )%25، ونسبة الفقر حسب خط الفقر 23%(. 

األبعاد  متعدد  للفقر  تعريفاً  املعيشة  مستويات  دراسة  وتعتمد 

النقدي )الدخل واإلنفاق(، وجوانب أخرى، لذلك  الجانب  يشمل 

فإن النتائج ال تتطابق متاما. وتتضمن امليادين التي تدخل يف بناء 

والذي  لألرسة،  اإلقتصادي  الوضع  ميدان  املعيشة  مستوى  دليل 

هو بدوره أكرث إتساعا من تعريف الفقر )بحسب خط الفقر(، إذ 

يتضمن دليل هذا امليدان خمسة مؤرشات – كام سبق بيان ذلك 

– إحدها متوسط اإلنفاق، واألخرى تتعلق مبلكية األصول والسلع، 

والعمل. لذلك فإن دليل ميدان الوضع اإلقتصادي، والذي هو أقرب 

إىل فقر الدخل من دليل مستوى املعيشة العام، إال أنه مع ذلك 

أوسع منه. ولذلك تتفاوت النتائج هنا أيضا وإن بدرجة أقل. 

القياسات  حسب  الحرمان  نسب  التايل  الشكل  ويخترص 

املختلفة: 

الشكل )35( نسب الحرمان والفقر بحسب القياسات 

املختلفة )% أفراد(

يف  الحرمان  ان  هو  املقارنة،  هذه  من  املتكون  األول  االنطباع  ان 

العراق أوسع من مسألة فقر الدخل7، وانه أكرث حدة يف مجاالت 

أخرى – غري الدخل. وقد سبق عرض ذلك بشكل تفصييل يف األقسام 

السابقة عند عرض ميادين الحرمان ومؤرشاته بطريقة مفصلة. 

من ناحية أخرى، فإن نسبة الحرمان يف ميدان الوضع اإلقتصادي 

وأعىل  العام،  الدليل  بحسب  الحرمان  نسبة  من  أعىل  نفسه هي 

بشكل محسوس من نسبة الفقر بحسب خط الفقر. ويعود هذا 

إىل بنية دليل ميدان الوضع اإلقتصادي ومؤرشاته، حيث ان نسبة 

فيام  عليه  هي  مام  أعىل  هي  املؤرشات  هذه  بعض  يف  الحرمان 

إىل  يؤدي  ما  وهو  اإلنفاق،  متوسط  الحرمان حسب  نسبة  يخص 

إرتفاعها عند مالحظة املؤرشات اإلضافية. ويظهر ذلك من خالل 

قراءة نسب الحرمان بحسب املؤرشات األفرادية للميدان. 

اإلقتصادي  الوضع  دليل  املحرومة حسب  األرس   )36( الشكل 

ومؤرشاته )% أفراد(

يستخدم تعبري فقر الدخل للداللة عىل املقاربة النقدية للفقر وتعريفه عىل هذا األساس،   7

وان كان قياس خط الفقر يتم عىل أساس بيانات االستهالك )ال الدخل(.
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هي  الفرد  انفاق  متوسط  بحسب  املحرومن  األفراد  نسب  ان 

نفسها تقريبا نسبة الفقر، وهي القياس نفسه املعتمد يف خط 

اإلقتصادي لألرسة هو  الوضع  دليل ميدان  فإن  وبالتايل  الفقر. 

العمل  الفقر بإضافة مؤرشات امللكية، ومؤرشات  توسيع لخط 

واإلعالة، واإلقرتاض. وتقرتب نسبة الحرمان بحسب نسبة األرس 

الحرمان  نسبة  من  األساسية  إحتياجاتها  لتلبية  تقرتض  التي 

بالنسبة مللكية  تنخفض عنها  اإلنفاق، يف حني  حسب متوسط 

األصول السلع. أما مؤرش معدل اإلعالة فهو يعطي نسب حرمان 

مرتفعة جدا، هو املؤرش املسؤول بالدرجة األوىل عن رفع نسبة 

الحرمان بحسب الدليل مقارنة بفقر الدخل. 

فئات األرس حسب تقاطعات الحرمان وخط الفقر

بإستخدام كل من عتبة الحرمان التي تقسم األرس إىل فئتي أرس 

محرومة وغري محرومة، وخط الفقر الذي يقسم األرس إىل أرس 

فقرية وأخرى غري فقرية، نحصل عىل أربع فئات من األرس عىل 

النحو التايل:

وتشكل 	  فقرية،  وليست  محرومة  ليست  هي  التي  األرس 

%66 من أرس العراق، 

األرس التي هي محرومة وغري فقرية، وتبلغ نسبتها 18%، 	 

األرس املحرومة والفقرية يف آن معا، تبلغ نسبتها 10%،	 

األرس الفقرية وغري املحرومة وتبلغ نسبتها 6%.	 

اي مبعنى آخر، من أصل 100 أرسة عراقية، تعاين 34 أرسة إحدى 

محرومة،  منها  أرسة   28 ومثة  الدخل.  فقر  أو  الحرمان  حالتي 

و16 أرسة تعترب فقرية بحسب خط الفقر. ومن ضمنها 10 أرس 

مشرتكة مصنفة محرومة وفقرية معا. 

وهذا يعني، ان حوايل %63 من األرس الواقعة تحت خط الفقر 

املعيشة.  أحوال  دليل  بحسب  محرومة  أرس  )فقرالدخل( هي 

ويف املقابل فإن %36 من األرس املصنفة محرومة تقع أيضا فوق 

خط فقر الدخل، حيث أن تعريف الحرمان أوسع من تعريف 

فقر الدخل، وبالتايل هناك نسبة أعىل من األرس التي ميكن أن 

نتيجة  وهذه  بالرضورة.  فقرية  تكون  أن  دون  محرومة  تكون 

منطقية تجد تفسريها املقبول يف مختلف أجزاء هذه الدراسة. 

أما فيام يختص بتطابق وإختالف نسب الحرمان حسب دليل 

ان  املقارنة  نتائج  بينت  فقد  الفقر،  وخط  اإلقتصادي  الوضع 

%94 من األرس الواقعة تحت خط الفقر هي يف الوقت نفسه 

أرس محرومة بحسب دليل الوضع اإلقتصادي.

من ناحية أخرى، فإن حساب خط الفقر مل يلحظ الدعم الذي 

يف  والتي  التموينية  البطاقة  خالل  من  لألرس  الحكومة  تقدمه 

حال ازالتها متاما سوف تؤدي إىل إرتفاع نسبة الفقر من 23% 

ميدان  دليل  نتائج  من  أكرث  القيم  تقرتب  وهكذا   .834% إىل 

الوضع اإلقتصادي لألرسة. 

اإلسرتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر )2009(.  8

الشكل )37( توزيع األرس حسب حاالًت الحرمان وفقر الدخل 

)% العراق(

نسب الحرمان ونسب الفقر حسب املحافظات

يف  اإلختالف  بعض  هناك  يكون  ان  الطبيعي  من  انه  أوضحنا 

نسب الفقر والحرمان بحسب املقاييس املعتمدة )فقر دخل، 

دليل مستوى املعيشة، دليل ميدان الوضع اإلقتصادي(. ولدى 

إجراء هذه املقارنة عىل مستوى املحافظات، يتأكد وجود هذا 

أخرى  حاالت  أيضا  هناك  ولكن  الحاالت،  معظم  يف  التفاوت 

حيث نجد تقارباً أو تباعداً أكرث من املتوسط. 

ويقارن الشكل 38 بني نسب الحرمان والفقر بحسب املقاييس 

الثالث املشار إليها، وحسب املحافظات، التي تم ترتيبها تنازليا 

بحسب نسب الحرمان مبوجب دليل ميدان الوضع اإلقتصادي 

تقريبا  تتطابق  حيث  املميزة،  الحاالت  بعض  وتظهر  لألرسة. 

نسب الحرمان اإلقتصادي والفقر والحرمان العام بحسب دليل 

مستوى املعيشة يف محافظتي بابل وصالح الدين. كام تنخفض 

اإلقتصادي  الحرمان  نسبة  عن  محسوس  بشكل  الفقر  نسب 

والسليامنية، ودهوك(،  )أربيل،  الثالث  يف محافظات كردستان 

وكذلك يف نينوى. 

ويعود هذا اإلختالف بالدرجة األوىل إىل نسب الحرمان املرتفعة 

املرتفعة يف حاالًت  بحسب معدالت اإلعالة اإلقتصادية لألرسة 

دهوك ونينوى وميسان، يف حني ان إتساع الفجوة بني الحرمان 

وفقر الدخل يف أربيل والسليامنية يعود بالدرجة األوىل إىل تدين 

نسبة السكان الفقراء إىل مستويات منخفضة جدا مقارنة بباقي 

املحافظات هو نتيجة طفرة إقتصادية نسبية ساهم فيها إستقرار 

األخرى  البرشية  التنمية  مؤرشات  ان  حني  يف  األمني  الوضع 

مستوى  دليل  بحسب  الحرمان  نسب  يرفع  ما  وهو  مرتاجعة 

املعيشة. )يف الشكل 39 مؤرش متوسط انفاق الفرد يحل محل 

نسبة الفقر وهو أحد مكونات دليل ميدان الوضع اإلقتصادي(. 

وبالدرجة الثانية من األهمية، يساهم مؤرش القروض والسلف، 

بخط  مقارنة  الحرمان  نسبة  رفع  اإلعالة يف  معدل  بعد مؤرش 

الفقر، يف حني يساهم مؤرشي ملكية األصول والسلع املعمرة يف 

خفض هذه النسبة وتقليص الفجوة بني القياسني.

الشكل )38( مقارنة نسب الفقر مع نسب الحرمان حسب الدليل العام ودليل الوضع اإلقتصادي لألرسة يف املحافظات )% أفراد(

مقارنة ترتيب املحافظات بحسب األدلة املتوفرة

عىل  االضاءة  يف  ايجابيا  دورا  يلعب  ان  األدلة  لتعدد  ميكن 

الجوانب املختلفة لعملية التنمية وللحياة املجتمعية. كام انه 

يشكل  أوىل  جهة  من  انه  اذ  مزدوجا،  معرفيا  تحديا  يطرح 

االختالفات  ودراسة  النتائج  ومقارنة  املتبادل  للتدقيق  وسيلة 

يف  اوىل  جهة  من  يساهم  االمر  وهذا  بينها،  فيام  والتفاوتات 

نقاط  انه يكشف  املركب، كام  للواقع  اكرث دقة  تكون معرفة 

بها كل دليل ويدفع عىل تعميق  يتميز  التي  القوة والضعف 

البحث من اجل تطويرها. 

الشكل )39( نسب الفقر والحرمان حسب دليل الوضع اإلقتصادي ومؤرشاته يف محافظات مختارة )% أفراد(
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تضمنت  فقد  املاضية،  السنوات  خالل  العراق  يخص  وفيام 

ستة  بني  نقارن  التقارير،  من  كبريا  عددا  املعرفية  النتاجات 

منها هي التالية: 

الحرمان . 1 خارطة  اعتمدته  الذي  املعيشة  مستوى  دليل 

واحوال املعيشة عام 2004، والدراسة الحالية.

الدراسة . 2 يف  املعتمد  لألرسة  االقتصادي  الوضع  دليل 

الحالية.

دليل التنمية البرشية املعتمد يف التقرير الوطني عن حال . 3

التنمية البرشية يف العراق 2008، وهو الدليل املصمم من 

قبل برنامج االمم املتحدة االمنايئ عامليا.

دليل الفقر البرشي واملصدر نفسه كام يف البند السابق.. 4

الدويل . 5 البنك  منهجية  اساس  عىل  املحسوبة  الفقر  نسبة 

)االستهالك( واملعتمدة يف اسرتاتيجية التخفيف من الفقر 2009.

دليل آثار فقدان امن االنسان، وهو احد مكونات دليل امن . 6

يف  وضمنه  العراقي  الوطني  الفريق  الذي صممه  االنسان 

التقرير الوطني عن حال التنمية البرشية يف العراق 2008.

هذه االدلة الستة تم احتسابها استنادا اىل نتائج املسح امليداين 

عام  العراقية  لألرسة  واالقتصادي  االجتامعي  املسح  اي  نفسه، 

احتسابه من خالل  تم  الذي  االنسان  امن  دليل  ما عدا   ،2007

ايضا. واالدلة الخمسة، ما عدا دليل  استطالع خاص عام 2007 

فقدان االمن، تتعلق كلها مبستوى املعيشة تحت مسميات مختلفة، 

هي الحرمان، او الفقر، الفقر البرشي، او التنمية البرشية. وكلها 

مقاييس حرمان )اي كلام زادت قيمة الدليل كلام كان الحرمان او 

الفقر اشد(، ما عدا دليل التنمية البرشية الذي هو مقياس للتنمية 

اي كلام زادت قيمة الدليل كلام كان الحرمان اقل. 

املذكورة،  الستة  االدلة  مقارنة  نتائج  التاليان  الجدوالن  ويعرض 

حيث يعرض االول قيم هذه االدلة ويعرض الجدول الثاين ترتيب 

تنازليا من  االدلة. واملحافظات مرتبة  املحافظات بحسب قيمة 

القيمة االدىن، وحيث الرتتيب واحد  القيمة االعىل للحرمان اىل 

يشري اىل املحافظة االكرث حرمانا، والرتتيب 18 اىل املحافظة االقل 

حرماناً.

الجدول )3( قيم األدلة الستة بحسب املحافظات 

املحافظة
الدليل العام 

ملستوى املعيشة

دليل الوضع 

اإلقتصادي
نسبة الفقر

دليل التنمية 

البرشية

دليل الفقر 

البرشي

دليل آثار فقدان 

أمن االنسان

5641270.5683021.2ميسان

5058490.5703037.4املثنى

4848350.5912543.4القادسية

4553340.6122235.9ذي قار

4039410.6292047.0بابل

3846340.6152172.0دياىل

3842360.6002333.2واسط

3650230.6262158.0نينوى

3637400.6002876.2صالح الدين

3342370.6261645.5كربالء

3242250.6002543.7النجف

--304490.63829دهوك

3035230.6231953.3العراق

--252130.65226أربيل

2540340.6341852.4البرصة

--241730.67623السليامنية

2224110.6251956.8كركوك

1820130.6251960.9بغداد

1128210.6521652.1األنبار

اللونني االصفر والربتقايل ميثالن املحافظات التي يكون اداؤها اقل من املتوسط الوطني.	 

اللون الربتقايل هي للمحافظات الخمس التي تعاين من اعىل نسب من الحرمان.	 

اللون االخرض ميثل املحافظات التي يكون اداؤها مساوياً او افضل من املتوسط الوطني. 	 

ال تتوفر بيانات لدليل امن االنسان ملحافظات كردستان. 	 

الجدول )4( ترتيب املحافظات بحسب االدلة الستة. 

املحافظة

1

الدليل العام 

ملستوى املعيشة

2

دليل الوضع 

اإلقتصادي

3

نسبة الفقر

4

دليل التنمية 

البرشية

5

دليل الفقر 

البرشي

6

دليل آثار فقدان 

أمن االنسان

7

متوسط ترتيب 

من 1 إىل 5

1101011153ميسان

21121121املثنى

34636112القادسية

427710134ذي قار

5122131389بابل

65781127دياىل

67548144واسط

8312111149نينوى

81334416صالح الدين

10741114911كربالء

1171146108النجف

12 12616153دهوك

)13/14( )5/6( )14( )10( )12( )13/14()12( العراق

14 131617165أربيل

131171417613البرصة

17 151817188السليامنية

161515914515كركوك

171714914316بغداد

1814131617718األنبار

عدد 
املحافظات 
دون العتبة

1113111013513

عدد 
املحافظات 
فوق العتبة

75785135

اللونني االصفر والربتقايل ميثالن املحافظات التي يكون اداؤها اقل من املتوسط الوطني.	 

اللون الربتقايل هي للمحافظات الخمس التي تعاين من اعىل نسب من الحرمان. 	 

اللون االخرض ميثل املحافظات التي يكون اداؤها مساوياً او افضل من املتوسط الوطني. 	 

ال تتوفر بيانات لدليل امن االنسان ملحافظات كردستان. 	 

ان ابرز ما ميكن استخالصه من مقارنة النتائج هو ما ييل: 

الحرمان . 1 من  تعاين  التي  املحافظات  بني  تطابق  يوجد  ال 

االقتصادي واالجتامعي وبني املحافظات التي تعاين اكرث من 

كركوك  محافظتي  ان  بل  ال  االمن.  فقدان  آثار  من  غريها 

تعاين  التي  الخمس  املحافظات  ضمن  تقع  التي  وبغداد 

من فقدان االمن، هي من املحافظات الخمس التي تتمتع 

بأفضل أداء اقتصادي او اجتامعي. )يف البنود التالية، سوف 

تقترص املقارنات عىل األدلة الخمسة االخرى ذات املضمون 

االقتصادي واالجتامعي لتشابهها دون دليل آثار فقدان امن 

االنسان(. 

من حيث التمييز بني املحافظات عىل اساس موقعها، أعىل . 2

أو أدىن من املتوسط الوطني، فإن 13 محافظة لديها اداء 

ادىن من املتوسط الوطني يف دليل الوضع االقتصادي ودليل 

لألدلة  بالنسبة  و11   10 العدد  ان  حني  يف  البرشي،  الفقر 

الثالثة االخرى. 

يف النظر اىل املحافظات التي تتمتع بأداء افضل من املتوسط . 3

الوطني، اي املحافظات املظللة باللون االخرض، يالحظ درجة 

مقبولة من التجانس يف االدلة املختلفة حيث ان عدداً من 

االنبار  تتميز محافظة  األدلة.  تتكرر يف معظم  املحافظات 

لجميع  الوطني  املتوسط  من  افضل  قيم  قد  ادائها  بكون 
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األدلة. وبغداد وكركوك والسليامنية وأربيل اىت أداؤها افضل 

من املتوسط الوطني يف اربعة من اصل خمسة أدلة، وكل 

من دهوك والبرصة يف ثالثة من اصل خمسة أدلة. ولكن 

الالفت هو أربيل التي تأيت يف مراتب متقدمة يف اربعة من 

اصل األدلة الخمسة حيث أىت ترتيبها الخامسة من حيث 

شدة الحرمان يف دليل الفقر البرشي الذي يصدره برنامج 

االمم املتحدة، وكذلك بالنسبة لدهوك التي اتت يف الرتتيب 

الثالث من حيث شدة الحرمان بحسب دليل الفقر البرشي. 

بناء  تدخل يف  التي  املؤرشات  بطبيعة  ذلك  تفسري  ويجب 

الـ 40، نسبة  الوفاة قبل سن  الدليل )معدل احتامل  هذا 

املياه،  بشبكة  املتصلني  غري  السكان  نسبة  للبالغني،  االمية 

نسبة االطفال ناقيص الوزن(، وهي كلها مؤرشات تتغري يف 

املدى املتوسط والبعيد وتعرب عن الحرمان البرشي املرتاكم 

خالل عقود، وهذا واقع اقليم كردستان، خصوصا املناطق 

االقليم  محافظات  فيه  تتمتع  الذي  الوقت  يف  الريفية، 

املدى،  قصرية  االقتصادية  املؤرشات  يف  نسبيا  جيد  بأداء 

الوضع  واستقرار  الحصار  آثار  عن  تحييدها  بسبب  وذلك 

وبالتايل  نسبية.  اقتصادية  طفرة  اىل  ادى  مام  فيها  األمني 

التقارير  يف  الوارد  التحليل  تؤكد صحة  هنا  املقارنات  فإن 

السابقة. 

عند النظر اىل املحافظات الخمس التي سجلت فيها اعىل . 4

هي  املثنى  محافظة  ان  نجد  والفقر،  الحرمان  من  نسب 

الخمس  املحافظات  ضمن  تأيت  التي  الوحيدة  املحافظة 

ميسان  كل  وترد  الخمسة.  االدلة  حسب  حرمانا  االكرث 

والقادسية وصالح الدين ضمن قامئة الخمسة االكرث حرمانا 

ثالث مرات، وواسط وذي قار وبابل مرتني. ويثري هذا بعض 

كأن  متاما،  منطقي  غري  يبدو  قد  ما  خصوصا  التساؤالت، 

بحسب  فقرا  االشد  الثانية  املحافظة  بابل  محافظة  تكون 

خط الفقر، والخامسة االكرث حرمانا بحسب دليل مستوى 

املعيشة، ولكنها تأيت يف ترتيب جيد نسببا يف دليل الوضع 

البرشي  الفقر  ودليل  البرشية  التنمية  ودليل  االقتصادي 

)12، 13، 13(، وهو ما يجب التدقيق يف اسبابه من خالل 

التمعن يف قيم املؤرشات االفرادية. 

عىل الرغم من االختالفات يف الجزئيات ويف املراتب الفرعية . 5

ضمن الفئات الكبرية، فإن املحصلة العامة ملتوسط الرتتيب 

حسب االدلة الخمسة اتت منسجمة اىل حد كبري مع دليل 

مستوى املعيشة )قارن العمود االخري – رقم 7 – مع العمود 

االول – رقم 1( حيث نجد نسبة مرتفعة جدا من التطابق. 

اساس  عىل  حرمان  االكرث  املحافظات  فإن  عام،  وبشكل 

هي  اداء،  االفضل  الخمس  واملحافظات  الخمسة،  االدلة 

العام،  املعيشة  مستوى  لدليل  بالنسبة  كام  نفسها  تقريبا 

والتي تتقاطع بنسبة كبرية مع نتائج االدلة االخرى ايضا. 

استخالصات ختامية

تضمنت كل التقارير والدراسات التي ورد ذكرها يف هذه الدراسة 

بالسياسات،  املتعلقة  والتوصيات  باالستنتاجات  خاصا  قسام 

تشابهت يف بعض الجوانب واختالفه يف اخرى. 

خارطة الحرمان ومستويات املعيشة يف العراق الصادرة عام . 1

2006 كانت االوىل يف هذه السلسلة، وقد بينت التفاوتات 

كام  والحرض،  والريف  املحافظات  مستوى  عىل  املناطقية 

املختلفة،  امليادين  حسب  الحرمان  نسب  تفاوت  بينت 

وساهمت بذلك يف توجيه السياسات نحو اولويات التدخل 

التوصيات  يف  اما  نفسه.  الوقت  يف  والقطاعية  املكانية 

واملبادئ  العام  االطار  عىل  الدراسة  ركزت  فقد  العامة، 

العراق.  يف  التنموي  املسار  مجمل  توجه  ان  يفرتض  التي 

وانطلقت الدراسة من رضورة العمل عىل تغيري التوازن يف 

اثر العوامل الخارجية والوطنية يف اتخاذ القرار فيام يتعلق 

مبسار العراق، لصالح العوامل الوطنية بشكل متدرج وثابت 

وال رجعة عنه، بإعتباره رشطا أوال للتنمية.

بناء  “إعادة  انه:  عىل  العام  الهدف  الدراسة  وقد حددت 

تجربة  تكرار  دون  يحول  مبا  والثقافة  واملجتمع  الدولة 

العقود املاضية”.

واقعي  “مسار  بأنه  اتباعه  الواجب  املسار  ووصفت 

اإلجتامعية  املستويات  عىل  متواز  بشكل  يتقدم  ومتدرج 

والسياسية واألمنية، التي يجب ان تسبق خطوات االنتقال 

اقتصاد  اىل  املركزي  الحكومي  االقتصاد  من  اإلقتصادي 

للسياسات  البدائل  ايجاد  يتم  ان  الرضوري  ومن  السوق. 

والتدابري اإلجتامعية املعتمدة حاليا يف خطوة تسبق قليال 

التقدم يف  االصالحات اإلقتصادية املطلوبة. كام ال بد من 

رشوط  لتوفري  الداخلية  املصالحة  ويف  السياسية  العملية 

الرتكيز  أما  اإلقتصادي.  وللتحول  األمني  لالستقرار  افضل 

اىل  إضافة  فهو  السوق،  اقتصاد  اىل  التحول  عىل  االحادي 

انتقاالً هشاً وغري  التنمية فأنه سيبقى  كونه يجايف منطق 

مستقر.

االنتقال  تحديدا  )واملقصود  االنتقالية  املرحلة  رشوط  اما 

االقتصادي(، فقد وجدت الدراسة انها يجب ان تكون: 

اطول مام توحي به السياسات الحالية،أ. 

ان يكون قد خطط لها بشكل جيد،ب. 

ان تكون السياسات التي تتضمنها فعالة ومناسبة، وأن ج. 

تراعي مصالح مختلف الفئات اإلجتامعية،

ان تكون العمليه شفافة ومستندة اىل مشاركة واسعة.د. 

بدوره . 2 تضمن  البرشية،  التنمية  الوطني عن حال  التقرير 

عرضا وتحليال للمؤرشات املناطقية والقطاعية، اال انه متيز 

بدراسته امليدانية ألمن االنسان يف العراق، وتضمن خالصات 

هامة بشأن اولويات العراقيني يف مجال أمن االنسان، كام 

بالسياسات. وقد  املتعلقة  التوصيات  انه تضمن عددا من 

الفقر  بني  وبسيطة  مبارشة  عالقة  عدم وجود  التقرير  بني 

وانعدام االمن، بل ان العوامل االخرى السياسية واملؤسسية 

املجال.  هذا  يف  االكرب  الدور  تلعب  التي  هي  والتاريخية 

ورسم التقرير اولويات املواطنني انفسهم عىل النحو التايل: 

عىل 	  اجامع  ومثة  الجسدي،  باألمن  يتصل  ما  كل  أوال  يأيت 

هذه االولوية بني كل املناطق وحسب كل املتغريات؛

وتعزيز 	  قوية  دولة  بناء  أولوية  عىل  ايضا  اجامع  هناك 

الجيش واجهزة االمن..

يأيت موضوع 	  الدولة،  وبناء  السيايس  واالستقرار  االمن  بعد 

عليها  مجمع  أولوية  بصفتها  العمل  فرص  وتأمني  الدخل 

ايضا، وبدون اختالفات كبرية بني العراقيني.

يليها من حيث االهمية موضوع الصحة، ثم التعليم.	 

املرأة ومتكينها، وتقييم وضعها، كان موضوعا 	  املوقف من 

ملواقف متفاوتة حسب متغريات مركبة.

 وكذلك، تفاوتت املواقف من القانون، والدميقراطية والحكم 	 

وتفسرياتها  املفاهيم،  لهذه  املركب  للطابع  نظرا  الصالح، 

املختلفة حسب املواطنني.

ال  املواطنني  »أن  يف  اهمية  االكرث  الخالصات  احدى  وتتمثل 

يزالون ينظرون اىل الدولة بصفتها الفاعل االكرث اهمية يف مجال 

االمن خصوصا، كام يف املجاالت االخرى. وهذا االقتناع عام يف 

كل املناطق والفئات االجتامعية، وال بد من اخذه بعني االعتبار 

اثناء وضع اسرتاتيجيات التنمية«.

من ناحية اخرى، ركز التقرير الوطني عن حال التنمية البرشية 

التالية  الصيغة  واقرتح  االنتقالية،  املرحلة  موضوع  عىل  بدوره 

ألمن  وحافظا  البرشية  للتنمية  منارصا  االنتقال  »جعل  وهي 

اإلنسان«، وأوىص باعتامد اسرتاتيجية شاملة تتضمن جملة من 

السياسات املتكاملة والتي تنطلق كلها من رضورة الحفاظ عىل 

األمن اإلنساين بصفته مدخال الزاميا. »وعىل الرغم من صعوبة 

انه ميكن  اال  البرشية،  للتنمية  الداعمة  السياسات  بني  الفصل 

وضع السياسات املنشودة تحت ثالثة عناوين هي:

عىل أ.  االساس  يف  تقوم  السالم:  وبناء  االمن  سياسات 

تعزيز دور الدولة؛

االقتصادي ب.  التنويع  ضمنها  من  االقتصادية:  السياسات 

وتخفيف االعتامد عىل النفط وتعزيز دور القطاع الخاص؛

السياسات االجتامعية: والتشديد عىل طابعها التكاميل ج. 

التعليم، والصحة،  أولويات متعلقة باصالح قطاع  مع 

ومتكني املرأة، وتعزيز الرشاكة مع املجتمع املدين.

االسرتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر )2009(، وبعد . 3

حسابها لخط الفقر الوطني )عىل اساس االستهالك(، وعىل 

املناطقية  التفاوتات  بدورها  مبينة  املحافظات  مستوى 

من  التخفيف  هو  عاما  هدفا  وضعت  الفقراء،  وخصائص 

ستة  وحددت  العراق،  يف  التوظيف  فرص  وزيادة  الفقر 

محصالت لإلسرتاتيجية هي: 

دخل اعىل من العمل للفقراء.أ. 

تحسن املستوى الصحي للفقراء.ب. 

انتشار وتحسني تعليم الفقراء.ج. 

بيئة سكن افضل للفقراء.د. 

حامية اجتامعية فعالة للفقراء.ه. 

تفاوت اقل بني النساء والرجال الفقراء.و. 

االمن  االسرتاتيجية فهي: ضامن  لهذه  الرئيسية  التحديات  اما 

واالستقرار، ضامن الحكم الرشيد، ضامن عدالة التوزيع وتنويع 

االثار  من  والتخفيف  السوق،  اقتصاد  ظل  يف  النمو  مصادر 

االسرتاتيجية  وتتبنى  الفقراء.  عىل  االقتصادي  لإلصالح  السلبية 

هذا  يف  االقتصادية  واالصالحات  السوق  اقتصاد  نحو  “التوجه 

النشاط االقتصادي وخصخصة  االتجاه وتقليص دور الدولة يف 

للمراجعة،  قابلة  غري  مسلمة  بصفتها  العام”،  القطاع  رشكات 

وتقرتح اعتامد سياسات اجتامعية للتخفيف من آثارها السلبية 

وتعديلها  السياسات  هذه  مراجعة  اقرتاح  بدل  الفقراء  عىل 

السياسات  اما  االجتامعية.  املوجبات  االعتبار  بعني  تأخذ  ليك 

االجتامعية فهي بدورها تتمحور حول مبدأ االستهداف املحدد 

للفقراء”  فعالة  اجتامعية  حامية  “شبكات  وانشاء  للفقراء 

املواطنني  حق  مبدأ  عىل  تقوم  التي  املقاربات  عن  واالبتعاد 

املرافق  وخدمات  االجتامعية  الخدمات  عىل  بالحصول  جميعا 

العامة االساسية للجميع. 

االطار . 4 تشكل   )2014–2010( الوطنية  التنمية  خطة 

عاما  االكرث شموال وتكامال، وقد حددت هدفا  التخطيطي 

ميثل يف »أن يكون العراق بلدا ًفاعاًل، من خالل العمل وفق 

تتكامل  إقليمية  اقتصادية  قوة  يكون  وان  السوق،  آليات 

الدولية.  الرشاكة  ملبدأ  تجسيدا  العاملي  باإلقتصاد  وتندمج 

وعىل هذا األساس تسعى الخطة اىل توظيف العراق ملوارده 

اإلقتصادية، البرشية منها والطبيعية، بشكل فاعل وصوال إىل 

اقتصاد تنافيس متنوع يتبوأ فيه القطاع الخاص دورا رائدا 
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يف توليد الرثوة والوظائف، ومتارس الحكومة دورا تنظيميا 

ومتكينيا من اجل مواجهة إخفاقات السوق وضامن توزيع 

األكرث عرضة  املجتمع  فئات  لتمكني  القومي  للدخل  عادل 

تحقيق  يف  فاعل  بشكل  دورهم  ميارسوا  أن  من  للمخاطر 

التقدم اإلقتصادي واإلجتامعي”. 

الدراسات  تتضمنها  مل  جديدًة  جوانباً  الخطة  وتتضمن 

شاملة  وطنية  خطة  بصفتها  طبيعتها  بحكم  وذلك  السابقة، 

التزامات  وتتضمن  التنفيذية  الخطط  مواصفات  وفق  مصاغة 

الجوانب  هذه  من  واملوارد.  باملوازنات  مرتبطة  محددة 

وإعطاء  للتنمية،  الالمركزية  اإلدارة  تعزيز   « مسألة  الجديدة 

أدوار أكرث فاعلية للمحافظات”، كذلك “موضوع البعد املكاين 

للتنمية وتوزيع مثار التنمية بشكل منصف وعادل عىل عموم 

السكانية”،  والحجوم  والحاجة  الحرمان  ملستوى  وفقا  العراق 

األبعاد  عىل  التنموي  القرار  يف  »التوازن  عىل  الحرص  وايضا 

والبعد  اإلقتصادي  بالبعد  واملتمثلة  املستدامة  للتنمية  الثالث 

"بجوانب  الخطة  اهتمت  كام  البيئي”.  والبعد  االجتامعي 

السابقة،  اجتامعية وإنسانية مل تكن ذات أسبقية يف الخطط 

كاالهتامم بالفئات الهشة وبالفقر ورضورة الحد منه، ودرجة 

تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وموضوع اإلصالح املؤسيس 

والحوكمة الرشيدة، فضال عن تركيزها عىل ميادين التمكني يف 

العديد من األنشطة وخاصة يف موضوع تأمني السكن”. 

الوطنية  واالسرتاتيجية  الوطنية  التنمية  خطة  بني  واملشرتك 

للتخفيف من الفقر هو تبني اتجاه اقتصاد السوق دون نقد 

الوطنية  التنمية  لخطة  العام  الهدف  صياغة  ان  تحفظ.  او 

البلدان  كل  يف  االتجاه  لهذا  النموذجية  الصياغة  نفسها  هي 

االعتبار خصوصية  بعني  تأخذ  بأنها  توحي  واملناطق، وهي ال 

العراق، ال بل تضع االهداف نفسها للعراق كام ألي دولة اخرى 

تنافيس،  اقتصاد  سوق،  اقتصاد  نفسها،  واالهداف  العامل،  يف 

اندماج يف االقتصاد العاملي، دور قيادي للقطاع الخاص...ألخ، 

التي تسمح بتحقيق ذلك قد ال تكون  العلم ان الرشوط  مع 

صوابية  عن  النظر  بغض  وذلك  الواقعية  الناحية  من  متوفرة 

هذا الخيار خصوصا بعد االزمات املالية واالقتصادية العاملية 

التي طرحت عالمات استفهام كبرية عىل الوصفات االقتصادية 

النيوليربالية. 

الدراسات . 5 صدور  الزمن  يف  تيل  والتي  الحالية،  دراستنا 

بدورها  تضمنت  املذكورة،  واالسرتاتيجيات  والخطط 

فصل  كل  نهاية  يف  وردت  التي  التوصيات  من  سلسلة 

تلخيصه  يجري  موحد،  وفق منوذج  الفصول مصممة  من 

مستوى  عىل  الجغرافية  االولويات  يتضمن  جدول  يف 

املتعلقة  االولويات  ثم  الريفية،  واملناطق  املحافظات 

العامة  بالسياسات  ومقرتحات  االجتامعية،  بالفئات 

يف  سهل  بشكل  التوصيات  هذه  مراجعة  وميكن  املقابلة. 

نهاية كل فصل. 

العام،  الطابع  ذات  والتوصيات  بالخالصات  يتعلق  فيام  اما 

والدراسات  التقارير  يف  كام  نفسه  االتجاه  يف  تذهب  فهي 

الوطني  والتقرير  االوىل،  الحرمان  خارطة  والسيام  السابقة، 

من  هام  جانب  مع  تتقاطع  كام  البرشية.  التنمية  حال  عن 

وخطة  الفقر  من  التخفيف  اسرتاتيجية  وتوجهات  توصيات 

الكامل  تبنيها  عدم  يف  عنهام  تتاميز  ولكنها  الوطنية،  التنمية 

السوق  اقتصاد  وصفات  تغلب  التي  االقتصادية  للتوجهات 

واالصالح النيوليربايل دون مراعاة خصوصية العراق، وهو امر 

لرشوط  تناولهام  عند  والثانية  االوىل  الدراستان  عليه  شددت 

اسرتاتيجية  ان  يبدو  ال  والتي  االنتقال،  مرحلة  ومواصفات 

بالشكل  تلحظهام  الوطنية  الخطة  وال  الفقر  من  التخفيف 

الكايف.

الحالية  الدراسة  تويص  التي  الرئيسية  والقضايا  النقاط  أما 

الشاملة  التنموية  املقاربة  انسجاما مع  االعتبار  بعني  بأخذها 

لكل االبعاد فهي التالية:

االمريكية . 1 القوات  انسحاب  والسيام  االخرية،  التطورات 

وفق   2010 أيلول  شهر  مطلع  يف  العراق  من  القتالية 

وترسيخ  توسيع  عامال مساعدا عىل  يشكل  املقرة،  الخطة 

دور الحكومة الوطنية ومجمل االطراف الوطنية يف اتخاذ 

يف  السياسية  والعملية  التنموية  للعملية  القيادي  القرار 

العراق. واذ ال يعني ذلك ان اثر العوامل الخارجية مل يعد 

مؤثرا، ولكنه يعني وجود هامش اضايف ومسؤولية اضافية 

الوطنية  املصالحة  عملية  لحامية  الوطنية  االطراف  عىل 

وإزالة  الحكم،  مؤسسات  يف  السياسية  املشاركة  وتوسيع 

عنارص التوتر والتهميش وتعزيز دور االطراف الوطنية يف 

مواجهة التحديات واملؤثرات الخارجية.

الدولة . 2 بناء  وعملية  واملؤسيس،  السيايس  البعد  ان 

ومؤسساتها واجهزتها وترسيخ االمن )بشقيه االمني املبارش 

وامن االنسان(، لها اولوية بذاتها واولوية وسائلية لكونها 

هذا  يوىل  ان  بد  ال  لذلك  التنمية.  اىل  الرضوري  املدخل 

الوطنية  التنمية  خطط  يف  يستحق  التي  االهمية  البعد 

االهتامم  تخصيص  تبالغ يف  االن  تزال حتى  ال  التي  كلها، 

بشكل  السيايس  البعد  مع  وتتعامل  االقتصادي  بالبعد 

جزيئ من مداخل فرعية بدل املداخل الرئيسية. ويف هذا 

الصدد تطرح االفكار والتوصيات التالية:

الجاهزة أ.  الوصفات  تجنب  والالمركزية:  املركزية 

واقرتاح الصيغة املناسبة للتوازن املطلوب بني املركزية 

والالمركزية املناسب للعراق. ان توسيع الالمركزية يف 

ويف  القامئة،  واملجتمعية  السياسية  االنقسامات  ظل 

والدعم  العالقات  مع  االنقسامات  هذه  تشابك  ظل 

الوطني  املتعدد، مصحوبا بضعف املرشوع  االقليمي 

التفاوت  يعزز  ان  شأنه  من  للحكومة،  املركزي   –

ويغذي  العراقي،  املجتمع  مكونات  بني  والتباعد 

الحكومة  ويضعف  االمني،  والتوتر  الرصاع  عوامل 

القصوى  انه قد يضيع فرص االستفادة  املركزية، كام 

فيها  مبا  الطليعية  والقطاعات  االنتاجية  تطوير  من 

تتطلب  التي  التكنولوجيا  واستخدام  النفط  قطاع 

تنموي  مرشوع  اي  فإن  لذلك،  قويا.  وطنيا  مرشوعا 

مستدام، ال بد ان يلحظ – يف الوقت نفسه – تعزيز 

ذلك  باعتبار  القوي،  الوطنية  الدولة  بناء  مرشوع 

التي  الالمركزية  ان  السليمة.  لالمركزية  مالزما  رشطا 

مرشوع  اىل  تستند  التي  تلك  هي  التنمية  تحقق 

تنموي وطني فعال وقوي ايضا. 

تغليب ب.  عدم  يجب  الرشيد:  بالحكم  يتعلق  فيام 

الطابع  وذات  الرئيسية  االبعاد  عىل  الفرعية  االبعاد 

السيايس. ان اجندة االصالح املؤسيس التي تقترص عىل 

االستثامر  تحفز  التي  الترشيعات  واقرار  الخصخصة، 

االجنبي والقطاع الخاص، والشفافية ومكافحة الفساد 

املعلومات،  تكنولوجيا  واستخدام  الفني،  باملعنى 

املشار  فالقضايا  كافية.  غري  االدراة...الخ،  وتحديث 

اليها هي كلها هامة، ولكن االولوية يف حالة العراق 

العادة بناء فكرة الدولة واملواطنية، ولبناء مؤسسات 

املؤسسات،  خالل  من  السياسية  واملشاركة  للرشاكة 

واملجتمعية  السياسية  للقوى  فعال  متثيل  ولتأمني 

وتفعيل  واملشاركة،  باالنتامء  يشعرها  مبا  املتنوعة 

االساسية  املسائل  هي  هذه  ...الخ.  املرأة  مشاركة 

يغطي  ان  ويجب  واالداري،  املؤسيس  لألصالح 

االجتامعية  االبعاد  هذه  املؤسيس  واالصالح  الترشيع 

تكييف  من  نفسها  االهمية  تعطى  وان  ايضا،  كلها 

املستثمرين  ومصالح  متطلبات  مع  الرسيع  العراق 

االجانب او العراقيني قبل تكيفها مع مصالح الفئات 

معالجات  تتطلب  قد  والتي  الواسعة  االجتامعية 

مختلفة. 

وتكرار . 3 املبالغة  عن  التخيل  الدولة:  بدور  يتعلق  فيام 

القول بتقليص دور الدولة، وخصخصة الرشكات العامة، يف 

الوقت الذي يدرك املعنيون ان املرحلة التي مير فيها العراق 

مبا هي مرحلة اعادة بناء شاملة للمجتمع والدولة يف آن، 

تتطلب دورا اكرث اهمية للدولة مام هو الحال يف دول متر 

يف اوضاع عادية. من ناحية اخرى، ان القطاع الخاص غري 

مؤهل يف املدى املبارش للعب دور قيادي وطني يستجيب 

ال  املبالغة  هذه  فإن  واخريا  املستدامة،  التنمية  ملتطلبات 

تتناسب اطالقا مع املزاج الشعبي العام ومع االولويات التي 

ال تزال تتوقع من الدولة دورا قياديا، السيام يف مجال االمن 

واالستقرار. وال يفرتض بالخطط واالسرتاتيجيات الوطنية ان 

االولويات  االعتبار هذه  بعني  يأخذ  ال  تبدو يف مظهر من 

ويتجاهلها وال يهتم اال باالستثامر واملستثمرين. 

فيام يخص السياسات االجتامعية ومكافحة الفقر، التأكيد . 4

الحق  مفهوم  من  تنطلق  والتي  املالمئة  املقاربات  عىل 

املكرس لكل مواطن يف الحصول عىل الخدمات االجتامعية 

وخدمات املرافق العامة، وكذلك الحق يف العمل واملشاركة 

عىل  الرتكيز  عن  يختلف  ايضا  وهذا  الحقوق.  من  وغريها 

حساب  اىل  املستندة  والفعالية  الضيق،  االستهداف  برامج 

يف  واختصارها  االجتامعية  السياسات  واجتزاء  التكاليف، 

الفقر  من  التخفيف  اسرتاتيجية  ان  امان محددة.  شبكات 

محقة يف تركيزها عىل ايجاد فرص عمل باعتبار ذلك آلية 

متكينية ومستدامة للخروج من الفقر، ولكن هذا يجب ان 

يقرتن ايضا بسياسات اجتامعية ذات طابع متكامل، تضمن 

مضمونها  ليكون  االقتصادية  السياسات  بتعديل  القبول 

سياسات  اعتامد  وتتضمن  للفقراء،  صديقا  االجتامعي 

وال  مكوناتها  احد  االمان  شبكات  تكون  شاملة  اجتامعية 

الجديدة يف اهداف االلفية،  التوجهات  تخترصها كلها. ان 

توفري  عىل  تشدد   ،2010 لعام  االلفية  قمة  بعد  خصوصا 

االساسية  الخدمات  بتوفري  املقرتن  الالئق  العمل  فرص 

للجميع عىل اساس مبدأ الحق، وتبني الدول لنظام حد ادىن 

املواطنني، بصفته  الشاملة لجميع  االجتامعية  الحامية  من 

اهم مكونات تحقيق الهدف االول من اهداف االلفية. وقد 

نصت الوثيقة الصادرة عن القمة بشكل واضح عىل ذلك، 

تجاوز  اىل  والبلدان  التنمويني  والرشكاء  الحكومات  ودعت 

التعامل مع نتائج الفقر فقط، واىل تجاوز سياسات مكافحة 

االستهداف  ومبدأ  االمان  شبكات  عىل  تقترص  التي  الفقر 

لصالح سياسات اكرث شموال وتكامال. وهذه املقاربة تصبح 

اكرث رضورة يف حالة العراق، حيث اثبتت الدراسة الحالية ان 

التقدم يف بعض املؤرشات االقتصادية )مثل الدخل او ملكية 

السلع املعمرة( مل يصاحبه تحسن فعيل يف مستوى املعيشة 

وخروج من حالة الفقر. كام اثبتت ان املؤرش االكرث اهمية 

يف الوضع االقتصادي لألرسة هو معدل االعالة املرتفع، اي 

عدم توفر فرص عمل كافية للعراقيني. كام اكدت الدراسة، 

واالمان  الحامية  عن  مركبا  دليال  مرة  ألول  تضمنت  التي 
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االجتامعي انهام يعنيان ما هو اكرث من مجرد نظام بسيط 

للمساعدات االجتامعية النقدية او العينية، ليشمل التقاعد 

والتأمني والحد من مخاطر العمل والسكن والتنقل وما اىل 

ذلك. 

تبقى . 5 االخرى  واالستنتاجات  التوصيات  بعض  ان  اخريا، 

مثل  والتقارير،  الدراسات  كل  بني  مشرتكة  وهي  صحيحة 

الزراعة  وتطوير  البيئي،  والبعد  املكانية،  التنمية  اهمية 

والريف، وتطوير القطاعات الصحية والتعليمية، والسكن، 

التقارير وان  العامة. وقد اجمعت عىل ذلك كل  واملرافق 

يجري تناولها كل واحد من زاوية مختلفة. 

يبقى، ان الطريق طويل، ولكن اختيار الوسائل املالمئة كفيل 

اىل  الوصول  من  ومؤسساته،  العراقي،  الشعب  ميكن  بأن 

املقصد. 

التقرير التحليلي
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الفصل األول: عرض وتحليل عام ملستوى 

املعيشة عىل صعيد العراق

1.1 مقدمة؛ قياس مستوى املعيشة

إبعادها،  مبختلف  املعيشة  مبستوى  الدراسة  هذه  تعنى 

تعتمد  لذلك  وتبعا  وغريها.  والبيئية  واإلجتامعية  اإلقتصادية 

دليل  طريق  عن  املعيشة  مستوى  قياس  أسلوب  الدراسة 

هذا  ويحسب  ميادينه.  وملستويات  املعيشة  ملستوى  إحصايئ 

الدليل عىل صعيد األرسة الواحدة وبالتايل ميكن توظيفه لغرض 

توزيع السكان إىل فئات حسب سلم مستويات املعيشة، بدءا 

مستوى  بأعىل  وانتهاء  والفقر  الحرمان  من  مستوى  أدىن  من 

من الرفاهية فضال عن إستخدامه لغرض تحليل خصائص هذه 

الفئات واستكشاف العوامل املفرسة ملا هي عليه من مستويات 

معيشية.

سبق تطبيق أسلوب دليل مستوى املعيشة يف دراسة »خارطة 

باستخدام   2006 سنة  الصادرة  املعيشة«  ومستويات  الحرمان 

اعتبار  ميكن  وبهذا   ،)9(2004 املعيشية  األحوال  مسح  بيانات 

وكان  املذكورة.  للدراسة  ومحدثة  مكملة  الحالية  الدراسة 

أسلوب دليل مستوى املعيشة قد طبق بالنسبة إىل لبنان ضمن 

دراستني أيضا، األوىل أعدت باستخدام بيانات مسح املعطيات 

بيانات  باستخدام  والثانية  واملساكن 1995  للسكان  اإلحصائية 

الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألرس للعام 2004 )10(. كام 

طبق األسلوب عىل مستوى سبع دول عربية باستخدام بيانات 

لصحة  العريب  املرشوع  برعاية  نفذ  الذي  األرسة  صحة  مسح 

األرسة )11(.

ويحسب دليل مستوى املعيشة بإتباع الخطوات آالتية:

تحديد امليادين الرئيسية ملستوى املعيشة، كميادين التعليم . 1

والصحة والسكن والبنى التحتية والوضع اإلقتصادي.

مؤرش . 2 واختيار  ميدان  كل  يتضمنها  التي  املجاالت  تحديد 

إحصايئ أو أكرث لتمثيل كل مجال. ويف حال صعوبة تحديد 

مجاالت امليدان بشكل واضح أو تعذر توفري مؤرشات ممثلة 

الجهاز املركزي لإلحصاء وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، خارطة الحرمان ومستويات   9

املعيشة يف العراق، بغداد، 2006.

راجع:  10

وزارة الشؤون اإلجتامعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، دراسة خارطة أحوال املعيشية يف   

لبنان، بريوت، 1998. 

وزارة الشؤون اإلجتامعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، تطور خارطة أحوال املعيشة يف   

لبنان بني عامي 1995 و2004: مقارنة مع نتائج »خارطة أحوال املعيشة يف لبنان، 1998«، 

بريوت، 2007.

املرشوع العريب لصحة األرسة يف جامعة الدول العربية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ،   11

الفقر والحرمان يف بعض الدول العربية: دراسة مقارنة يف ضوء نتائج مسوحات الصحة 

العربية )املغرب، الجزائر، تونس، جيبويت، لبنان، سوريا، اليمن(، 2009.

لكل مجال يتم اختيار املؤرشات عىل مستوى امليدان دون 

النزول إىل مستوى املجال. 

لكل . 3 بالنسبة  لألرسة  و2  صفر  بني  ما  ترتاوح  عالمة  وضع 

مؤرش. وتعطى األرسة العالمة صفر لحالة الحرمان القصوى 

التي ميثلها املؤرش والعالمة 2 لحالة  الحاجة األساسية  من 

 1 العالمة  ومتثل  األساسية.  الحاجة  لهذه  القصوى  اإلشباع 

الحاصلة  الحاجة األساسية فتعترب األرس  الحرمان من  عتبة 

عىل عالمة تقل عن 1 محرومة من إشباع الحاجة. وتساوي 

عالمة األرسة، بالنسبة للمؤرشات التي تنطبق عىل مستوى 

الدراسة  متابعة  كمؤرش  األرسة،  مستوى  عىل  وليس  الفرد 

عالمات  متوسط  للبالغني،  التعليمية  املرحلة  ومؤرش 

أفرادها.

تساوي . 4 باعتبارها  لألرسة  ميدان  كل  دليل  قيمة  حساب 

الوسط الحسايب لعالمات املؤرشات املمثلة للميدان وحساب 

قيمة الدليل العام ملستوى معيشة األرسة باعتبارها تساوي 

الوسط الحسايب لقيم أدلة امليادين بالنسبة لألرسة. 

أساليب إحصائية مختلفة  إىل  اللجوء  انه ميكن  املعروف  ومن 

التي يشيع  املعيشة. ومن األساليب  لقياس وتحليل مستويات 

استخدامها لهذا الغرض أسلوب مؤرشات فقر الدخل الذي يبنى 

عىل أساس حساب خط للفقر مييز ما بني الفقراء وغري الفقراء 

ويستخدم لحساب مؤرشات الفقر كنسبة الفقر وفجوة الفقر 

وشدة الفقر. إال أن لهذا األسلوب العديد من املحددات، فهو 

يهتم بفقر الدخل دون األخذ باالعتبار األبعاد األخرى ملستوى 

املعيشة وهو يركز عىل الفقراء من السكان دون أن يهتم بشكل 

كاف بتحديد وقياس مستوى معيشة بقية فئات السكان ويتم 

تطبيقه باستخدام بيانات الدخل واإلنفاق دون االستفادة من 

ما  غالبا  والتي  املعيشة  مستويات  عن  املتاحة  البيانات  بقية 

تكون أكرث توافراً ودقة من البيانات املذكورة.

املعيشة  مستويات  وتحليل  لقياس  األخرى  األساليب  ومن 

أسلوب األدلة اإلحصائية املتبع يف تقارير التنمية البرشية والذي 

يعتمد عىل حساب أدلة بسيطة نسبيا كدليل التنمية البرشية 

ألغراض  مناسبا  األسلوب  هذا  ويعد  البرشي.  الفقر  ودليل 

املقارنات الدولية نظرا لقلة عدد مؤرشات كل دليل فيه ولتوافر 

بيانات مؤرشاته ملعظم دول العامل. إال أنه غري مناسب لقياس 

وتحليل مستويات املعيشة عىل مستوى األرسة أو فئات السكان 

العتامده عىل مؤرشات كلية للبلد بأكمله أو للمناطق الجغرافية 

ضمن البلد، كام وان عدد مؤرشات أدلة هذا األسلوب قليل ال 

يسمح بإجراء قياس وتحليل تفصييل لألبعاد املختلفة ملستوى 

املعيشة. 
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وميتاز دليل مستوى املعيشة، باملقارنة مع مؤرشات فقر الدخل، 

فعيل من  إشباع  يتحقق من  ما  قياس مدى  يقوم عىل  أنه  يف 

الحاجات األساسية وليس عىل قياس الدخل املتاح للحصول عىل 

اعتبار األرسة محرومة  الحاجات. ويعني هذا، من جهة،  هذه 

من الحاجة األساسية إذا تعذر عليها الحصول عىل الحاجة حتى 

لو كان مستوى دخل األرسة يؤهلها لذلك، وكام هو الحال مثال 

بالنسبة للحرمان من خدمات املاء والكهرباء والرصف الصحي 

الناتج عن نقص أو عدم توفر هذه الخدمات. ومن جهة أخرى، 

ال يقترص الدليل عىل الحاجات األساسية التي تشرتى، إمنا يشمل 

عليها  الحصول  ميكن  ال  التي  األخرى  األساسية  الحاجات  أيضا 

مقابل املال فقط كاألمان الشخيص والخلو من األمراض املزمنة 

واإلعاقات وتوفر الخدمات العامة وخلو البيئة من التلوث. 

كام ميتاز دليل مستوى املعيشة بأنه مقياس شامل ال يقترص عىل 

تشخيص وقياس املستوى املعييش لألرس املحرومة فقط، كام يف 

مؤرشات فقر الدخل، وإمنا يشمل يف القياس كامل سلم مستوى 

واملرتفعة.  املتوسطة  املعيشية  املستويات  ذلك  مبا يف  املعيشة 

بيانات  استخدام  خالل  من  يحسب  بأنه  الدليل  ميتاز  كذلك 

متنوعة تخص مستوى املعيشية وال يعتمد حسابه عىل بيانات 

أو مصداقية  دقة  ذات  تكون  ما  كثريا  التي  اإلنفاق  أو  الدخل 

محدودة ألسباب تتعلق بالبيانات املرصح بها من قبل األرسة أو 

بالتقلبات املوسمية أو بإشكاالت عملية أو منهجية أخرى. 

الجدول )1-1( عدد مجاالت ومؤرشات ميادين 

دليل مستوى املعيشة

عدد املؤرشاتامليدان
األرس املحرومة 

)%(

532.1الوضع اإلقتصادي

432.6الحامية واألمان اإلجتامعي

627.9التعليم

726.8الصحة

852.8البنى التحتية

528.7املسكن

3527.9الدليل العام ملستوى املعيشة

ويقاس دليل مستوى املعيشة للدراسة الحالية باستخدام بيانات 

الذي   2007 العراق  يف  لألرسة  واإلقتصادي  اإلجتامعي  املسح 

الدويل)12(،  البنك  مع  بالتعاون  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  نفذه 

الدراسة.  إعداد  عند  بياناته  توفرت  لألرسة  مسح  أحدث  وهو 

ويشتمل الدليل عىل ستة ميادين تم تحديدها تبعا ملا يتيحه 

مسح األرسة املذكور من بيانات ومبا يحقق اكرب قدر ممكن من 

هو  وكام   2006 دراسة  يف  املعيشة  مستوى  دليل  مع  املقارنة 

مبني يف الجدول 1-1.

وحاالت  املعيشة  مستوى  دليل  مؤرشات   2-1 الجدول  يعرض 

الحرمان لكل مؤرش. وقد روعي يف اختيار مؤرشات كل ميدان 

املجاالت  أهمية  املؤرشات مع  وأوزان  التوازن يف عدد  تحقيق 

املؤرشات  بعض  إن  املشمولة.  األرس  أنواع  ومع  امليدان  ضمن 

التي تبدو مالمئة إذا ما أخذت كمؤرشات منفصلة، تكون غري 

مالمئة ضمن مجموعة مؤرشات امليدان ألن شمولها يؤدي إىل 

بقية  حساب  عىل  امليدان  ضمن  معني  مجال  متثيل  يف  تحيز 

املجاالت فيه أو إىل تحيز يف متثيل نوع معني من األرس أو فئة 

معينة من األفراد عىل حساب بقية األرس أو األفراد. عليه، بذلت 

اللجوء  تم  كام  متوازن.  بشكل  املؤرشات  إلنتقاء  خاصة  عناية 

التحيز املذكور من أهمها إعطاء  إىل عدد من األساليب لتاليف 

نصف وزن لعدد من املؤرشات واعتامد مؤرشات مركبة يحسب 

كل منها من عدد من املفردات ضمن استامرة املسح. ويتضمن 

الفصل االول تفاصيل تخص اختيار املؤرشات ومنظومة العالمات 

بالنسبة لكل مؤرش وتفاصيل أخرى عن منهجية الدليل وكيفية 

حسابه)13(.

لإلطالع عىل تفاصيل املسح ونتائجه يرجى مراجعة:  12

http://www.CSO.gov.iq/pdf/2008/ishes_part1.pdf  

 http://www.CSO.gov.iq/pdf/2008/ishes_part2.pdf  

http://www.CSO.gov.iq/pdf/2008/ishes_annexes.pdf  

يرجى مراجعة الفصل الثاين من الجزء الثالث )امللف اإلحصايئ( من هذه الدراسة.  13

الجدول )1-2( مؤرشات دليل مستوى املعيشة وحاالت الحرمان منها 

أرس محرومة )%(حاالت الحرمانامليدان أو املؤرش

أوال: ميدان الوضع اإلقتصادي

25.0األرس التي تقع ضمن الربع األدىن إلنفاق الفرد1. إنفاق الفرد

552.6 فأكرث2. معدل اإلعالة 

415.6 سلع معمرة أو أقل3. ملكية السلع املعمرة )14 سلعة معمرة(

18.2ال متلك األرسة أي من األصول 4. ملكية األصول

5. القروض والسلف
األرسة محملة بقروض وسلف تلقتها لغرض توفري حاجات استهالكية أو لتسديد 

ديون عليها أو ملواجهة حاالًت طارئة
26.6

ثانيا: ميدان الحامية واألمان

1. التقاعد والضامن اإلجتامعي 
ال ميارس أي من أفراد األرسة عمال مشموال بقوانني التقاعد والضامن اإلجتامعي 

وال تستلم األرسة دخول تقاعدية
45.5

48.1واحد أو أكرث من أفراد األرسة يواجه خطورة تتعلق بالعمل2. خطورة العمل 

17.1واحد أو أكرث من أفراد األرسة تأثر سلبا مبخاطر خالل االثنى عرشا شهرا السابقة 3. املخاطر )11 نوع من املخاطر(

23.4ال يوجد يف األرسة فرد يعمل أو يوجد شخص يعمل عمل غري دائم4. دميومة العمل

ثالثا: ميدان التعليم

21.6العمر 6-15 سنة وال يتابع الدراسة االبتدائية ومل ينهي االبتدائية1. متابعة الدراسة

53.3إكامل املرحلة االبتدائية للبالغني2. املستوى التعليمي للبالغني 

9.4أكرث من 1 كيلومرت3. املسافة إىل اقرب مدرسة ابتدائية )الوزن ½(
4. املسافة إىل اقرب مدرسة متوسطة أو 

ثانوية )الوزن ½(
8.2أكرث من 5 كيلومرت

5. السبب الرئييس لرتك املدرسة أو عدم 
االلتحاق باملدرسة أو الجامعة

ال توجد مدرسة، ال تتوفر مقاعد أو مرافق صحية يف املدرسة، ال توجد معلمة 
أو معلم يف املدرسة، النقل صعب جدا وغري مأمون، العجز أو املرض، ال توجد 
وثائق، ال تتمكن األرسة من سد نفقات الدراسة، أعمل للعائلة أو لشخص أخر

27.7

6. اللغات
إتقان كل من قراءة وكتابة وتكلم لغة األم مبستوى يقل عن متوسط أو ما 

يعادل ذلك.
32.0

رابعا: ميدان الصحة

21.7فرد واحد أو أكرث1. اإلعاقة واألمراض املزمنة 
2. وزن الطفل نسبة إىل عمره )سوء التغذية( 

)الوزن ½(
10.0سوء تغذية شديد أو معتدل أو تغذية مفرطة أو مفرطة جدا

3. طول الطفل نسبة إىل عمره )التقزم( 
)الوزن ½(

23.7سوء تغذية شديد أو معتدل

13.7قابلة قانونية، آخرون أو ال أحد4. الرعاية الصحية أثناء آخر حمل )الوزن ½(

12.4قابلة قانونية، آخرون أو ال أحد5. الوالدة عىل أيدي ماهرة )الوزن ½(

30.8خمسة أو أكرث من املؤثرات السلبية لظروف العمل6. ظروف العمل السلبية 

45.4أكرث من كيلومرت واحد7. املسافة إىل اقرب مركز صحي أو طبيب 
خامسا: ميدان البنى التحتية

14.7عدم وجود توصيل من الشبكة العامة إىل املسكن 1. املصدر الرئييس للامء

2. توفر مصدر للكهرباء
ال يوجد كهرباء أو يوجد من مصدر واحد فقط من غري الشبكة العامة أو من 

أكرث من مصدر واحد من غري الشبكة العامة 
2.5

3. استقرار الطاقة الكهربائية من الشبكة 
العامة

92.7عدد ساعات الحصول عىل الكهرباء من الشبكة العامة 16 ساعة أو اقل يوميا

21.9ليس الشبكة العامة وال حوض تعفني 4. وسيلة الرصف الصحي

62.0رميها خارج الوحدة السكنية أو حرقها أو طمرها أو أخرى5. وسيلة التخلص من النفايات

40.1طريق مفروش بالحىص أو طريق ترايب أو أخرى 6. نوعية الطريق املؤدي للمسكن
7. املؤثرات السلبية يف محيط املسكن 

)12 مؤثر(
39.4تأثري كبري أو تأثري قليل

24.8أكرث من كيلومرت8. املسافة إىل الخدمات )11 خدمة(

سادسا: املسكن

16.1مادة بناء سقف املسكن ليست أضلع حديدية أو خرسانة1. مادة بناء الوحدة السكنية

28.3اقل من 0.5 غرفة2. حصة الفرد من غرف املسكن

29.8 أو اقل من بني 5 مرافق3. توفر مرافق املسكن

29.9ال يوجد تربيد عن طريق مكيف الهواء أو املربدة4. تربيد الوحدة السكنية 

29.0نفط أو حطب أو فحم أو روث الحيوانات أو أخرى 5. الطاقة املستخدمة لتسخني املاء
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وتوخيا لتبسيط العرض، سيعتمد تصنيفان ملستويات املعيشة؛ 

فئات  إىل خمس  األرس  ُتصنف  األول خاميس، حيث  التصنيف 

هي: 

مستوى معيشة منخفض جدا: قيمة دليل مستوى املعيشة . 1

تقع ما بني الصفر وأقل من 0.75

مستوى معيشة منخفـض: قيمة دليل مستوى املعيشة تقع . 2

ما بني 0.75 وأقل من 1

مستوى معيشة متـوسط: قيمة دليل مستوى املعيشة تقع . 3

ما بني 1 وأقل من 1.25

مستوى معيشة مرتفـع: قيمة دليل مستوى املعيشة تقع ما . 4

بني 1.25 وأقل من 1.5

املعيشة . 5 دليل مستوى  قيمة  مرتفع جدا:  معيشة  مستوى 

تقع ما بني 1.5 و2 

الخاميس  التصنيف  من  مشتق  ثاليث  تصنيف  الثاين  والتصنيف 

أعاله. وقد تم يف هذا التصنيف دمج أول فئتني، مستوى املعيشة 

املنخفض جدا ومستوى املعيشة املنخفض، يف فئة واحدة هي 

فئة مستوى الحرمان. كام دمجت آخر فئتني، مستوى املعيشة 

املرتفع ومستوى املعيشة املرتفع جدا، يف فئة واحدة هي فئة 

املتوسط  املعيشة  فئة مستوى  واعتربت  حاالً.  األفضل  مستوى 

فئة بحد ذاتها يطلق عليها فئة مستوى الكفاية. وبهذا تصنف 

األرس إىل ثالثة فئات عىل النحو اآليت:

أرس محرومة: قيمة دليل مستوى املعيشة تقع ما بني الصفر . 1

وأقل من 1.

2 . 1 بني  ما  تقع  املعيشة  مستوى  دليل  قيمة  مكتفيـة:  أرس 

وأقل من 1.25.

بني . 3 ما  تقع  املعيشة  دليل مستوى  قيمة  حاالً:  أفضل  أرس 

1.25 و2.

1-2 مستوى املعيشة للعراق 2007

املعيشة  مستوى  ميادين  يف  املتحقق  اإلشباع  مقدار  يتباين 

وعوامل  وسياسية  وإجتامعية  إقتصادية  عوامل  اثر  العراق  يف 

البعض  يرتبط  حني  يف  تاريخية  بظروف  بعضها  يرتبط  أخرى 

الوقت  العراق يف  بها  التي مير  االعتيادية  بالظروف غري  اآلخر 

والشكل 1-2 يف  الفصل  )1-3( يف هذا  الجدول  الحارض. فمن 

بني  ما  ترتاوح  املحرومة  األرس  نسبة  أن  يالحظ  الثاين،  الفصل 

%27 مليدان الصحة و%53 مليدان البنى التحتية. 

الجدول )1-3( توزيع األرس حسب مستوى املعيشة - التصنيف الثاليث )%( 

امليدان

نسبة األرس توزيع األرس حسب مستوى املعيشة )%(

املحرومة إىل 

األفضل حااًل

الوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري املجموعأفضل حااًلمكتفيةمحرومة

32.132.135.81000.901.120.29الوضع اإلقتصادي

32.622.345.11000.721.110.33الحامية واألمان اإلجتامعي

27.932.239.91000.701.160.29التعليم

26.836.337.01000.721.140.27الصحة

52.830.017.21003.070.980.27البنى التحتية

28.736.834.51000.831.140.25املسكن

27.950.421.71001.291.110.18دليل مستوى املعيشة

وبوجه عام ميكن تصنيف امليادين الستة ملستوى املعيشة إىل 

ثالثة مجموعات وفقا لنسب الحرمان فيها:

ميدان 	   :50% عن  تزيد  عالية  حرمان  نسب  ذات  ميادين 

البنى التحتية 

 	 30% بني  ما  ترتاوح  متوسطة  حرمان  نسب  ذات  ميادين 

الحامية واألمان  الوضع اإلقتصادي وميدان  و%50: ميدان 

اإلجتامعي

ميادين ذات نسب حرمان منخفضة تقل عن %30: ميدان 	 

التعليم وميدان الصحة وميدان املسكن.

إطار )1-1( اإلسرتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر يف العراق

تبنت الحكومة يف 24 ترشين الثاين 2009 اإلسرتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر التي أعدتها اللجنة العليا لسياسات التخفيف 

من الفقر. وهي تعد أول جهد وطني ملعالجة ظاهرة الفقر، وقد بنيت عىل منظور التمكني بديال عن املناهج التقليدية التي تقوم 

عىل اإلعانة وتحويل الدخول. 

تعد اإلسرتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وثيقة وطنية تعكس التزامات الحكومة أمام مواطنيها، وتحويل هذه االلتزامات إىل 

برامج حكومية واطر عمل قابلة للتطبيق يف إطار عملية التنمية الشاملة وخطة التنمية الوطنية. وبهذا املعنى، فهي تكرس اإلجامع 

الوطني حول أهمية ورضورة مواجهة الفقر. ومن جهة أخرى، فإنها تشكل إطارا تنظيميا ورؤية شمولية ملواجهة فاعلة لظاهرة 

الفقر، بعيدا عن اعتامد الحلول اآلنية املجتزأة للمشكلة. اشُتقت أهداف ومحصالت ومخرجات وأنشطة إسرتاتيجية التخفيف من 

الفقر يف ضوء تحليل مالمح الفقر وتفاوتاته ونتائج املسح اإلجتامعي واإلقتصادي لألرسة يف العراق 2007. وقد استمرت عملية 

إعداد اإلسرتاتيجية عاما كامال، وقد وضعت تقليص مستوى الفقر بنسبة ال تقل عن %30 بوصفه هدفا عاما لإلسرتاتيجية.

وقد تبنت محصالت اإلسرتاتيجية املبنية عىل نهج اإلطار املنطقي حيث تم مبوجبه تحديد ست محصالت أساسية ينبغي تحققها 

للوصول إىل الهدف العام. وهذه املحصالت هي:

دخل أعىل من العمل للفقراء؛

تحسني املستوى الصحي للفقراء؛

نرش وتحسني تعليم الفقراء؛

بيئة سكن أفضل للفقراء؛

حامية إجتامعية فعالة للفقراء؛ 

تفاوت أقل بني النساء والرجال الفقراء.

تقوم اإلسرتاتيجية عىل مبدأ استهداف الفقراء لتصحيح وزيادة كفاءة برامج األمان اإلجتامعي كالبطاقة التموينية وإعانات شبكة 

الحامية اإلجتامعية. فضال عن النظر إىل الفقر بوصفه ظاهرة متعددة الجوانب، إجتامعية وإقتصادية وسياسية وثقافية وليس 

أخرياً أمنية مام يستدعي التكامل يف السياسات. وبالنظر لرتابط املحددات اإلجتامعية واإلقتصادية والبيئية املتصلة بالفقر، فإن 

اإلجراءات التي تتخذ يف جميع القطاعات يكون مردودها أكرب يف تخفيف الفقر من تلك اإلجراءات املتخذة داخل كل قطاع إذا 

تم ذلك مبعزل عن القطاعات األخرى.

تتبنى اإلسرتاتيجية منظورا يحقق التوازن بني املساعدة الفورية للتخفيف من الفقر يف الحارض وبني تخفيض أعداد الفقراء عىل 

،حيث تصبح  اإلجتامعية  الرعاية  االعتامد عىل  إجراءات تحد من  واتخاذ  اإلنتاجية  زيادة  التأكيد عىل  البعيد عن طريق  املدى 

برامج األمان اإلجتامعي جزءاً ال يتجزأ من عملية التنمية والتأكيد عىل زيادة اإلنتاجية. وبهذا املعنى فهي تعمل عىل تغيري النظرة 

إىل الفقر والفقراء من إطار اإلحسان إىل مرشوع تنموي يقوم عىل متكني الفقراء ومساعدتهم عىل تعزيز اندماجهم يف املجتمع 

وتحقيق دورهم يف التنمية اإلقتصادية والتامسك اإلجتامعي.

ويرجع إرتفاع نسب الحرمان يف ميدان البنى التحتية إىل عاملني 

رئيسني: ظروف الحصار اإلقتصادي قبل تغيري النظام عام 2003 

والظروف غري الطبيعية منذ التغيري، حيث واجهت مشاريع املاء 

التحتية  البنى  ومشاريع  والطرق  الصحي  والرصف  والكهرباء 

التوسع  وعدم  الصيانة  ونقص  التدمري  عام 2003  قبل  األخرى 

اإلقتصادي  والحصار  الحروب  بسبب  السكانية  الزيادة  ملواكبة 

من جهة. ومن جهة أخرى، ساهمت عمليات التخريب والفساد 

استمرار تدين قدرة هذه  اإلداري واإلهامل بعد عام 2003 يف 

املشاريع يف توفري الخدمات األساسية ذات الصلة بها. ويتصف 

الدولة تحتكر بشكل كامل تقريبا  التحتية يف أن  البنى  ميدان 

توفري معظم مستلزمات إشباع الحاجات األساسية ضمنه نظرا 

استثامرات  من  التحتية  البنى  مشاريع  تتطلبه  ما  لضخامة 

وإدارة وتنسيق عىل املستوى الوطني. وباستثناء توفري الطاقة 

الكهربائية وخدمات الهاتف، مل يساهم القطاع الخاص والقطاع 

لهذا  األساسية  الخدمات  إشباع  يف  محسوس  بشكل  األجنبي 

املنظور  امليدان وال يتوقع أن يساهم يف ذلك ضمن املستقبل 

ما مل تستحدث الترشيعات والحوافز التي تشجع عىل مساهمة 

القطاعات غري الحكومية يف توفري خدمات البنى التحتية.
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الشكل )1-1( توزيع األرس حسب مستوى املعيشة )%(

وباملقابل، ترتاوح نسبة األرس األفضل حاالًً ما بني %17 مليدان 

اإلجتامعي.  واألمان  الحامية  مليدان  و45%  التحتية  البنى 

نسبة  بإرتفاع  التعليم  ميدان  يتميز  األخري  امليدان  إىل  وإضافة 

األرس األفضل حاالًً فيه حيث أنها تبلغ %40. وتتصف ميادين 

الوضع اإلقتصادي والصحة واملسكن بقيم متوسطة لنسب األرس 

ويالحظ  بني %35 و37%.  ما  ترتاوح  فيها حيث  حاالًً  األفضل 

أن نسبة األرس املحرومة تقل عن نسبة األرس األفضل حاالًً يف 

جميع امليادين باستثناء ميدان البنى التحتية اذ تقع نسبة األرس 

املحرومة إىل األفضل حاالًً ما بني 0.70 و0.90 يف جميع امليادين 

ويؤرش  التحتية.  البنى  مليدان   3.07 النسبة  تبلغ هذه  يف حني 

هذا إىل خصوصية ميدان البنى التحتية من حيث حجم املعاناة 

تعتمد  التي  األساسية  الحاجات  إشباع  يف  األرس  تواجهها  التي 

عىل خدماته.

ويربز التباين يف مستويات اإلشباع يف امليادين الستة بدرجة أعىل 

عند اعتامد التقسيم الخاميس ملستويات املعيشة. ففيام يخص 

دليل مستوى املعيشة، ترتاوح نسبة األرس ذات مستوى املعيشة 

املنخفض جدا من %7 يف ميدان املسكن و%21 يف ميدان البنى 

املعيشة  مستوى  ذات  األرس  نسبة  ترتاوح  وباملقابل،  التحتية. 

املرتفع جدا بني %2 يف ميدان البنى التحتية و%16 يف ميدان 

الحامية واألمان اإلجتامعي. وتؤكد هذه النسب رضورة إعطاء 

يحصل  بحيث  الستة  للميادين  األولوية  من  مختلفة  درجات 

طريق  عن  أولوية،  مستوى  أعىل  عىل  التحتية  البنى  ميدان 

زيادة توفري خدمات البنى التحتية، يليه ميدان الحامية واألمان 

اإلجتامعي وميدان الوضع اإلقتصادي، عن طريق مكافحة الفقر 

ورفع مستوى الدخول بوجه عام. 

الجدول )1-4( توزيع األرس حسب ميادين مستوى املعيشة والدليل العام - التصنيف الخاميس )%( 

مرتفعمتوسطمنخفضمنخفض جداامليدان
مرتفع

جدا
املجموع

منخفض 

ومتوسط 

ومرتفع

11.620.632.126.39.510079الوضع اإلقتصادي

13.918.822.329.315.710070الحامية واألمان اإلجتامعي

8.319.632.228.910.910081التعليم

7.619.236.327.79.210083الصحة

20.732.030.015.61.610078البنى التحتية

6.921.836.827.47.110086املسكن

3.324.650.420.21.510095دليل مستوى املعيشة

وبرغم التباين املبني أعاله يف توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع، 

يالحظ من العمود قبل األخري يف الجدول 1-3 ان امليادين الستة 

فهذه  فيها،  املعيشة  مستوى  دليل  قيم  متوسطات  يف  تتقارب 

املتوسطات تقع ما بني 0.98 مليدان البنى التحتية و1.16 مليدان 

إىل  الستة  للميادين  املعياري  االنحراف  قيم  وتشري  التعليم. 

انخفاض التباين ما بني مستويات معيشة األرس إذ ترتاوح قيمة 

مليدان  و0.33  املسكن  مليدان   0.25 بني  ما  املذكور  االنحراف 

الحامية واألمان اإلجتامعي. ويف الواقع ترتكز معظم األرس ضمن 

الخاميس  للتقسيم  وفقا  الوسطى  الثالثة  املعيشية  املستويات 

للدليل )قيمة الدليل ما بني 0.75 وأقل من25.1(، حيث تبلغ 

ملستوى  بالنسبة  املذكورة 95%  املستويات  األرس ضمن  نسبة 

امليادين  من  ألي  بالنسبة   70% عن  تقل  وال  العام  املعيشة 

الستة. ويشري إرتفاع النسبة املئوية ملستوى املعيشة العام عام 

هي عليه بالنسبة للميادين أن الكثري من األرس التي تعاين من 

أو  متوسطة  بقيم  تتمتع  أكرث  أو  واحد  ميدان  دليل  انخفاض 

مرتفعة يف دليل ميدان أو أكرث من امليادين أخرى، األمر الذي 

يجعل قيمة دليل مستوى املعيشة لها متوسطة. ويستخلص مام 

سبق أن التباين يف مستوى املعيشة يظهر بدرجة أعىل ما بني 

امليادين مام هو عليه ما بني األرس، األمر الذي يستدعي الرتكيز 

أوال عىل رفع مستويات امليادين املخفضة، ويف مقدمتها ميدان 

البنى التحتية، ثم العمل عىل تقليص التفاوت ما بني مستويات 

معيشية األرس.

الجدولني  يف  املعروضة  املئوية  النسب  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

والشكل السابق تخص توزيع األرس وهي تختلف عن النسب 

املئوية املقابلة بالنسبة لتوزيع األفراد. فمن املالحظ أن نسب 

األفراد ضمن املستوى املعييش املنخفض جدا يف الجدول 5-1 

تزيد عن النسبة املقابلة لألرس يف جدول 1-4 يف جميع امليادين 

يالحظ  حني  يف  اإلجتامعي.  واألمان  الحامية  ميدان  باستثناء 

هذا  ويعني  جدا.  املرتفع  املعييش  للمستوى  بالنسبة  العكس 

أن النسب املئوية لألفراد تظهر درجة أعىل من الحرمان ومن 

لألرس  املئوية  النسب  تظهره  مام  املعيشة  مستوى  انخفاض 

عموما.

الجدول )1-5( توزيع األفراد حسب ميادين مستوى املعيشة والدليل العام - التصنيف الخاميس )%(

املجموعمرتفع جدامرتفعمتوسطمنخفضمنخفض جداامليدان

13.021.932.924.18.1100.0الوضع اإلقتصادي

12.618.422.730.316.0100.0الحامية واألمان اإلجتامعي

7.921.133.828.48.8100.0التعليم

8.721.036.026.47.9100.0الصحة

23.131.829.014.61.4100.0البنى التحتية

8.223.037.425.65.8100.0املسكن

4.025.751.218.11.0100.0دليل مستوى املعيشة

الجدول )1-6( متوسط حجم األرسة حسب ميادين مستوى املعيشة والدليل العام - التصنيف الخاميس )%( 

مرتفع جدامرتفعمتوسطمنخفضمنخفض جداامليدان

7.77.37.16.35.9الوضع اإلقتصادي

6.26.87.07.17.0الحامية واألمان اإلجتامعي

6.57.47.26.75.5التعليم

7.97.56.86.55.9الصحة

7.76.86.66.46.1البنى التحتية

8.27.27.06.45.6املسكن

8.47.27.06.24.7دليل مستوى املعيشة

ويرجع هذا االختالف يف النسب املئوية لألرس مع ما يقابلها من 

نسب مئوية لألفراد إىل أن األرس املحرومة هي بوجه عام أكرب 

حجام من األرس ذات املستوى املتوسط من املعيشة وهذه أكرب 

حجام من األرس ذات املستوى املرتفع. ويبني الجدول )1-6( والشكل 

1-2 العالقة العكسية بني حجم األرسة ومستوى معيشتها. ففيام يخص 

دليل مستوى املعيشة يزيد متوسط حجم األرسة ذات املستوى 

املعييش املنخفض جدا مبا يقارب من %80 من املتوسط املقابل 

للمستوى املعييش املرتفع جدا )8.4 فرداً مقارنة بـ 4.7 فرداً(. 

ويتفق هذا مع ما هو معروف من أن حصة الفرد من الدخل، 

وبالتايل مستوى معيشته، تنخفض كلام كرب حجم األرسة.
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يف  يقابله  ال  األرسة  حجم  إرتفاع  ان  سبق  مام  ويستخلص 

مستلزمات  من  لها  يتاح  ما  حجم  يف  متناسب  إرتفاع  الغالب 

الفرد  انخفاض حصة  يتسبب يف  األساسية مام  إشباع حاجاتها 

الوحيد  وامليدان  األساسية.  حاجاته  إشباع  عىل  قدرته  وبالتايل 

الذي اظهر اتجاها مغايرا هو ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي 

حيث إن األرس األكرب حجام تتمتع مبستوى معييش أعىل يف هذا 

امليدان. ويعكس هذا، من جهة، قوة التكافل ما بني أفراد األرسة 

قبيل  من  الصعبة  الظروف  مواجهة  يف  املشاركة  يف  الواحدة 

حصول انخفاض كبري يف دخل األرسة أو مواجهتها مخاطر كبرية. 

كام يشري، من جهة أخرى، إىل ضعف دور الدولة واملؤسسات 

اإلجتامعي.  واألمان  الحامية  توفري  يف  األرسة  خارج  األخرى 

كلام  فعالية  وأكرث  أقوى  تكون  التكافل  قوة  أن  الواضح  ومن 

التي  الصعبة  الظروف  دفعت  الواقع  ويف  األرسة.  حجم  ازداد 

مرت بالعراق خالل تنفيذ مسح األرسة اإلجتامعي واإلقتصادي 

لألرسة يف العراق 2007 الكثري من األرس يف املناطق الساخنة إىل 

عىل  للحصول  توخيا  إما  األقارب  من  أخرى  أرس  مع  االندماج 

درجة أعىل من الحامية واألمان أو لتعرضها إىل التهجري القرسي. 

األرسة،  حجم  لزيادة  الرئيسية  الدوافع  أحدى  كانت  وتاريخيا 

عن طريق اإلنجاب أو بقاء األبناء املتزوجني ضمن األرسة، هو 

دور  غياب  أو  لضعف  نظرا  اإلجتامعي  واألمان  الحامية  توفري 

الدولة يف توفري الدخول التقاعدية وأنظمة الضامن اإلجتامعي 

وتوفري  األمن  وحفظ  اإلجتامعية  الحامية  شبكات  ومعونات 

من  األرسة  بإرتفاع حجم  يرتبط  ما  ورغم  األساسية.  الخدمات 

مستوى معييش أعىل بالنسبة مليدان الحامية واألمان اإلجتامعي 

لجميع  بالنسبة  سلبية  تكون  الحجم  هذا  إرتفاع  محصلة  فان 

امليادين األخرى ملستوى املعيشة وبالتايل عىل مستوى املعيشة 

عن  الحديث  عند  الثاين  الفصل  يف  تناوله  سيتم  وكام  العام 

العالقة بني حجم األرسة ومستوى معيشتها. 

مستوى  ميادين  حسب  األرسة  حجم  متوسط   )2-1( الشكل 

املعيشة والدليل العام - التصنيف الخاميس )%( 

الحاجات  من  إشباعها  مستويات  يف  األرس  تباين  إىل  وإضافة 

تباين  الستة ملستوى املعيشية، هناك  امليادين  األساسية ضمن 

ما بينها يف عدد امليادين التي تعاين من الحرمان فيها. ويالحظ 

من الشكل 1-3 انه، كمعدل عام، توجد ضمن كل خمس أرس ما 

يقارب من أرسة واحدة ال تعاين من الحرمان يف أي من امليادين 

الستة وأرسة واحدة تعاين من الحرمان يف ميدان واحد وأرسة 

األرس  وتعاين %16 من  ميدانني.  الحرمان يف  تعاين من  واحدة 

من الحرمان يف ثالثة ميادين و%11 منها يف أربعة ميادين و6% 

وكام  الستة.  امليادين  جميع  يف  و2%  ميادين  خمسة  يف  منها 

سبق اإلشارة، يشكل ميدان البنى التحتية املصدر األول للحرمان 

حيث تعاين أكرث من نصف األرس من الحرمان فيه. 

الشكل )1-3( توزيع األرس حسب عدد امليادين التي تعاين من 

الحرمان فيها )%(

1-3 مؤرشات مستوى املعيشة عىل صعيد العراق

تباين  إىل  فيها  اإلشباع  الستة يف مستويات  األدلة  تباين  يرجع 

مستويات اإلشباع ضمن مجاالت ومؤرشات كل دليل. وسنكتفي 

النقاط  تبني  التي  واملالحظات  املقارنات  بعرض بعض من  هنا 

البارزة عىل مستوى املؤرشات إذ سيتم التعرض إىل تفاصيل ذلك 

يف الفصول القادمة.

بالنسبة مليدان الوضع اإلقتصادي، ترتاوح نسبة الحرمان ضمن 

أربعة من مؤرشاته الخمسة بني %16 و%27 )الجدول 4-6 يف 

امللف اإلحصايئ(. وتبلغ النسبة املذكورة %53 بالنسبة للمؤرش 

أكرث من  أن  إىل  اإلعالة، مام يشري  الخامس وهو مؤرش معدل 

نصف األرس يتوىل كل فرد عامل يف األرسة إعالة خمسة أو أكرث 

من أفرادها. وتقل متوسط قيمة مؤرش اإلعالة بشكل محسوس 

عن املتوسطات املقابلة لبقية مؤرشات امليدان حيث بلغ 0.9 

مقارنة مبا بني 1.1 و1.3 لتلك املؤرشات. وتجدر اإلشارة إىل أن 

الفرتة املرجعية لبيانات العاملة، )ترشين ثاين 2006 إىل ترشين 

أول 2007(، متيزت بظروف غري طبيعية انعكست بشكل سلبي 

االستفادة من  األفراد عىل  قدرة  العمل وعىل  توفر فرص  عىل 

األرس  ثلثي  من  يقارب  ما  أن  يالحظ  وباملقابل  الفرص.  هذه 

الفرد  إنفاق  ملؤرشي  بالنسبة  مرتفع  إشباع  مبستوى  متتعت 

األرس  ربع  من  يقل  ال  ما  متتع  إىل  إضافة  والسلف  والقروض 

الوضع  ميدان  مؤرشات  لبقية  بالنسبة  مرتفع  إشباع  مبستوى 

اإلقتصادي. ومن املالحظ أن مؤرش القروض والسلف هو األعىل 

قيمة يف االنحراف املعياري مام يشري إىل وجود تباين كبري نسبيا 

وسلف  قروض  عىل  الحصول  عىل  قدرتها  مدى  يف  األرس  بني 

من  تعاين  األرس  من   27% ان  حيث  األساسية  حاجاتها  لتوفري 

انخفاض هذه القدرة مقابل %66 تتمتع بقدرة عالية و7.5% 

فقط تتمتع بقدرة متوسطة. 

وفيام يخص ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي يعاين ما يقارب 

والضامن  التقاعد  مؤرش  يف  الحرمان  من  األرس  نصف  من 

اإلجتامعي ويف مؤرش خطورة العمل. ويالحظ أن املؤرش األخري 

ينطبق عىل %88 من األرس فقط وهي األرس التي يوجد فيها 

فرد يعمل. وإضافة إىل إرتفاع نسبة الحرمان، يتصف املؤرشان 

قيمة  وإرتفاع  الحسايب  الوسط  قيمة  بانخفاض  املذكوران 

امليدان. وتشري  ببقية مؤرشات  املعياري لهام مقارنة  االنحراف 

الحامية  مليدان  بالنسبة  األكرب  التحدي  أن  إىل  املقارنات  هذه 

أنظمة  يف  الشمول  من  بالحرمان  يتمثل  اإلجتامعي  واألمان 

التقاعد والضامن اإلجتامعي ومبواجهة املخاطر املتعلقة بالعمل 

بسبب نوع العمل أو بسبب الوضع األمني.

يف  نسبة  األعىل  املؤرش  أن  يالحظ  التعليم،  مليدان  بالنسبة 

الحرمان هو مؤرش املستوى التعليمي للبالغني حيث تعاين أكرث 

من نصف األرس من الحرمان فيه. ونظرا إىل هذا املؤرش يعكس 

عديدة،  عقود  مدى  عىل  تعليمية  جهود  من  تراكم  ما  رصيد 

يؤرش إرتفاع نسبة الحرمان فيه إىل ما واجهه قطاع التعليم من 

قصور وخاصة منذ مثانينات القرن املايض إثر استنزاف املوارد 

يف الحروب ويف مجاالت ال تخدم التنمية البرشية. ومن املالحظ 

أن مؤرشات ميدان التعليم املرتبطة باملدى الزمني القصري األمد، 

وهي مؤرشات متابعة الدراسة واملسافة إىل املدرسة، تشري إىل 

نسب حرمان اقل بشكل محسوس مام يعني تحسن املستوى 

التعليمي للبالغني مستقبال.

ويتصف ميدان الصحة يف أن خمسة من مؤرشاته الستة تنطبق 

عىل اقل من نصف األرس، إذ يقترص مؤرشا سوء التغذية والتقزم 

عىل األطفال دون سن الخامسة ويقترص مؤرشا الصحة اإلنجابية 

عىل النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج وأنجنب مولودا 

حيا خالل السنتني السابقتني للمقابلة ويقترص مؤرش العمل عىل 

األفراد العاملني. وترتاوح نسبة الحرمان ملؤرشات هذا امليدان ما 

بني %10 ملؤرش سوء التغذية لألطفال و%45 ملؤرش املسافة إىل 

اقرب مركز صحي أوىل أو طبيب. ويرجع انخفاض نسبة اإلشباع 

ملؤرش املسافة إىل اقرب مركز صحي أوىل أو طبيب إىل اإلهامل 

الذي أصاب قطاع الصحة خالل العقدين السابقني لسنة 2003، 

من جهة، وإىل الظروف غري الطبيعية بعد السنة املذكورة والتي 

أدت إىل إغالق بعض املراكز الصحية أو انتقال األطباء منها، من 

جهة ثانية. وتبلغ نسبة األرس املحرومة، التي يبعد اقرب مركز 

صحي أوىل أو طبيب عن مسكنها بأكرث من كيلومرت واحد، 33% 

يف مراكز املحافظات و%40 يف بقية الحرض و%73 يف الريف.

حيث  من  إشباعا  األدىن  امليدان  هو  التحتية  البنى  وميدان 

انخفاض متوسط قيمة دليله وإرتفاع الحرمان فيه، حيث بلغت 

حيث  الرفاه،  نسبة  وتدين   ،53% فيه  املحرومة  األرس  نسبة 

بلغت نسبة األرس األفضل حاالًً %17. كام أن هذا امليدان هو 

ترتاوح هذه  إذ  الحرمان ضمن مؤرشاته  نسب  تباينا يف  األكرث 

النسب ما بني %2.5 ملؤرش توفر مصدر للكهرباء و%93 ملؤرش 

استقرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة. ويرجع انخفاض 

التي  الجهود  إىل  للكهرباء  مصدر  توفر  ملؤرش  الحرمان  نسبة 

الشبكة  لتوسيع  والثامنينات  السبعينات  عقدي  خالل  بذلت 

تحصل  األرس  من  فقط   7% أن  إال  الكهربائية.  للطاقة  العامة 

العامة لفرتة تزيد عن 16  الشبكة  الكهربائية من  الطاقة  عىل 

العديد من  الحرمان من  عليه  يرتتب  الذي  األمر  يوميا،  ساعة 

واإلضاءة  والتدفئة  التربيد  مقدمتها  ويف  األساسية،  الحاجات 

ومشاهدة التلفزيون، التي يتم إشباعها عن طريق أجهزة تعمل 

بالطاقة الكهربائية. ورغم أن الكثري من األرس تلجا إىل مصادر 

أخرى بديلة للطاقة الكهربائية، فان ذلك، إضافة إىل ما يتطلبه 

من كلف وجهود إضافية محسوسة، يعمل يف معظم األحوال 

ال  لكنه  األرس  تعيشها  التي  الحرمان  حالة  من  التخفيف  عىل 

املعياري ملؤرش  االنحراف  قيمة  انخفاض  املالحظ  ُيزيلها. ومن 

استقرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة مام يشري إىل أن 

نسب اإلشباع، أو باألحرى نسب الحرمان، متقاربة ملعظم األرس 

الشبكة  الكهربائية من  الطاقة  استقرار  أن  العراق نظرا إىل  يف 

العامة يعتمد إىل حد كبري عىل وضع الشبكة الوطنية للكهرباء 

التي تشمل كل مناطق العراق. 

يف  الثانية  املرتبة  النفايات  من  التخلص  وسيلة  مؤرش  ويحتل 

نسبة الحرمان إذ تبلغ نسبة األرس التي ال ميكنها التخلص من 

النفايات عن طريق حاويات مغلقة أو الجمع من قبل عامل 

جمع القاممة %62. ومن املالحظ أن قيمة االنحراف املعياري 

إىل  يشري  مام  امليدان  مؤرشات  األعىل ضمن  هي  املؤرش  لهذا 

بني  وخاصة  املؤرش  لهذا  اإلشباع  نسب  يف  كبري  تباين  وجود 

الحرمان  نسبة  املحافظات وترتاوح  وبقية  محافظات كردستان 

لهذا املؤرش من %2 يف مركز محافظة اربيل إىل %100 يف ريف 

كل من املثنى وذي قار.
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وميتاز ميدان املسكن يف ان نسبة الحرمان يف أي من مؤرشاته ال 

تتجاوز %30 ويف أن قيم دليله هي األقل تباينا مقارنة بامليادين 

األخرى. ولعل هذا يعود إىل أن هذا امليدان أكرث تأثرا باألوضاع 

عىل األمدين املتوسط والطويل األجل مام هو عىل األمد القصري 

وبالتايل مل تتأثر مؤرشات هذا امليدان بالدرجة نفسها بالظروف 

غري الطبيعية كأغلب مؤرشات بقية امليادين. وال يعني هذا أن 

إذ أن  املطلوبة قبل 2003،  بالرعاية  ميدان املسكن قد حظي 

معاناة %28 من األرس من االكتظاظ وفق مؤرش حصة الفرد من 

غرف املسكن تؤكد وجود قصور يف الوفاء باحتياجات املسكن 

املذكورة  الحرمان  نسبة  إن  الحال،  واقع  ويف  طويلة.  لسنوات 

من  اآلالف  مئات  يذهب  مل  لو  عليه  هي  عام  ستزيد  كانت 

العراقيني ضحايا حروب ومامرسات النظام السابق ولو مل يهاجر 

املاليني منهم إىل خارجه.

1-4 االرتباط بني مؤرشات وأدلة مستوى املعيشة 

إن الفرتة املرجعية ملعظم بيانات هذه الدراسة هي سنتي 2006 

الفرتة من خصوصية من  و2007. وبالنظر ملا تتصف به هذه 

جهة سيادة ظروف غري اعتيادية فإن ما تفرزه بعض املؤرشات 

من مستويات اإلشباع من الحاجات األساسية هي انعكاس لهذه 

الظروف غري الطبيعية أكرث مام هي انعكاس لتطور توفر هذه 

كانت  إذا  فيام  التساؤل  النقطة  وتثري هذه  تاريخيا.  الحاجات 

منظومة  فعال  تشكل  املعيشة  مستوى  دليل  وأدلة  مؤرشات 

إحصائية مرتابطة ومعربة عن أحوال معيشة السكان. وإحدى 

هذا  عىل  لإلجابة  إليها  اللجوء  ميكن  التي  اإلحصائية  األدوات 

البسيط ما بني املؤرشات  االرتباط  التساؤل هي قيم معامالت 

 35 هنالك  كان  وملا  العام)14(،  الدليل  يتضمنها  التي  واألدلة 

مؤرشا وستة أدلة فرعية للميادين ودليل عام واحد، يزيد عدد 

معامالت االرتباط البسيط بني كل اثنني من املؤرشات أو األدلة 

عن 800 معامل، األمر الذي يتعذر معه الدخول بشكل تفصييل 
يقيس معامل االرتباط البسيط اتجاه وقوة العالقة بني متغريين وتقع قيمته ما بني   14

)-1 و1(. وتكون قيمة هذا املعامل موجبة إذا كانت العالقة طردية وسالبة إذا كانت   

العالقة عكسية. وتقرتب قيمة املعامل إىل الصفر كلام كانت العالقة بني املتغريين أضعف 

وتبتعد عن الصفر كلام كانت العالقة بينهام أقوى وعلية تكون قيمة املعامل يف حالة 

العالقة العكسية التامة 1- ويف حالة العالقة الطردية التامة 1 ويف حالة عدم وجود عالقة 

عىل اإلطالق صفرا.

يف تحليل منط االرتباطات ما بني املؤرشات واألدلة. عليه سيتم 

الرتكيز يف هذا الفصل عىل منط العالقات ما بني أدلة امليادين 

وكذلك ما بني كل مؤرش ودليل امليدان الذي يقع ضمنه وما بينه 

والدليل العام ملستوى املعيشة وسيتم تناول منط العالقات ما 

بني مؤرشات كل ميدان الحقا ضمن الفصل املعني بامليدان.

ويستدل من مقارنة قيم معامالت االرتباط ألدلة امليادين وكذلك 

ما بني هذه األدلة ودليل مستوى املعيشة املبينة يف الجدول 7-1 

أن العالقة ما بني كل اثنني من هذه األدلة جميعها طردية وأن 

هذه العالقة معنوية مبستوى 0.01 أي أنه ميكن القول باحتامل 

%99 أن هنالك عالقة طردية بني األدلة. ومن املالحظ أن قيم 

تبلغ 0.30  امليادين  أدلة  قيم  ما بني  االرتباط  جميع معامالت 

أو أكرث باستثناء حالتني تخص كل من ميدان الصحة واملسكن 

وحالة واحدة تخص البنى التحتية حيث أنها تقع ما بني 0.14 

و0.24. وترتاوح قيم معامل االرتباط ما بني أدلة امليادين والدليل 

العام ملستوى املعيشة ما بني 0.55 و0.72.

الجدول )1-7( قيم معامالت االرتباط البسيط بني أدلة امليادين والدليل العام ملستوى املعيشة*

الوضع اإلقتصاديامليدان
الحامية واألمان 

اإلجتامعي
الصحةالتعليم

البنى 

التحتية
املسكن

الدليل العام 

ملستوى املعيشة

1.000.360.320.140.330.420.67الوضع اإلقتصادي 

0.361.000.300.220.220.240.63الحامية واألمان اإلجتامعي

0.320.301.000.350.440.440.72التعليم

0.140.220.351.000.310.210.55الصحة

0.330.220.440.311.000.430.68البنى التحتية

0.420.240.440.210.431.000.68املسكن

0.670.630.720.550.680.681.00الدليل العام ملستوى املعيشة

* جميع قيم معامالت االرتباط يف الجدول مختلفة عن الصفر مبستوى معنوية 0.01.

إطار )1-2( تحليل شبكة العالقات بني امليادين الستة بإستخدام أسلوب التحليل العاميل

كثرياً ما يستخدم معامل اإلرتباط البسيط لتحديد نوع ودرجة العالقة بني متغريين تتوفر قناعة بوجود العالقة السببية بينهام، أي ان تغري 

أحدهام زيادة أو نقصاً يؤدي إىل تغري قيمة اآلخر بنفس اإلتجاه فيكون األرتباط طردياً، أو باإلتجاه املعاكس فيكون األرتباط عكسياً وهو ما 

( فتعتمد عىل قوة هذه العالقة. -1 1r> > + تحدده إشارة معامل اإلرتباط)r(. أما قيمة هذا املعامل التي تنحرص يف املدى )

وعىل الرغم من أهمية معامل اإلرتباط يف دراسة الظواهر املختلفة، إال أن وجود عدد كبري من املتغريات املؤثرة أو الداخلة يف تكوين أية 

ظاهرة يجعل من الصعب تفسري هذه املعامالت بكفاءة وسهولة لسببني، أولهام؛ كرثة هذه املعامالت، وثانيهام؛ أن هذه املعامالت التي تقيس 

درجة ونوع العالقة بني متغريين فقط تغفل العالقات املتداخلة مع املتغريات األخرى.

وعىل سيبل املثال فإن املتغريات الستة الداخلة يف قياس مستوى الحرمان وهي )الوضع اإلقتصادي، الحامية واألمان اإلجتامعي، التعليم، 

الصحة، البنى التحتية، املسكن( تقاس العالقة بني كل زوج منها مبوجب إرتباطات تتطلب تفسري )15( معاماًل لقياس العالقة بني كل متغريين، 

ولكن مبعزل عن أثر املتغريات األخرى. فمعامل االرتباط بني املتغريين الثاين والثالث يقيس العالقة بني املتغريين املذكورين لكن دون معرفة 

أثر املتغريات األخرى 1 و4 و5 و6 يف هذه العالقة.

الباحثني من تشخيص  مُتّكن  اإلرتباط بصيغة مبسطة  للتعبري عن معامالت  الحاجة  يتبلور من خالل  العاميل  التحليل  من هنا بدأ مفهوم 

العوامل التي تحدد طبيعة وإتجاه اإلرتباطات بني املتغريات عند دراسة ظاهرة من الظواهر، من خالل تحليل كل املعامالت مرّة واحدة 

بحيث تعكس نتائج التحليل اآلثار املتداخلة للمتغريات.

يف ضوء الخطوات الرياضية يف منهجية التحليل العاميل، غالباً ما يكون العامل األول عاماًل عاما ً)General factor( حيث تظهر كل 

املتغريات الداخلة يف التحليل أو غالبيتها بتشبعات معنوية تزيد عىل قيمة 0.25. ومبالحظة الجدول فأن امليادين الستة يف التحليل وهي متثل 

هنا متغريات منوذج التحليل العاميل، جاءت بتشبعات يزيد أقل واحد فيها عىل 0.5، حيث تراوحت بني 0.527 يف ميدان الصحة و0.745 يف 

ميدان التعليم. كام أن هذا العامل يفرس لوحده حوايل %44 من إجاميل التباين بني املتغريات يف املحافظات.)الجدول املرفق(

أي أن %44 من العالقة التشابكية بني املتغريات ُمفرسة من خالل تداخل امليادين الستة وتأثرياتها املتبادلة مبعنى أن الحرمان اذا زادت 

معدالته يف بعض املحافظات فأن هذه املحافظات تشهد تخلفاً يف كل امليادين بشكل عام بإستثناء ميدان الصحة حيث يقل تفاعله مع بقية 

امليادين يف وصف الحرمان العام بتشبع قدره 0.527. أما العامل الثاين الذي يفرّس %15.4 من إجاميل التباين، فيضم ميادين الوضع اإلقتصادي 

والحامية واألمان والصحة بتشبعات بلغت 0.521 و0.341 و0.665 عىل التوايل. تقود إشارة التشبعات السالبة )وأن كانت قيمتها الرقمية 

ليست عالية( اىل أن كال من الوضع اإلقتصادي والحامية واألمان يسريان بنفس اإلتجاه يف مستوى الحرمان يف املحافظات يف حني جاءت إشارة 

التشبع املوجبة وقيمته املرتفعة نسبياً )0.665( لتعكس أن ميدان الصحة اليرتبط مستواه بالوضع اإلقتصادي لألرسة أو بالحامية واألمان .. إذ 

غالباً ما تحتاط األجهزة الصحية )وزارة الصحة( لتأمني ظروف رعاية صحية أو طبية يف املناطق التي تشكو من ضعف وضعها األمني. لذلك 

ميكن تسمية العامل الثاين بأثر تدهور األمن يف تراجع الوضع اإلقتصادي.

أما العامل الثالث الذي تنخفض قدرته التفسريية اىل حوايل )%14( فهي تعكس خصوصية ميدان الحامية واألمان الذي جاء بتشبع عاٍل 

موجب قدره )0.672( يقابله إتجاًه مختلُف لبقية امليادين، فزيادة املعاناة يف جانب األمان ال تعني بالرضورة تراجعاً يف مستوى خدمات 

البنى التحتية أو ميدان السكن وهام ميدانان ال يتأثران رسيعاً بالظروف األمنية، بإعتبار أن توفري ظروفهام مرتبط بإمتداد زمني بعيد نسبياً. 

لذلك ميكن إعتبار العامل الثالث عاماًل خاصاً بالظرف األمني كحالة طارئة.

خالصة نتائج التحليل العاميل* إلستخالص العوامل الرئيسة الكامنة وراء ترابطات امليادين الستة عىل مستوى املحافظات 

)حرض وريف(

املتغريات 
تشبع أول ثالثة عوامل

التباين الخاص باملتغريالتباين املفرسلكل متغري 
IIIIII

0.0230.7060.294-0.521-0.658ميدان الوضع اإلقتصادي

0.3410.6720.8850.115-0.563ميدان الحامية واألمان

0.0680.5970.403-0.7450.192ميدان التعليم

0.5270.6650.3610.8500.150ميدان الصحة

0.3150.6420.358-0.7100.198ميدان البنى التحتية 

0.3860.6900.310-0.137-0.723ميدان املسكن

  43.515.413.9القدرة التفسريية للعامل
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* ملزيد من التفاصيل يراجع الفصل الثالث عرش من امللف اإلحصايئ

البسيط  االرتباط  معامل  قيم  تشري  ميدان،  كل  مستوى  وعىل 

ما بني مؤرشات دليل ميدان الوضع اإلقتصادي إىل أن جميعها 

موجبة وال تقل قيمة معامل االرتباط البسيط بني أي من هذه 

ملكية  مؤرش  باستثناء   0.53 عن  املذكور  والدليل  املؤرشات 

األصول حيث تبلغ قيمة املعامل املذكور 0.39. ومن املالحظ ان 

قيم معامل االرتباط البسيط ما بني مؤرشات دليل ميدان الوضع 

اإلقتصادي والدليل العام ملستوى املعيشة ترتاوح ما بني 0.31 

و0.61 باستثناء مؤرش ملكية األصول حيث تبلغ قيمة املعامل 

قوية  إرتباط  عالقة  وجود  إىل  سبق  ما  ويشري   .0.19 املذكور 

وموجبة ما بني مؤرشات دليل ميدان الوضع اإلقتصادي وكذلك 

ودليل  وبينها  املذكور  امليدان  ودليل  املؤرشات  هذه  بني  ما 

مستوى املعيشة باستثناء مؤرش ملكية األصول حيث ان ارتباطه 

مبؤرشات امليدان وبدليل امليدان وبدليل مستوى املعيشة اقل 

مام هو عليه بالنسبة لبقية املؤرشات. ولعل ذلك يعود إىل ان 

الوضع  إرتفاع  بالرضورة  يعني  ال  األصول  لبعض  األرسة  ملكية 

مللكية  بالنسبة  الخصوص  بوجه  هذا  وينطبق  لها.  اإلقتصادي 

املسكن حيث أن نسبة عالية من األرس الفقرية ذات املستوى 

املعييش املنخفض متتلك مساكنها وخاصة يف املناطق الريفية. 

وفيام يخص ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي فيالحظ ان قيم 

امليدان ضعيفة  بني مؤرشات هذا  ما  البسيط  االرتباط  معامل 

املذكور  املعامل  قيم  ان  إال  و0.14   0.03 بني  ما  ترتاوح  نسبيا 

ما بني هذه املؤرشات ودليل امليدان أعىل بشكل محسوس إذ 

تقع ما بني 0.42 و0.71. ويرجع هذا االختالف عىل األرجح إىل 

أن كل واحد من مؤرشات امليدان ميثل مجاال ال يرتبط بعالقة 

قوية ببقية مجاالت امليدان، إال ان هذه املؤرشات ترتبط بعالقة 

متوسطة إىل قوية مع دليل امليدان والذي ميثل محصلة قيمها. 

ودليل  امليدان  مؤرشات  بني  ما  االرتباط  معامل  قيم  وترتاوح 

مستوى املعيشة ما بني 0.17 ملؤرش خطورة العمل و0.45 ملؤرش 

التقاعد والضامن اإلجتامعي. 

دليل  مؤرشات  بني  ما  البسيط  االرتباط  معامالت  قيم  وتشري 

و0.79   0.25 بني  ما  وترتاوح  موجبة  جميعها  أن  إىل  التعليم 

باستثناء العالقة ما بني مؤرش املسافة إىل املدرسة ومؤرش السبب 

الرئيس لرتك الدراسة حيث تبلغ قيمة املعامل لها 0.09. ولعل 

للمؤرشين  املرجعية  الفرتة  اختالف  إىل  يعود  العالقة  ضعف 

حيث أن مؤرش املسافة يعود لفرتة املسح يف حني يعود مؤرش 

ترك الدراسة إىل فرتات سابقة، فنظرا لشمول هذا املؤرش األفراد 

فرتات  قبل  الدراسة  منهم  البعض  ترك  عاما   50 حتى  بعمر 

طويلة نسبيا ورمبا كان يقيم آنذاك يف مناطق أخرى غري منطقة 

سكنه خالل فرتة املسح. وال تقل قيمة معامل االرتباط البسيط 

التعليم عن 0.51. وترتاوح قيم  املؤرشات ودليل  بني أي هذه 

معامل االرتباط ما بني مؤرشات ميدان التعليم ودليل مستوى 

مؤرشات  أن  سبق  مام  ويستدل  و065.   0.36 بني  ما  املعيشة 

دليل مستوى املعيشة مرتابطة بشكل جيد.

وبالنسبة مليدان الصحة، جاءت قيم معامل االرتباط منخفضة 

أنها  إىل  يرجع  ذلك  يف  السبب  ولعل  عموما  املؤرشات  بني  ما 

تخص فئات عمرية مختلفة ،إذ يخص مؤرشا التغذية األطفال 

النساء  اإلنجابية  الصحة  مؤرشا  ويخص  الخامسة  سن  دون 

مؤرش  ويخص  أنجنب  اللوايت  الزواج  لهن  سبق  أو  املتزوجات 

العمل األفراد العاملني. كام ترتبط بعض هذه املؤرشات بدرجة 

فبالنسبة  األساسية.  الحاجات  توفر  غري  أخرى  بعوامل  أعىل 

صحية،  مشاكل  أو  مزمن  عضوي  مرض  من  املعاناة  ملؤرش 

الحروب وبعض  القاسية وإصابات  النفسية  الظروف  ساهمت 

املامرسات خالل فرتة النظام السابق يف انتشار األمراض املزمنة 

واملشاكل الصحية. وفيام يخص مؤرشي الوزن نسبة إىل العمر 

والطول نسبة إىل العمر لألطفال، كثريا ما يعود الحرمان فيهام 

الغذائية غري الصحية، كاإلكثار من  التغذية والعادات  إىل منط 

الحيوانية  املنتجات  والنشويات عىل حساب  السكريات  تناول 

الغذائية.  املواد  الحرمان من  إىل  والفواكه والخرضوات، وليس 

األطفال  من  محسوسة  نسبة  معاناة  هو  سبق  ما  يؤكد  ومام 

التغذية والتقزم يف بلدان معروفة بإرتفاع مستويات  من سوء 

أن  إال  العريب)15(.  الخليج  دول  بعض  وبضمنها  فيها  املعيشة 

االرتباط ما بني مؤرشات ميدان الصحة ودليل امليدان وكذلك ما 

بني هذه املؤرشات والدليل العام ملستوى املعيشة أقوى بشكل 

محسوس مام هو ما بني املؤرشات. وبهذا فانه عىل الرغم من 

ضعف االرتباط ما بني املؤرشات إال ان ارتباط كل منها بدليل 

متثيل  يف  قدرتها  إىل  يشري  املعيشة  مستوى  وبدليل  امليدان 

الجوانب الصحية املختلفة بشكل جيد.

معامل  قيم  تتصف  التحتية  البنى  ميدان  ملؤرشات  وبالنسبة 

وبني  بينها  ما  وكذلك  البعض  بعضها  بني  ما  البسيط  االرتباط 

بأنها موجبة ومحسوسة  املعيشة  امليدان ودليل مستوى  دليل 

الشبكة  من  الكهربائية  الطاقة  استقرار  مؤرش  باستثناء  نسبيا 

العامة حيث ان قيم معامل ارتباط املؤرش املذكور مع خمسة 

من املؤرشات السبعة األخرى للميدان سالبة تقع ما بني 0.02- 

و0.12- ومع املؤرشين اآلخرين 0.03. ويرجع عدم وجود ارتباط 

الكهربائية  الطاقة  استقرار  مؤرش  بني  ما  ومحسوس  موجب 

الطاقة  استقرار  أن  إىل  املؤرشات  وبقية  العامة  الشبكة  من 

عىل سبيل املثال، وفقا لقاعدة بيانات اليونسيف، تبلغ نسبة األطفال الذين يعانون من   15

اإلمارات  السعودية و%14 يف  الكويت و%18 يف عامن و%14 يف  التغذية %10 يف  سوء 

العربية املتحدة مقارنة بالنسب %8 يف العراق و%4 يف األردن و%4 يف تونس. وتبلغ نسبة 

األطفال الذين يعانون من التقزم %24 يف الكويت و%10 يف عامن و%20 يف السعودية 

و%17 يف اإلمارات العربية املتحدة مقارنة بالنسب %21 يف العراق و%9 يف األردن و6% 

يف تونس. راجع
http://www.childinfo.org/undernutrition_mdgprogress.php
http://www.childinfo.org/undernutrition_stunting.php

الكهربائية ألية أرسة يعتمد بشكل رئيس عىل حجم ما تستطيع 

الدولة إنتاجه وتوزيعه من طاقة كهربائية وال يعتمد عىل نسب 

حرمان األرسة لحاجاتها األساسية األخرى. وترتاوح قيم معامل 

االرتباط ما بني كل واحد من مؤرشات الدليل وقيمة الدليل ما 

بني 0.46 و0.67 باستثناء مؤرش استقرار الطاقة الكهربائية حيث 

يبلغ 0.09، وترتاوح قيم معامل االرتباط ما بني مؤرشات الدليل 

مؤرش  باستثناء  و0.50   0.34 بني  ما  املعيشة  مستوى  ودليل 

مام  ويستخلص   .0.08 يبلغ  حيث  الكهربائية  الطاقة  استقرار 

سبق أن مؤرشات دليل البنى التحتية تتمتع بالرتابط املتوقع ما 

بينها باستثناء مؤرش استقرار الطاقة الكهربائية العتامده بشكل 

شبه كيل عىل عوامل تتعلق بالشبكة العامة للكهرباء وال عالقة 

لها مبستوى معيشة األرسة. ومن املتوقع أن تكون عالمات هذا 

املؤرش قد شهدت تحسنا منذ 2007 اثر ما تحقق من زيادة يف 

تجهيز الشبكة العامة للكهرباء.

ويتصف ميدان املسكن يف أن قيم معامل االرتباط البسيط ما 

و0.32.   0.11 بني  ما  تقع  وهي  موجبة  جميعها  مؤرشاته  بني 

ومن املالحظ إرتفاع قيمة معامل االرتباط ما بني كل من هذه 

املؤرشات ودليل املسكن حيث أنها ترتاوح ما بني 0.50 و0.68، 

كام وتشري قيم معامل االرتباط ما بني كل من هذه املؤرشات 

ودليل مستوى املعيشة إىل وجود ارتباط محسوس حيث أنها 

ترتاوح ما بني 0.35 و0.47.

املعيشة  أدلة ومؤرشات دليل مستوى  أن  يستخلص مام سبق 

تشكل بوجه عام منظومة إحصائية مرتابطة ومعربة عن مستوى 

ضعيفة  الدليل  مؤرشات  من  قليال  عددا  وأن  السكان  معيشة 

عن  تعرب  ألنها  نفسه  وبالدليل  املؤرشات  بقية  مع  االرتباط 

مستويات إشباع ترتبط بالظروف غري االعتيادية وبعوامل أخرى 

وحتى  االعتيادية.  اإلشباع  مقومات  بتوفر  ارتباطها  من  أكرث 

التغذية  سوء  مؤرشي  وهام  ارتباطا،  املؤرشات  ألدىن  بالنسبة 

لألطفال والتقزم لألطفال ومؤرش استقرار الطاقة الكهربائية من 

الشبكة العامة، جاءت قيمة معامل االرتباط مع دليل مستوى 

املعيشة موجبة وال تقل عن 0.06.

وإضافة إىل ارتباط مؤرشات وأدلة مستوى املعيشة مع بعضها 

هنالك ارتباط ما بني الحرمان بالنسبة لكل واحد من امليادين 

الحرمان  بني  ما  وكذلك  العام  املعيشة  مستوى  يف  والحرمان 

ان حرمان   )8-1( الجدول  من  ويالحظ  الستة.  امليادين  ضمن 

األرسة يف ميدان التعليم يعرضها للحرمان من مستوى املعيشة 

أكرث مام هو عليه األمر بالنسبة ألي ميدان أخر، إذ ان %63 من 

األرس املحرومة يف ميدان التعليم تعاين من الحرمان يف مستوى 

من  يتضح  وكام  امليادين  ضمن  األعىل  النسبة  وهي  املعيشة، 

العمود األخري يف الجدول. وتبلغ نسبة األرس املحرومة يف ميدان 

اإلقتصادي  الوضع  ميدان  يف  الحرمان  من  تعاين  التي  التعليم 

%46 ويف ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي %49 ويف ميدان 

الصحة %41 ويف ميدان البنى التحتية %74 ويف ميدان املسكن 

ميدان  يحتلها  التي  الخاصة  األهمية  إىل  هذا  ويؤرش   .50%

ويف  امليادين  بقية  يف  الحرمان  مع  للتعامل  كمدخل  التعليم 

مستوى املعيشة بوجه عام.

الجدول )1-8( األرس املحرومة يف إحد امليادين وتعاين من الحرمان يف ميادين أخرى )%(* 

ميدان الحرمان
الوضع 

اإلقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
الصحةالتعليم

البنى 

التحتية
املسكن

الدليل العام ملستوى 

املعيشة

100484032684758الوضع اإلقتصادي

471004237623956الحامية واألمان اإلجتامعي

464910041745063التعليم

394543100673955الصحة

413939341004046البنى التحتية

534448377410062املسكن

585663554662100دليل مستوى املعيشة

*نسبة األرس املحرومة لكل ميدان متطابقة افقياً وعمودياً

اقل  ان  حيث  التحتية  البنى  مليدان  بالنسبة  العكس  ويالحظ 

من نصف األرس املحرومة يف هذا امليدان محرومة يف مستوى 

املعيشة العام وترتاوح نسب األرس املحرومة يف امليدان املذكورة 

التي تعاين من الحرمان يف بقية امليادين ما بني %34 و41%. 

وكام هو معلوم يرتبط الحرمان يف ميدان البنى التحتية بتوفر 

ما  مبستوى  ارتباطه  من  أكرث  لألرسة  التحتية  البنى  خدمات 
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تحققه األرسة من إشباع يف ميادين الوضع اإلقتصادي والحامية 

واألمان اإلجتامعي والصحة واملسكن. بعبارة أخرى، ان ميدان 

البنى التحتية هو امليدان األكرث اعتامدا عىل دور الدولة واألقل 

اعتامدا عىل دور األرس فيام يخص ما يرتتب عليه من حرمان 

نظرا إىل أن الدولة تكاد تحتكر بشكل شبه كامل تقريبا توفري 

خدمات الحاجات األساسية لهذا امليدان. 

1-5 تطور مستوى املعيشة 2007-2004 

للتعرف عىل تطور مستوى املعيشة خالل الفرتة 2007-2004 

تم تركيب دليل مقارن ملستوى املعيشة لكل من سنتي 2004 

األحوال  مسح  بيانات  من  الدليل  هذا  ويحسب  و2007. 

املسح  بيانات  ومن   2004 لسنة  بالنسبة   2004 املعيشية 

اإلجتامعي واإلقتصادي لألرسة 2007 واملسح متعدد املؤرشات 

2006 بالنسبة لسنة 2007. ونظرا لوجود اختالفات يف بيانات 

املسحني األخريين مقارنة مبسح األحوال املعيشية 2004 تطلب 

من  قسم  يف  التعديالت  بعض  إجراء  املقارن  الدليل  إعداد 

خارطة  دراسة  تضمنته  الذي  املعيشة  مستوى  دليل  مؤرشات 

 .2006 يف  املنشورة  العراق  يف  املعيشية  ومستويات  الحرمان 

وروعي يف تصميم الدليل املقارن أن يتوافق مع دليل مستوى 

املعيشة لسنة 2007 مع االلتزام قدر االمكان بهيكلية وميادين 

دليل مستوى املعيشة 2004. ويبني الجدول 1-9 عدد املؤرشات 

بالنسبة  ونسب األرس املحرومة لكل من سنتي 2004 و2007 

لدليل مستوى املعيشة املقارن)16(.

الجدول )1-9( ميادين دليل مستوى املعيشة املقارن 

2007 - 2004

امليدان
عدد 

املؤرشات

األرس املحرومة )%(

20042007

328.928.5التعليم. 1

425.734.0الصحة. 2

842.947.9البنى التحتية. 3

429.824.4املسكن. 4

الوضع اإلقتصادي . 5

لألرسة
540.939.3

الدليل العام ملستوى . 6

املعيشة
2427.727.8

امللف اإلحصايئ  الثالث من  الفصل  الجدول )3-2( يف  ويعرض 

يبني  وهو  املقارن.  للدليل  الخمسة  امليادين  ملؤرشات  خالصة 

حاالًت الحرمان ونسبة األرس املحرومة يف العراق خالل 2004 

انه تم يف  بالنسبة لكل مؤرش. وتجدر اإلشارة هنا إىل  و2007 

دليل مستوى املعيشة املقارن استبعاد 20 مؤرش من املؤرشات 

بياناتها  توفر  املعيشة 2004 نظرا لعدم  لدليل مستوى  الـ 42 

لإلطالع عىل تفاصيل الدليل يرجى مراجعة الفصل الثاين من الجزء الثالث )امللف   16

اإلحصايئ( من هذه الدراسة.

يف املسح اإلجتامعي واإلقتصادي لألرسة 2007 واملسح متعدد 

أسئلة عن  املؤرشات  املؤرشات 2006. وتخص عرشة من هذه 

املسحان  يتضمن  مل  إذ  الجوانب  بعض  عن  األرسة  رضا  مدى 

وأضيفت  والتقييامت.  باآلراء  تتعلق  اجتهادية  أسئلة  األخريان 

بعض  وعالمات  حاالًت  تعديل  تم  كام  جديدة  مؤرشات  ثالثة 

بني  ما  األسئلة  بعض  صيغ  اختالف  باالعتبار  لألخذ  املؤرشات 

املسوحات الثالثة.

واثر هذا التغريات يف املؤرشات ومواصفاتها جاءت قيم مؤرشات 

مختلفة   2007-2004 املقارن  املعيشة  مستوى  ميادين  وأدلة 

املعيشة 2004  لدليل مستوى  املقابلة  القيم  اليشء عن  بعض 

تلك  يف  املنشور  الدليل  ويعد   .2006 سنة  دراسة  يف  املنشورة 

الدراسة أكرث تعبريا عن واقع حال 2004 ألنه صمم أصال لقياس 

من  متاح  هو  ما  أقىص  باستخدام   2004 يف  املعيشة  مستوى 

بيانات ضمن مسح األحوال املعيشية 2004. ويف مقابل ذلك، 

صمم الدليل املقارن ألغراض املقارنة بني سنتي 2004 و2007 

وفقا ملا تتيحه البيانات املتوفرة عنهام ومل يصمم لقياس مستوى 

عىل  أيضا  املالحظة  هذه  وتنطبق  السنتني.  من  ألي  املعيشة 

عن  تعبريا  أكرث  انه  حيث   2007 لسنة  املعيشة  مستوى  دليل 

املعيشة  دليل مستوى  املقابلة يف  القيم  من  واقع حال 2007 

املقارن 2007-2004.

تتغري  مل  املحرومة  األرس  نسبة  ان   9-1 الجدول  من  ويالحظ 

بشكل محسوس بالنسبة ملستوى املعيشة العام وكذلك بالنسبة 

إال  اإلقتصادي لألرسة.  الوضع  التعليم وميدان  لكل من ميدان 

من  الصحة  مليدان  بالنسبة  ارتفعت  املحرومة  األرس  نسبة  أن 

%26 سنة 2004 اىل %34 سنة 2007. كام ارتفعت نسبة األرس 

املحرومة يف ميدان البنى التحتية من %43 سنة 2004 اىل 48% 

سنة 2007. وباملقابل انخفضت نسبة األرس املحرومة يف ميدان 

املسكن من %30 سنة 2004 اىل %24 سنة 2007.

من  يتبني  املعيشة،  مستوى  دليل  مؤرشات  مستوى  وعىل 

مؤرشات ميدان التعليم يف الجدول 3-2 يف الفصل الثالث من 

متابعة  مؤرش  يف  ارتفعت  الحرمان  نسبة  ان  اإلحصايئ  امللف 

الدراسة من %13 سنة 2004 إىل %15 سنة 2007. ويرجع هذا 

اإلرتفاع عىل األرجح إىل ما صاحب الظروف غري الطبيعية سنة 

االختطاف  األطفال، وبضمنها عمليات  2007 من مخاطر عىل 

بهدف الحصول عىل فدية، وانتقال بعض األرس إىل مناطق أخرى 

متابعة  االستمرار يف  األطفال من  بعض  منعت  أخرى  وعوامل 

دراستهم. كام وارتفعت خالل الفرتة 2004-2007 نسبة الحرمان 

يف مؤرش املستوى التعليمي للبالغني يف حني حصل انخفاض يف 

مؤرش املسافة إىل اقرب مدرسة متوسطة أو ثانوية. 

وبالنسبة مليدان الصحة ارتفعت نسبة الحرمان ملؤرشي التقزم 

النسبة  انخفضت  حني  يف  صحي  مركز  اقرب  إىل  واملسافة 

املذكورة ملؤرشي سوء التغذية واالستشارة حول الرعاية الصحية 

أثناء آخر حمل. وتجدر اإلشارة هنا إىل أن تأثري مؤرش املسافة 

حد  إىل  اكرب  الصحة  ميدان  دليل  عىل  صحي  مركز  اقرب  إىل 

كبري من تأثري بقية مؤرشات امليدان ألن املؤرش املذكور ينطبق 

عىل جميع األرس يف حني ينطبق مؤرشي سوء التغذية والتقزم 

اقل  إىل  اشهر  ستة  بعمر  أطفال  لديها  التي  األرس  عىل  فقط 

من 5 سنة وبنصف وزن لكل منها، وينطبق مؤرشا االستشارة 

حول الرعاية الصحية أثناء آخر حمل فقط عىل األرس التي فيها 

نساء متزوجات أو سبق لهن الزواج وأعامرهن اقل من 55 سنة 

وحصل لهن حمل خالل السنوات الخمسة املاضية. ومن املرجح 

أن تكون نسبة الحرمان ملؤرش املسافة إىل اقرب مركز صحي قد 

ارتفعت نظرا للظروف غري الطبيعية سنة 2007 والتي تسببت 

يف تعطيل بعض املراكز الصحية يف املناطق الساخنة أو خطورة 

وصول بعض األرس إىل قسم منها. 

الحرمان يف  نسبة  ارتفعت  التحتية،  البنى  ميدان  يخص  وفيام 

ثالثة مؤرشات هي مؤرش املصدر الرئييس للامء ومؤرش استقرار 

الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة ومؤرش املؤثرات السلبية 

يف محيط املسكن يف حني انخفضت نسبة الحرمان يف املؤرشات 

الخمسة املتبقية. وتجدر اإلشارة هنا إىل أن املؤرش األكرث أهمية 

يف خلق الحرمان بالنسبة مليدان البنى التحتية هو مؤرش استقرار 

الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة والذي شهد اكرب زيادة يف 

ارتفعت نسبة األرس املحرومة وفق هذا  الحرمان حيث  نسبة 

املؤرش من %75 سنة 2004 إىل %92 سنة 2007، األمر الذي 

تسبب يف إرتفاع نسبة الحرمان يف دليل امليدان رغم انخفاض 

النسبة املذكورة يف أكرث من نصف مؤرشات الدليل.

بالنسبة ملؤرش  الحرمان  إرتفاع يف نسبة  املسكن  وشهد ميدان 

املستخدمة  الطاقة  نوع  ومؤرش  السكنية  الوحدة  بناء  مادة 

لتسخني املاء يف حني انخفضت نسبة الحرمان يف مؤرش حصة 

وتأثرت  املسكن.  مرافق  توفر  املسكن ومؤرش  الفرد من غرف 

 2004 سنتي  خالل  الطبيعية  غري  بالظروف  املؤرشات  هذه 

و2007 بنسب واتجاهات متفاوتة وخاصة فيام يتعلق بالحراك 

السكاين الذي تسبب يف ترك بعض األرس ملساكنها واالنتقال إىل 

مساكن أخرى.

ومل تشهد أربعة من املؤرشات الخمسة مليدان الوضع اإلقتصادي 

الذي  الوحيد  واملؤرش  الحرمان.  نسب  تذكر يف  تغريات  لألرسة 

شهد تغريا كبريا يف نسبة الحرمان هو مؤرش عدد السلع املعمرة 

إىل  سنة 2004  فيه من 32%  الحرمان  نسبة  انخفضت  حيث 

رئيس  بشكل  املذكور  االنخفاض  ويرجع   .2007 سنة   17%

مقارنة  أسعارها  وانخفاض  املعمرة  السلع  استرياد  إطالق  إىل 

بالدخول بعد عام 2003.

بعض  صيغ  يف  اختالفات  هنالك  إن  إىل  هنا  اإلشارة  وتجدر 

منها  حسبت  التي  الثالثة  املسوحات  منهجية  ويف  األسئلة 

األحوال  مسح  وهي   ،2007-2004 املقارن  الدليل  مؤرشات 

 2007 لألرسة  واإلقتصادي  اإلجتامعي  واملسح   2004 املعيشية 

به  اتسمت  ما  عليه وبسبب  املؤرشات 2006.  متعدد  واملسح 

طبيعية،  غري  ظروف  من  املسوحات  لهذه  املرجعية  الفرتات 

ينبغي توخي الحذر عند مقارنة قيم املؤرشات املذكورة للسنتني 

2004 و2007. ولألسباب هذه تم االقتصار يف هذا املبحث عىل 

املقارنة ما بني نسب الحرمان عىل مستوى العراق فقط دون 

عمل مقارنات تخص نسب األرس املكتفية أو األفضل حاالً. كام 

تفصيلية  مقارنات  الدخول يف  الالحقة  الفصول  يتم يف  لن  انه 

للفرتة 2007-2004. 

1-6 استخدام الوقت باالرتباط مبستوى املعيشة

املخصص  الوقت  مقدار  حيث  من  الوقت،  استخدام  يعتمد 

األنشطة،  لهذه  الزمني  والتوقيت  املختلفة  الحياتية  لألنشطة 

أخرى.  وعوامل  سكنه  ومنطقة  جنسه  ونوع  الفرد  عمر  عىل 

ويرتبط استخدام الوقت ارتباطا وثيقا مبستوى املعيشة فريتفع 

والدراسة  الرتفيه  كأنشطة  األنشطة،  لبعض  املخصص  الوقت 

الواقع،  ويف  املعيشة.  مستوى  ارتفع  كلام  الشخصية،  والعناية 

منه  يعاين  والذي  الزمن«  »فقر  مبوضوع  يتزايد  االهتامم  اخذ 

العمل،  يف  طويلة  أوقات  رصف  إىل  يضطرون  الذين  األفراد 

األساسية،  الحاجات  توفري  يف  أو  املنزيل،  العمل  ذلك  وبضمن 

وبضمنها املاء والكهرباء والوقود، بحيث ال يتبقى لهم الوقت 

الكايف للرتفيه أو التطوير أو العالقات العائلية واإلجتامعية. وقد 

أفراد  أو  الدخل  فقر  من  يعانون  أفراد  الوقت  فقر  من  يعاين 

يحصلون عىل دخول عالية ولكنهم يعملون لساعات طويلة. 

اإلجتامعي  املسح  يف  الوقت  استخدام  بيانات  وجمعت 

واإلقتصادي لألرسة 2007 من خالل استامرة يؤرش فيها النشاط 

الذي ميارسه الفرد املشمول بالنسبة لكل ربع ساعة من ساعات 

يوم كامل أي بالنسبة لـ 96 فرتة زمنية خالل 24 ساعة متتالية. 

واستوفيت بيانات استامرة استخدام الوقت لكافة أفراد األرسة 

بعمر 10 سنوات فأكرث بالنسبة لثلث عينة املسح. ونظرا القتصار 

بيانات استخدام الوقت عىل عينة فرعية من عينة أرس املسح 

تدخل  منها  مؤرشات  استخالص  لغرض  منها  االستفادة  تعذر 

بالنسبة  البيانات  يف قياس مستوى معيشة. غري أن ربط هذه 

بيانات  بقية  مع  الوقت  استخدام  باستامرة  املشمولة  لألرس 

مقارنات  يوفر  املعيشة  مستوى  وأدلة  مؤرشات  ومع  املسح 

وتحليالت مهمة عن العالقة ما بني استخدام الوقت ومستوى 

املعيشة وباالرتباط مع نوع الجنس والتجمع السكاين واملنطقة 

الجغرافية وتقسيامت أخرى لألفراد أو لألرس.
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ويظهر من الشكل 1-4 أن النشاط الذي له الحصة األكرب من 

الوقت هو النوم حيث يتم رصف %41 من ساعات اليوم للنوم، 

أي ما يقارب من 9.5 ساعة يوميا. وتحتل مشاهدة التلفزيون 

املرتبة الثانية يف استخدام الوقت حيث يخصص لها ما يقارب 

أكرث من نصف  املعدل. وبهذا فأن  يوميا يف  من ثالثة ساعات 

عمر الفرد العراقي يوجه للنوم وملشاهدة التلفزيون. ويالحظ 

انه إضافة إىل النوم ومشاهدة التلفزيون، تحتل األنشطة التي 

أمر  وهو  الفرد،  وقت  من  األعظم  الجزء  املنزل  داخل  متارس 

التي كانت سائدة سنة 2007  االعتيادية  بالظروف غري  يرتبط 

ميارسوها  التي  األنشطة  تقليص  إىل  األفراد  تدفع  كانت  والتي 

خارج املنزل إىل الحد األدىن.

الشكل )1-4( توزيع استخدام الوقت حسب نوع النشاط )%(

وتختلف األرس املحرومة عن بقية األرس يف نسبة األفراد اللذين 

ميارسون األنشطة ويف الوقت املستخدم يف املعدل لكل نشاط. 

ففيام يخص نسبة مامرسة األنشطة، يالحظ من الجدول )10-1(

ومن الشكل 1-5 أن %82 من أفراد األرس املحرومة يشاهدون 

من   27% وان  حاالًً  األفضل  لألرس  بـ91%  مقارنة  التلفزيون 

األفراد املذكورين يعملون مقارنة بـ %33 إلفراد األرس األفضل 

نشاطا  الفقرية  األرس  أفراد  من   63% ميارس  املقابل  ويف  حاالً. 

األفضل حاالًً كام ميارس  أفراد األرس  بـ %52 من  دينيا مقارنة 

%42 من أفراد األرس الفقرية زيارات إجتامعية مقارنة بـ 31% 

أفراد  من  أعىل  نسبة  متارس  كذلك  حاالً.  األفضل  األرس  ألفراد 

البيت  وتنظيف  األخرى  املنزلية  األعامل  أنشطة  الفقرية  األرس 

والرعاية الصحية مقارنة بأفراد األرس األفضل حاالً.

الجدول )1-10( نسبة األفراد الذين ميارسون االنشطة حسب مستوى املعيشة )%(

 النشاط
الفرق بني املحرومة واألفضل تصنيف األرسة حسب مستوى املعيشة

حااًلً )%( اإلجاميلأفضل حااًلمكتفيةمحرومة

1001001001000النوم

999999990األكل

10-82899188مشاهدة التلفزيون

4-71737472العناية الشخصية 

6358525821نشاط ديني

4442374119إعامل منزلية أخرى

414039405تحضري الطعام مبا فيه صنع الخبز

4238313835زيارات إجتامعية

373634359تنظيف البيت

18-27293329العمل واألنشطة املتعلقة بالعمل

2324202315الرعاية الصحية

األخرى  واملؤرشات  النسب،  هذه  أن  إىل  هنا  اإلشارة  وتجدر 

وتتضمن  الفرد  فيه  الذي شمل  اليوم  تخص  الزمن،  الستخدام 

أن  املتوقع  ومن  أكرث.  أو  دقيقة   15 استغرقت  التي  األنشطة 

تكون نسب األفراد الذين ميارسون األنشطة أعىل مام هي عليه 

يف الجدول )1-10( إذا ما أخذت باالعتبار جميع أيام األسبوع 

والنشاطات التي تقل فرتتها عن 15 دقيقة.

الشكل )1-5( نسبة األفراد الذين ميارسون األنشطة العرشة األكرث مامرسة حسب مستوى املعيشة )%(

وفيام يخص الوقت املستغرق لكل نشاط، يالحظ من الجدول 

)1-11( وجود تباين واضح يف استخدام الوقت ما بني املستويات 

املعيشية املختلفة بالنسبة ملعظم األنشطة. ويتبني من العمود 

األخري من الجدول أن األرس املحرومة رصفت وقتا أطول مقارنة 

للزيارات  و48%  للنوم   7% معدله  مبا  حاالًً  األفضل  باألرس 

اإلجتامعية و%47 ألعامل منزلية أخرى و%13 لتنظيف البيت 

ومساعدتهم.  باألطفال  للعناية  و14%  الديني  للنشاط  و19% 

ويف املقابل رصفت األرس املحرومة وقتا اقرص مبا معدله 16% 

ملشاهدة التلفزيون و%17 يف العمل %11 يف العناية الشخصية 

املنزلية  املذاكرة  يف  و43%  درايس  صف  يف  الدوام  يف  و45% 

والبحث. وتؤرش هذه النسب إىل أن األرس املحرومة تخصص وقتا 

أطول من يومها لبعض األنشطة نظرا لنقص توفر بعض الوسائل 

الستخدام  املصاحبة  والسلع  املساعدة  املنزلية  كالسلع  لديها، 

التلفزيون، أو نظرا للنسبة األعىل من األطفال أو ألسباب أخرى 

ترتبط مبستوى املعيشة املنخفض الذي تعاين منه. 

الجدول )1-11( الوقت املستخدم حسب نوع االنشطة ومستوى املعيشة )دقيقة/يوم(

النشاط
الفرق بني املحرومة واألفضل تصنيف األرسة حسب مستوى املعيشة

حااًلً )%( اإلجاميلأفضل حااًلمكتفيةمحرومة

5945725565747النوم

16-165179197179مشاهدة التلفزيون

17-919911099العمل واألنشطة املتعلقة بالعمل

9-88929792األكل

585555556تحضري الطعام مبا فيه صنع الخبز

6356435548زيارات إجتامعية

5849394947إعامل منزلية أخرى

4946434613تنظيف البيت

4442374219نشاط ديني

11-31343534العناية الشخصية )استحامم، حالقة، ارتداء املالبس...(

35-25313931الذهاب إىل العمل والرجوع منه

45-19263426دوام يف الصف

2725232514العناية باألطفال ومساعدتهم

43-18253125املذاكرة املنزلية والبحث

11210810110811أنشطة أخرى

14401440144014400اإلجاميل
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وعند تجميع األنشطة املتشابهة، يالحظ من العمود األخري من 

الجدول )1-12( ومن الشكل 1-6 إن املجموعة التي تظهر فيها 

املحرومة  األرس  أفراد  قبل  من  الوقت  استخدام  يف  زيادة  اكرب 

مقارنة باألرس األفضل حاالًً هي مجموعات الزيارات اإلجتامعية 

ويالحظ  الديني.  والنشاط  املنزيل  والعمل  األخرى  واألنشطة 

والعمل  التلفزيون  مشاهدة  ملجموعات  بالنسبة  العكس 

يزيد  املعدل  ويف  والرتفيه.  الفراغ  أوقات  وأنشطة  والدراسة 

أفراد األرس املحرومة عام هو  الوقت املخصص يوميا من قبل 

عليه ألفراد األرس األفضل حاالًً مبقدار 16 دقيقة للنوم واألكل 

و15 دقيقة للعمل املنزيل و8 دقائق لكل من األنشطة األخرى 

والزيارات اإلجتامعية ودقيقتان للنشاط الديني.

الجدول )1-12( الوقت املستخدم حسب مجموعات االنشطة ومستوى املعيشة )دقيقة/يوم(

الفرق بني املحرومة واألفضل حااًلً )%(اإلجاميلأفضل حااًلمكتفيةمحرومة

6826646536664النوم واألكل

16-165179197179مشاهدة التلفزيون

19117516017619العمل املنزيل

22-116130149130العمل

7667606827أنشطة أخرى

6356435548زيارات إجتامعية

45-39557054الدراسة

6-41444343الرعاية الصحية والعناية الشخصية

4442374219نشاط ديني

13-24292827أنشطة أوقات الفراغ والرتفيه

14401440144014400اإلجاميل

األرس  أفراد  قبل  من  يوميا  املخصص  الوقت  يقل  وباملقابل 

 14 مبقدار  حاالًً  األفضل  األرس  ألفراد  عليه  هو  عام  املحرومة 

دقيقة  و15  والعمل  التلفزيون  مشاهدة  من  لكل  دقيقة 

و13  الشخصية  والعناية  الصحية  للرعاية  ودقيقتان  للدراسة 

دقيقة ألنشطة أوقات الفراغ والرتفيه.

الشكل )1-6( الوقت املستخدم حسب مجموعات االنشطة ومستوى املعيشة )دقيقة/يوم(

أفضل حاال

ويؤثر نوع التجمع السكاين عىل استخدام الوقت بالنسبة لبعض 

األنشطة. ففيام يخص األرس بوجه عام، يالحظ من الجدول )13-1( 

انه كلام ارتفع حجم التجمع السكاين، يرتفع الوقت املخصص للعمل 

ينخفض  حني  يف  اإلجتامعية  وللزيارات  األخرى  ولألنشطة  املنزيل 

الوقت املخصص للدراسة وللرعاية الصحية والعناية الشخصية. 

وال يبدو ان ملستوى معيشة األرسة تأثري واضح عىل استخدام 

الوقت حسب التجمع السكاين )راجع الجدول )5-19( يف امللف 

اإلحصايئ(. 

الجدول )1-13( الوقت املستخدم حسب مجموعات األنشطة والتجمع السكاين )دقيقة/ يوم(

اإلجاميلريفبقية الحرضمركز محافظةالتجمع السكاين

665661675666النوم واألكل

186191155179مشاهدة التلفزيون

168175191176العمل املنزيل

136124128130العمل

66687068أنشطة أخرى

49556655زيارات إجتامعية

59564354الدراسة

45424243الرعاية الصحية والعناية الشخصية

41404542نشاط ديني

26292727أنشطة أوقات الفراغ والرتفيه

1440144014401440املجموع

الوقت  استخدام  عىل  محسوس  تأثري  الجغرافية  وللمنطقة 

بالنسبة لبعض األنشطة. فمن الجدول )1-14( يتبني انه باملقارنة 

مبنطقة كردستان ومبنطقة بقية املحافظات، يخصص األفراد يف 

محافظة بغداد وقتا أطول ملشاهدة التلفزيون وللعمل املنزيل 

اإلجتامعية  وللزيارات  األخرى  لألنشطة  اقرص  ووقتا  والعمل 

وللرعاية الصحية والعناية الشخصية وللنشاط الديني وألنشطة 

التي  األنشطة  بعض  يف  التوسع  ولعل  والرتفيه.  الفراغ  أوقات 

متارس داخل املنزل يعود إىل حد ما إىل الظروف األمنية الصعبة 

التي كانت تعاين منها بغداد.

أما بالنسبة إلقليم كردستان فيخصص األفراد وقتا أطول لألنشطة 

األخرى وللدراسة وللرعاية الصحية والعناية الشخصية وللنشاط 

الديني وألنشطة أوقات الفراغ والرتفيه ويخصصون وقتا اقرص 

والعمل.  املنزيل  والعمل  التلفزيون  ومشاهدة  واألكل  للنوم 

يف  يساهم  اإلقليم  يف  نسبيا  األفضل  األمني  الوضع  أن  ويبدوا 

الوقت  املنزل وتقليص  الوقت املخصص لألنشطة خارج  زيادة 

املخصص لألنشطة داخل املنزل. 

الجدول )1-14( الوقت املستخدم حسب مجموعات األنشطة واملنطقة )دقيقة/ يوم(

اإلجاميلبقية املحافظاتكردستانبغدادالتجمع السكاين

666644672666النوم واألكل

195151178179مشاهدة التلفزيون

180161178176العمل املنزيل

140123128130العمل

62796868أنشطة أخرى

53555655زيارات إجتامعية

51844854الدراسة

39494343الرعاية الصحية والعناية الشخصية

32464542نشاط ديني

23502527أنشطة أوقات الفراغ والرتفيه

1440144014401440املجموع
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وفيام يخص بقية املحافظات، يالحظ أن الوقت املستخدم هو 

وللزيارات  واألكل  للنوم  بالنسبة  الثالثة  املناطق  ضمن  األعىل 

االثنني  بني  ويقع  للدراسة  بالنسبة  األدىن  وهو  اإلجتامعية 

بالنسبة لبقية مجموعات األنشطة. وتجدر اإلشارة هنا إىل ان 

املحافظات من غري محافظات بغداد وكردستان تباينت إىل حد 

كبري يف ظروفها خالل عام 2007. فالبعض منها، كدياىل واالنبار 

التي سادت يف  تلك  تشبه  أمنية صعبة  واملوصل، شهد ظروفا 

بغداد يف حني شهدت محافظات أخرى يف وسط وجنوب العراق 

إقليم  يف  سادت  التي  تلك  تشبه  استقرارا  أكرث  أمنية  ظروفا 

كردستان. عليه جاءت محصلة منطقة بقية املحافظات بالنسبة 

يف  كردستان  وإقليم  بغداد  محافظة  بني  ما  الوقت  الستخدام 

معظم األنشطة.

إطار )1-3( فقر الزمن من منظور النوع االجتامعي
تكمن أهمية دراسة أستخدام الوقت يف إن الرفاه ال يقاس مبستوى دخل أو أستهالك األفراد أو األرس فقط، بل يف حريتهم يف تقسيم الزمن والتمتع 

بالوقت أيضاً. والشك أن توزيع الزمن عىل الفعاليات يرتبط اىل حد كبري بسوق العمل، كام إن اإلبتعاد عن شبح الفقر يعني اىل حد كبري رضورة 

أستثامر املزيد من الوقت يف عمل منتج. كام أن إلستخدام الوقت أبعاداً مهمة فيام له صلة بالنوع اإلجتامعي، إذ كثرياً ما تضطر النساء للعمل ساعات 

طويلة يف أعامل منزلية ويف توفري املياه والوقود بدالً من اإلنخراط بسوق العمل املنتج.

 )Time Poverty( إن توفري بيانات حول استخدام الزمن يّعد أمراً مهاًم للدول النامية لتوفري أدوات لتحليل تلك البيانات، وأن مفهوم فقر الزمن

ليس مفهوماً حديثاً، وإن كان يفتقر اىل أدوات قياس واضحه. 

وميكن فهم فقر الزمن بأن هناك أفراداً اليتاح لهم الوقت الكايف للراحة واملتعة بعد األخذ بالحسبان ساعات العمل املنتج والعمل املنزيل أو الساعات 

التي تقىض لتوفري املاء أو الوقود.

خالفاً للمبدأ املعتمد يف قياس الرفاه من منظور الدخل أو اإلستهالك حيث يزداد الرفاه عمومــــــاً بزيادتهام )more is better(، فأن الزمن هو 

مورد محدود، وكلام خصص وقت أطول للعمل كلام كان ذلك عىل حساب متعة اإلنسان وراحته، مبعنى أنه يعاين من فقر الزمن. 

يف الجدول رقم )1( يزداد املتوسط الزمني املستخدم يف أنشطة العمل واألعامل البيتية للنساء يف الفئة األفقر ليصل إىل )48( ساعة / أسبوع مقابل 

)30( ساعة / أسبوع للرجال ويقل هذا املتوسط للنساء يف الفئة األغنى عام هو عليه يف الفئة األفقر.

متوسط استخدام الزمن العام لألفراد بعمر 15سنة فأكرث ألنشطة العمل واألعامل البيتية حسب الجنس والبيئة وفئات 

الدخل الخمسية )ساعة/اسبوع(
                فئات

                الدخل
   الجنس

االجاميلاألغنى 2345 األفقر 1

29.630.931.032.331.331.2رجال 

48.146.448.047.144.446.6نساء

37.538.338.339.537.838.4حرض

40.739.842.041.340.540.9ريف

39.138.839.339.838.139.0االجاميل

أدوات التحليل األحصايئ 

بـ )FGT Foster, Greer, and Thorbeke,1984( ألغراض دراسة فقر الزمن)1( .. وهذه  تًكيّف مقاييس الفقر الثالثة املعروفة أختصاراً 

املقاييس هي:

الدليل األساس )Head Count Index(: متثل نسبة السكان الفقراء زمنياً، أي أولئك الذين يعملون عدداً من الساعات )y( يزيد عىل حد . 1

.)Z( فقر الزمن

فجوة فقر الزمن )Time Poverty Gap(: متثل متوسط املسافة التي تفصل السكان عن خط فقر الزمن. ويعطى أولئك الذين يقفون . 2

تحت خط الفقر مسافة صفر. ويقيس هذا الدليل عجز الزمن داخل املجتمع ، أي الزمن الذي قد يحتاج اليه املجتمع ليتحول كل أفراده الذين 

يعانون من فقر الزمن اىل ما دون خط فقر الزمن.

مربع فجوة فقر الزمن )Squared Poverty Gap(: يتميز هذا الدليل بأنه يأخذ بنظر األعتبار تعظيم الفروق بني ساعات األشتغال . 3

الحقيقية وخط الفقر، مبا يجعل منه مقياساً لشدة التفاوت بني الفقراء زمنياً.

أي أن خط فقر الزمن هو 59 ساعة/اسبوع و79 ساعة/اسبوع للتقدير املنخفض والعايل عىل التوايل. يالحظ إن %10.3 من األفراد البالغني هم فقراء 

زمنياً طبقاً للتقدير املنخفض لخط فقر الزمن، وإن النسبة الخاصة باألناث تزيد كثرياً عىل النسبة الخاصة بالذكور %14.1 مقارنة بـ %6.4. وتزيد 

نسبة فقر الزمن يف املناطق الحرضية عىل ماهي عليه يف املناطق الريفية سواء للذكور أم لإلناث. أما يف التقدير العايل لخط الفقر فيالحظ أن 2.3% 

من األفراد البالغني هم فقراء زمنياً وهي نسبة منخفضة تعكس إن ساعات األشتغال تعد محدودة يف العراق .. والشك أن للظروف األمنية أثراً مبارشاً 

يف ذلك. واليختلف نط اإلختالفات حسب النوع اإلجتامعي وحسب البيئة عام ذكر يف التقدير املنخفض.

نسبة األفراد بعمر 15 سنة فأكرث الذين يعانون من الفقر الزمن 

خط فقر زمن 79 ساعة/ اسبوع خط فقر زمن 59 ساعة/ اسبوع
الجنس

حرض وريف ريف حرض حرض وريف ريف حرض

1.4 0.8 2.0 6.4 3.5 9.5 ذكور

3.2 2.1 4.1 14.1 8.7 19.2 أناث

2.3 1.5 3.1 10.3 6.2 14.4 ذكور وأناث

ولغرض إستخدام مقاييس متقدمة أخرى لفقر الزمن، تم حساب فجوة فقر الزمن ومربع فجوة فقر الزمن كام يعرضها الجدول 

رقم )3( وال تختلف اإلستنتاجات التي ميكن اإلشارة إليها من معطيات هذا الجدول عام سبقت اإلشارة إليه يف تحليل الجدول 

السابق.

تربيع فجوة فقر الزمن

الجنس

فجوة فقر الزمن للبالغني

خط فقر الزمن 79 ساعة اسبوعيةخط فقر الزمن 59 ساعة اسبوعية

حرض وريفريفحرضحرض وريفريفحرض
30.535.332.216.619.317.5رجال
57.298.370.529.355.337.7نساء

44.366.251.623.137.027.8رجال ونساء

الجنس
خط فقر الزمن 79 ساعة اسبوعيةخط فقر الزمن 59 ساعة اسبوعية

حرض وريفريفحرضحرض وريفريفحرض

2.11.51.90.40.20.4رجال
2.43.92.80.20.30.2نساء

2.32.72.40.30.20.3رجال ونساء

الفقر  احتساب مقاييس  تم  الفرد،  بيانات عىل مستوى  التعامل مع  إمكانية  الزمن من  استخدام  نتائج مسح  ما وفرته  يف ضوء 

التي سبقت اإلشارة إليها. إاّل إن مستوى عتبة )threshold level( فقر الزمن ينبغي أن يعتمد عىل معايري مناسبة. ويف 

ظل غياب قيمة حد الفقر، احتسبت املؤرشات اعتامدا عىل بديلني أحدهام يساوي حد فقر الزمن ملرة ونصف قيمة وسيط عدد 

ساعات اشتغال األفراد، والثاين أن يساوي حد فقر الزمن ملرتني من قيمة الوسيط املذكور. وبعد حساب قيمة الوسيط لعدد ساعات 

اإلشتغال البالغة 39.3 ساعة/ أسبوعا عىل التوايل، قدّر خط فقر الزمن كاأليت؛ 

حد الفقر )تقدير منخفض( = الوسيط × 1.5  

                   = 34.3 × 1.5 = 59 ساعة/ أسبوعياً 
حد الفقر )تقدير عايل(   = 39.3 × 2.0 = 79 ساعة/ أسبوعياً  

أي أن خط فقر الزمن هو 59 ساعة / اسبوع و79 ساعة / اسبوع للتقدير املنخفض والعايل عىل التوايل. يالحظ إن %10.3 من 

األفراد البالغني هم فقراء زمنياً طبقاً للتقدير املنخفض لخط فقر الزمن، وإن النسبة الخاصة باألناث تزيد كثرياً عىل النسبة الخاصة 

بالذكور %14.1 مقارنة بـ %6.4. وتزيد نسبة فقر الزمن يف املناطق الحرضية عىل ما هي عليه يف املناطق الريفية سواء للذكور 

أم لإلناث. أما يف التقدير العايل لخط الفقر فيالحظ أن %2.3 من األفراد البالغني هم فقراء زمنياً وهي نسبة منخفضة تعكس إن 

ساعات األشتغال تعد محدودة يف العراق. وال شك أن للظروف األمنية أثراً مبارشاً يف ذلك. وال يختلف منط اإلختالفات حسب النوع 

اإلجتامعي وحسب البيئة عام ذكر يف التقدير املنخفض.
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1-7 االرتباط بني الحرمان يف مستوى املعيشة 

وفقر الدخل 

واإلقتصادي  اإلجتامعي  املسح  بيانات  استخدام  إىل  باإلضافة 

الدراسة  يف  املعيشة  مستوى  قياس  ألغراض   2007 لألرسة 

ألغراض  الفقر  قياس  يف  البيانات  هذه  استخدمت  الحالية، 

اعداد اإلسرتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر. وقد تم تحديد 

خط الفقر الوطني باعتباره يساوي كلفة االحتياجات الغذائية 

األساسية مضافا إليه كلفة االحتياجات غري الغذائية األساسية. 

وقدر معدل كلفة االحتياجات الغذائية األساسية الشهرية للفرد 

الواحد باعتباره يساوي عدد السعرات الحرارية الرضورية إلدامة 

صحة الفرد العراقي مرضوبا بتقديرات كلفة السعرة الحرارية 

املذكورة  الكلفة  وبلغت  املذكور.  املسح  بيانات  أفرزتها  كام 

حوايل 34 ألف دينارا شهريا للفرد. وعىل أساس إنفاق األرس التي 

تقع عند خط فقر الغذاء، ُقدر خط فقر السلع والخدمات غري 

الواحد شهرياً. وبجمع  للفرد  ألف ديناراً  بـحوايل 43  الغذائية 

كلفة االحتياجات الغذائية األساسية مع كلفة االحتياجات غري 

الغذائية، يساوي خط الفقر يف العراق ما يقارب 77 ألف دينار 

للفرد شهريا. ووفقا لخط الفقر هذا تبلغ نسبة الفقر يف العراق 

تحت مستوى خط  يقعون  الذين  العراقيني  عدد  ويبلغ   23%

الفقر حوايل سبعة ماليني فرد)17(. 

وفقا  الحرمان  حالة  بحسب  األرس  توزيع   7-1 الشكل  ويبني 

لدليل مستوى املعيشة وبحسب حالة الفقر وفقا لخط الفقر. 

ويتضح منه أن نسبة األرس املحرومة والبالغة %28 تتوزع إىل 

%10 أرس فقرية و%18 أرس غري فقرية. ويف املقابل تتوزع نسبة 

و66%  فقرية  أرس   6% إىل   72% والبالغة  املحرومة  غري  األرس 

أرس غري فقرية. ويستدل من هذه األرقام ان الحرمان يف العراق 

ال يرتبط ارتباطا شديدا بفقر الدخل فقط وإمنا بعوامل أخرى 

تدفع األرس إىل خانة الحرمان رغم متتعها بدخول ترفعها إىل ما 

فوق فقر الدخل.

حالة  بحسب  األرس  توزيع  تم  العوامل  هذه  عىل  وللتعرف 

املعيشة  مستوى  ميادين  من  واحد  كل  مستوى  الحرمان عىل 

وحسب حالة الفقر وفقا لخط الفقر، وكام هو مبني يف الشكل 

الذي يتضمن أعىل نسبة  امليدان  ان  الشكل  1-8. ويتضح من 

من األرس التي تعاين من كال الفقر والحرمان هو ميدان البنى 

النسبة  إرتفاع  ويرجع  اإلقتصادي.  الوضع  ميدان  يليه  التحتية 

املذكورة مليدان البنى التحتية إىل إرتفاع نسبة الحرمان يف امليدان 

املذكور سواء للفقراء أو لغري الفقراء، وفيام يخص ميدان الوضع 

اإلقتصادي فريجع إىل أن هذا امليدان هو األكرث ارتباطا مبستوى 

وباملقابل  الفقر.  لخط  بالنسبة  بوضعها  وبالتايل  األرسة  دخل 

يالحظ أن امليدان الذي يتضمن اقل نسبة من األرس التي تعاين 

من كال الفقر والحرمان هو ميدان الصحة يليه ميدان التعليم. 

ويرجع انخفاض النسبة املذكورة إىل أن الدولة تتوىل توفري الجزء 

األكرب من حاجات هذين امليدانني وبالتايل ال يرتتب عن معاناة 

األرسة من الفقر معاناتها بالرضورة من الحرمان فيهام. 

اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر، وزارة التخطيط، االسرتاتيجية الوطنبة   17

للتخفيف من الفقر، 2009.

حالة  حسب  الفقرية  وغري  الفقرية  األرس  نسبة   )7-1( الشكل 

الحرمان )%(

الشكل )1-8( توزيع األرس حسب حالة الحرمان وحالة الفقر بالنسبة لكل ميدان )%(

إن هذا التداخل بني الفقر والحرمان ال يعني أن مستوى معيشة 

ويبني  إنفاقها.  أو  دخلها  مبستوى  قويا  ارتباطا  يرتبط  ال  األرس 

الجدول 1-15 بوضوح ان نسبة الحرمان تنخفض بإرتفاع اإلنفاق 

ففي الوقت الذي تعاين فيه %46 من األرس األدىن %20 إنفاقا 

من الحرمان يف مستوى املعيشة بوجه عام تبلغ نسبة الحرمان 

التباين يف  املقابلة لألرس األعىل %20 إنفاقا %6 فقط. ويظهر 

الحرمان ما بني فئات األرس بأوضح صورة ضمن ميدان الوضع 

اإلقتصادي حيث ان %52 من األرس املحرومة تقع ضمن فئة 

األرس األدىن إنفاقا مقارنة بـ %3.5 بالنسبة لألرس األعىل إنفاقا. 

الوضع  ميدان  يف  الحرمان  ارتباط  ألن  متوقعة  نتيجة  وهذه 

بالنسبة ألي  عليه  قوة مام هو  اشد  األرسة  بإنفاق  اإلقتصادي 

اإلقتصادي يف  الوضع  املسكن ميدان  أخر. وييل ميدان  ميدان 

انخفاض نسبة األرس املحرومة ضمن فئة اإلنفاق األعىل للصلة 

املتصلة  لحاجاتها  إشباع  من  األرسة  تحققه  ما  بني  ما  الوثيقة 

باملسكن ومستوى إنفاقها.

وتظهر أعىل نسبة من املحرومني ضمن فئة األعىل %20 إنفاقاً 

الصحة  وميدان  اإلجتامعي  واألمان  الحامية  ميدان  من  كل  يف 

وهي  للميدانني   22% من  اكرث  النسبة  هذه  وتبلغ  والتعليم. 

تزيد عن حصة الفئة املذكورة ضمن إجاميل األرس البالغة 20%. 

واألمان  الحامية  مليدان  املذكورة  النسبة  ترتفع  األرجح  وعىل 

اإلجتامعي مقارنة ببقية امليادين بسبب بعض مؤرشات امليدان 

بالدخل ومنها  ترتبط سلبا  قد  التي  أو  بالدخل  ترتبط  التي ال 

مؤرش املخاطر فيام يخص املخاطر التي يستهدف فيها األغنياء 

هذا  وينطبق  والتهديد.  واالختطاف  كالرسقة  غريهم  من  أكرث 

األمر عىل ميدان الصحة حيث ان معاناة األغنياء بالنسبة لبعض 

مؤرشات هذا امليدان ليست اقل مقارنة بالفقراء وبضمن ذلك 

إرتفاع  ان  سبق  مام  ويستخلص  املزمنة.  باألمراض  اإلصابة 

الدخل، وبالتايل اإلنفاق، وان كان يجنب األرسة إىل حد كبري من 

الحرمان يف بعض ميادين مستوى املعيشة، ويف مقدمتها ميداين 

الوضع اإلقتصادي واملسكن، إال ان قدرته عىل حامية األرسة من 

الحرمان يف ميادين أخرى، ويف مقدمتها ميداين الحامية واألمان 

اإلجتامعي وميدان الصحة، محدودة نسبياً.

الجدول )1-15( توزيع األرس املحرومة بحسب مستوى إنفاق الفرد )%(

امليدان

فئة اإلنفاق
الوضع اإلقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
الصحةالتعليم

البنى 

التحتية
املسكن

دليل مستوى 

املعيشة

34.220.425.619.922.428.632.9أدىن 20%

24.817.719.018.321.419.922.9ثاين 20%

17.518.517.817.820.018.517.9ثالث 20%

14.118.516.120.419.417.613.7رابع 20%

9.424.921.523.616.815.312.6أعىل 20%

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0اإلجاميل

1-8 مستوى املعيشة يف العراق باملقارنة مع دول الجوار 

ودول عربية

ال تتوفر أدلة ملستوى معيشة مقارنة ميكن من خاللها مقارنة 

قاعدة  ان  إال  أخرى.  دول  مع  العراق  يف  املعيشة  مستوى 

بيانات تقرير التنمية البرشية توفر بعض املؤرشات ذات الصلة 

وضع  عن  فكرة  لتكوين  منها  اإلفادة  ميكن  املعيشة  مبستوى 

تم  وقد  أخرى.  دول  مع  باملقارنة  العراق  يف  املعيشة  مستوى 

اختيار تسعة دول ألغراض هذه املقارنة هي دول الجوار الست 

وثالث دول عربية من غري دول الجوار. والدول العربية الثالث 

هي مرص، باعتبارها أكرث الدول العربية سكانا، وقطر باعتبارها 

الدولة العربية األعىل قيمة يف دليل التنمية البرشية وفقا لتقرير 

التنمية البرشية 2009، وجيبويت، باعتبارها الدولة العربية األدىن 

قيمة يف الدليل املذكور.

املتاحة  البرشية  التنمية  مؤرشات  قيم   16-1 الجدول  ويعرض 

العمود  يعرض  كام  التسع.  الدول  مع  مقارنة  للعراق  بالنسبة 

العرشة  الدول  تنازليا ضمن  العراق  ترتيب  الجدول  األخري من 

قيمة  تكون  عندما   »1« الرتتيب  عىل  العراق  يحصل  حيث 

املؤرش للعراق هي األعىل وعىل الرتتيب »10« )أو عىل ترتيب 

يساوي عدد الدول التي تتوفر عنها قيم املؤرش( عندما تكون 

أن  إىل  هنا  اإلشارة  وتجدر  األدىن.  هي  للعراق  املؤرش  قيمة 

ايجابية، كمؤرشات  الجدول تعرب عن متغريات  بعض مؤرشات 

اإلملام بالقراءة والكتابة وتوقع الحياة، والبعض األخر يعرب عن 

وعدد  باألمراض  واإلصابة  الوفيات  كمؤرشات  سلبية،  متغريات 

عىل  حصل  كلام  أفضل  العراق  وضع  يكون  وبهذا  الالجئني. 

اكرب  ترتيب  وعىل  االيجابية  للمؤرشات  بالنسبة  اصغر  ترتيب 

بالنسبة للمؤرشات السلبية.



6263

من  الرابع  هو  العراق  ترتيب  أن  السكان  مؤرشات  من  ويتبني 

إيران  الجوار،  دول  من  دولتني  تضم  السكان حيث  عدد  حيث 

وتركيا، إضافة إىل مرص عددا أكرب من السكان. ويتصف العراق 

بأعىل معدل منو طبيعي للسكان للفرتة 2005-2010 حيث يبلغ 

السنوي فيه %2.6 يف حني ال يتجاوز هذا املعدل  النمو  معدل 

إرتفاع  أخرتني هام سوريا واألردن. ويرجع  إال يف دولتني   2.0%

معدل النمو املرتفع للسكان يف العراق إىل إرتفاع معدل الخصوبة 

خالل   4.3 امرأة  لكل  الوالدات  عدد  يبلغ  حيث  فيه  اإلجاملية 

الفرتة املذكورة وهو األعىل ضمن الدول العرش. وتجدر اإلشارة 

كان  عام  انخفاضا  شهد  العراق  يف  الخصوبة  معدل  أن  إىل  هنا 

عليه خالل الفرتة 1990-1995، وكام يتضح من الشكل 1-9. إال 

ان نسبة هذا االنخفاض، %29، تقل عام شهدته سبعة من الدول 

الدول  باملقارنة. وجيبويت هي واحدة من هذه  املشمولة  التسع 

حيث انخفض معدل الخصوبة فيها بنسبة %34، األمر الذي جعل 

معدل الخصوبة يف العراق يزيد عن معدله لجيبويت خالل الفرتة 

2005-2010 بعد أن كان يقل عنه خالل الفرتة 1990-1995. وقد 

حققت إيران أعىل نسبة انخفاض يف معدل الخصوبة تليها اململكة 

العربية السعودية حيث انخفض املعدل املذكور فيهام إىل 55% 

العراق  ريف  يف  الخصوبة  معدالت  وترتفع  التوايل.  عىل  و41% 

نسبة  عليه حافظت  الحرض)18(.  بـ 4.0 يف  مقارنة  إىل 5.1 سنوياً 

سكان الريف إىل إجاميل السكان رغم الهجرة من الريف إىل الحرض 

وتحول بعض املناطق الريفية إىل حرضية.

وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء ومنظمة اليونيسف املسح العنقودي متعدد   18

.MICS3, 2006 املؤرشات

الشكل )1-9( معدل الخصوبة اإلجاملية )والدة لكل امرأة(

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، قاعدة بيانات تقرير التنمية البرشية 2009

وبسبب إرتفاع معدل الخصوبة، يعاين العراق من إرتفاع معدل 

عدد  يبلغ   ،10-1 الشكل  من  يتبني  وكام  فيه.  لألطفال  اإلعالة 

األطفال يف العراق 73 طفاًل مقابل كل 100 فرد يف سن العمل 

التالية، جيبويت، 58 طفال.  العدد للدولة  يف حني ال يتجاوز هذا 

السكان  منو  معدل  إرتفاع  وبالتايل  الخصوبة،  معدل  إلرتفاع  ان 

ومعدل اإلعالة لألطفال، تأثريا سلبيا عىل مستوى املعيشة إذا مل 

يواكبه إرتفاع مامثل أو أعىل يف املوارد، األمر الذي يؤكد رضورة 

العراق تساهم يف  للسكان يف  إسرتاتيجية وطنية  وضع وتطبيق 

رفع مستوى املعيشة أو تعمل عىل األقل عىل الحد من التدهور 

فيه إثر انخفاض حصة الفرد من املوارد مع زيادة عدد السكان. 

الشكل )1-10( معدل اإلعالة لألطفال )%( 2010

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، قاعدة بيانات تقرير التنمية البرشية 2009.

الرتتيب  يحتل  العراق  أن  يالحظ  التعليم،  ميدان  يخص  وفيام 

الثامن بالنسبة ملؤرش اإلملام بالقراءة والكتابة حيث انه أفضل 

العراق  يحتل  كام  وجيبويت.  مرص  هام  فقط  دولتني  من  حاالًً 

ترتيبا منخفضا أيضا بالنسبة لاللتحاق اإلجاميل بالتعليم حيث 

أنه أفضل حاالًً من جيبويت فقط بالنسبة لكال الجنسني وبالنسبة 

فقط  وجيبويت  وسوريا  الكويت  من  حاالًً  أفضل  وهو  لإلناث، 

بالنسبة لاللتحاق اإلجاميل للذكور. ومن العوامل التي تساهم يف 

انخفاض مؤرشات التعليم يف العراق، انخفاض اإلنفاق الحكومي 

عىل التعليم حيث بلغت نسبة هذا اإلنفاق إىل إجاميل اإلنفاق 

الحكومي %8 مقارنة ب%28 يف السعودية و%22 يف جيبويت 

إرتفاع  األمر سوءاً  يزيد  وإيران. ومام  قطر  كل من  و%20 يف 

مليون طفل  يقارب  ما  يولد سنويا  العراق حيث  الخصوبة يف 

انعدام  أو  إىل ضعف  إضافة  لهم  دراسية  مقاعد  توفري  ينبغي 

مساهمة القطاعني الخاص واألجنبي يف معظم مراحل التعليم. 

وخاصة  املعيشة،  مستوى  رفع  يف  التعليم  دور  ألهمية  ونظرا 

يف ميادين التعليم والوضع اإلقتصادي والصحة، هنالك رضورة 

لرفع اإلنفاق الحكومي عىل التعليم وزيادة مساهمة القطاعني 

الخاص واألجنبي يف األمد القصري وتخفيض الخصوبة يف األمدين 

املتوسط والطويل. 

وبالنسبة مليدان الصحة، يعاين العراق من انخفاض مؤرش توقع 

68 سنة وهو  املؤرش  يبلغ هذا  فيه حيث  الوالدة  عند  الحياة 

األدىن بالنسبة للدول قيد املقارنة باستثناء جيبويت. ومام تجدر 

مالحظته ان توقع الحياة عند الوالدة لإلناث يزيد عام هو عليه 

حني  يف  للعراق  بالنسبة  سنوات  مثانية  من  يقارب  مبا  للذكور 

ال تتجاوز الزيادة املذكورة خمسة سنوات بالنسبة لبقية دول 

املقارنة، األمر الذي يشري إىل ما يواجهه الذكور يف العراق من 

الظروف غري االعتيادية. ويبلغ احتامل  مخاطر إضافية بسبب 

الوفاة قبل سن 40 عاما بحدود %10 للعراق مقارنة بـ %6 أو 

اقل يف سبع من دول املقارنة التسع. وإضافة إىل انخفاض توقع 

أعىل  من  العراق  سكان  يعاين  العراق،  يف  الوالدة  عند  الحياة 

نسبة من توقع الحياة غري الصحية حيث تبلغ %15 يف حني ال 

تتجاوز %13 يف أي من دول املقارنة. 

ويف  بالصحة  تتصل  أخرى  مؤرشات  تراجع  من  العراق  ويعاين 

مقدمتها مؤرش األطفال ذوو الوزن املنخفض بالنسبة ألعامرهم 

ونسبة السكان الذين ال يستخدمون مصادر مياه محسنة. وقد 

العراق  يف  الصحي  الوضع  تدهور  يف  عديدة  عوامل  ساهمت 

بعد أن كان يتمتع بواحد من أفضل األنظمة الصحية يف منطقة 

الرشق األوسط. ويف مقدمة هذه العوامل الحروب التي إستمرت 

أكرث من ربع قرن وثالث عرشة سنة من الحصار اإلقتصادي تلتها 

أثار  زالت  وال   .2003 عام  منذ  استمرت  اعتيادية  غري  ظروف 

هذه العوامل محسوسة بالنسبة لإلنفاق الحكومي عىل الصحة 

حيث بلغ ذلك اإلنفاق لكل فرد عام 2006 وفق معادل القوة 

بالنسبة  بأكرث من 400 دوالر  الرشائية 90 دوالر فقط مقارنة 

لخمسة من دول املقارنة التسع.

الشكل )1-11( اإلنفاق عىل الصحة لكل فرد )معادل القوة الرشائية بالدوالر األمرييك( 2006

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، قاعدة بيانات تقرير التنمية البرشية 2009

حصة  أن  يالحظ  اإلقتصادي،  النشاط  مؤرشات  يخص  وفيام 

لجميع  عليه  هي  مام  أدىن  اإلجاميل  املحيل  الناتج  من  الفرد 

دول املقارنة باستثناء جيبويت. كام عاىن العراق من أعىل معدل 

تضخم بلغ %31 خالل يف عام 2007 وهو يزيد عن ضعف ما 

شهدته أي من دول املقارنة الثامين التي تتوفر بيانات عنها. إال 

إنه من ناحية أخرى حصل العراق عىل أعىل مساعدات تنمية 

رسمية لكل فرد ومبا يزيد عن ضعف ما حصلت عليه جيبويت. 

إال ان اقل من ربع إجاميل املعونات املنفقة خصص للقطاعات 

تلك  من  أكرث  أو  نصف  العراق يف حني خصص  يف  اإلجتامعية 

املقارنة.  دول  من  خمسة  يف  اإلجتامعية  للقطاعات  املعونات 
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يوجه  ال  املذكورة  املعونات  من  األكرب  الجزء  ان  ذلك  ويشري 

ألغراض رفع مستوى املعيشة يف العراق.

وتعكس املؤرشات األخرى املعروضة يف الجدول اتجاهني متباينني 

بالنسبة ملوقع العراق. فبالنسبة لدليل التنمية البرشية ودليل 

قيمة ضمن  أدىن  العراق  يحتل  الجنس،  بنوع  املرتبط  التنمية 

قيمتي  بني  ما  املقارنة  وعند  جيبويت.  باستثناء  املقارنة  الدول 

بنوع  املرتبط  التنمية  دليل  قيمة  أن  يالحظ  الدليلني،  هذين 

البرشية  التنمية  دليل  قيمة  من  نسبته 94%  ما  تبلغ  الجنس 

وهي النسبة األقل ضمن الدول التسعة التي يتوفر لها الدليالن. 

ويعنى ذلك ان املرأة يف العراق تعاين من انخفاض أعىل مقارنة 

بالرجل يف األبعاد املشمولة بدليل التنمية البرشية، وهي إبعاد 

الحياة الصحية واملديدة واملعرفة واملستوى املعييش الالئق، مام 

عليه األمر بالنسبة لدول املقارنة. إال ان املرأة يف العراق، من 

ناحية أخرى، حققت مستويات متقدمة ضمن الدول املشمولة 

باملقارنة يف بعض املؤرشات. ويف مقدمة هذه املؤرشات مؤرش 

عدد املقاعد التي تشغلها النساء يف الربملان حيث بلغت نسبة 

الدول  بقية  يف  كبري  حد  إىل  تزيد  وهي   25% النساء  مقاعد 

املقارنة إذ أنها تبلغ %14 يف جيبويت و%12 يف سوريا وما بني 

%3 و%9 يف الكويت وإيران وتركيا ومرص و%0 يف السعودية 

وقطر. كام تعد نسبة النساء يف الحكومة عىل املستوى الوزاري 

بعد  نسبة  أعىل  ثاين  وهي   10% تبلغ  إذ  العراق  يف  مرتفعة 

السعودية وما بني 3%  املذكورة %0 يف  النسبة  وتبلغ  األردن. 

و%9 يف بقية الدول املقارنة، وكام مبني يف الشكل 12-1.

الشكل )1-12( النساء يف الحكومة عىل املستوى الوزاري لبلدان مختارة 2008

ولعل أكرث املؤرشات تعبري عن الظروف غري االعتيادية يف العراق 

إليه.  والوافدين  واملهاجرين  منه  الالجئني  عدد  مؤرشات  هي 

يقارب  العراق  من  املهاجرين  عدد  ان   16-1 الجدول  ويشري 

مليونني وربع املليون ويشكلون %16 من مجموع الالجئني يف 

بني كل ستة  عراقي من  املعدل الجئ  ان هنالك يف  أي  العامل، 

العراق ضمن  الثانية بعد  املرتبة  العامل. وتحتل تركيا  الجئني يف 

ربع  يقارب  ما  منها  املهاجرين  يبلغ عدد  املقارنة حيث  الدول 

مليون يشكلون %1.6 من مجموع الالجئني يف العامل. وال يتجاوز 

عدد املهاجرين اإللفني يف خمسة من الدول العرشة قيد املقارنة. 

ويف املقابل، يالحظ انخفاض عدد املهاجرين الوافدين إىل العراق 

السكان  مجموع  من   0.5% ويشكلون  ألف   128 يبلغ  حيث 

االعتيادية  غري  الظروف  إىل  العدد  انخفاض هذا  ويرجع  فقط. 

إىل  الوافدين  املهاجرين  من  محسوسة  نسب  أجربت  والتي 

مغادرة العراق وخاصة بعد عام 2003. وتجدر اإلشارة هنا إىل 

بني  ما  الوافدين  املهاجرين  نوع معظم  كبري يف  اختالف  وجود 

دول املقارنة. فمعظم هؤالء املهاجرين قدموا إىل العراق لعوامل 

سياسية، وينطبق هذا األمر بالنسبة لألردن حيث يشكل الالجئون 

الفلسطينيون الجزء األعظم من املهاجرين الوافدين. أما بالنسبة 

لدول الخليج الثالثة، الكويت والسعودية وقطر، فتشكل القوى 

العاملة الوافدة معظم املهاجرين الوافدين إليها.

وتجدر اإلشارة هنا إىل أن بعض املؤرشات املعروضة أعاله قد 

ال تكون معربة بشكل دقيق عن الواقع الحايل للعراق. فمعظم 

هذه املؤرشات يخص سنتي 2006 و2007 وهام األسوأ يف تأريخ 

العراق الحديث من حيث ما ساد من ظروف غري اعتيادية اثرت 

بشكل سلبي محسوس عىل مستوى املعيشة. عليه قد تعطي 

إطالق  وقت  يف  األمر  عليه  مام  أسوأ  انطباعا  املؤرشات  بعض 

ملا  نظرا  محدودة  املؤرشات  بعض  دقة  أن  كام  الدراسة.  هذه 

شهده العراق من ترٍد يف إنتاجه اإلحصايئ قبل سنة 2003. إال 

أنه بوجه عام ميكن القول أن مستوى املعيشة يف العراق يعد 

ويف  الجوار  دول  يف  عليه  هو  عام  كثرية  مجاالت  يف  منخفضا 

دول أخرى كان العراق متقدما عليها بدرجة كبرية قبل اقل من 

عقدين من الزمان.

الجدول )1-16( مؤرشات التنمية البرشية للعراق ولدول الجوار ودول عربية أخرى

ترتيب جيبويتقطرمرصتركياإيرانسورياالسعوديةالكويتاألردنالعراقاملؤرش
العراق****

السكان

29.55.92.924.720.572.473.080.11.10.84مجموع السكان )مليون( 2007

معدل منو السكان الطبيعي السنوي )%( 
2010-20052.62.21.62.02.51.31.21.91.01.81

معدل الخصوبة اإلجاملية)والدة لكل امرأة( 
2010-20054.13.12.23.23.31.82.12.92.43.91

72.554.431.349.156.133.43950.819.258.21معدل اإلعالة لألطفال )%( 2010

667998825570704396888السكان الحرض )% من املجموع( 2010

التعليم

اإلملام بالقراءة والكتابة )% للعمر 15 
8..749195858382896693فأكرث( 2007

617973796673717680269االلتحاق اإلجاميل بالتعليم )%(2007

االلتحاق اإلجاميل بالتعليم لإلناث )%( 
200752807878647366..88228

االلتحاق اإلجاميل بالتعليم للذكور )%( 
200769786879687376..74296

اإلنفاق عىل التعليم يف القطاع العام )% من 
1320227..20..1328..*8إجاميل اإلنفاق العام( 2007-2000

الصحة

7278737471727076559**68توقع الحياة عند الوالدة )سنة( 2007

توقع الحياة عند الوالدة لإلناث )سنة( 
2007

72**
62.2***7480757673747277578

توقع الحياة عند الوالدة للذكور )سنة( 
2007

64**
59.1***7176717270696875549

االحتامل عند الوالدة بعدم البقاء عىل قيد 
1053546673262الحياة حتى سن 40 )%( 2010-2005

توقع الحياة الصحية عند الوالدة )سنة( 
200758**6469646562676266509

توقع الحياة غري الصحية عند الوالدة )%( 
200715**12111212137111391

األطفال ذوو الوزن املنخفض بالنسبة 
ألعامرهم )للعمر تحت 5 سنوات( 

 2006-2000
8410141011466296

السكان الذين ال يستخدمون مصادر مياه 
1011632081..232محسنة )%( 2006

اإلنفاق عىل الصحة لكل فرد )معادل القوة 
90257422468524064611291115758الرشائية بالدوالر األمرييك( 2006
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ترتيب جيبويتقطرمرصتركياإيرانسورياالسعوديةالكويتاألردنالعراقاملؤرش
العراق****

اإلنفاق عىل الصحة يف القطاع العام )% من 
3105969177101310إجاميل اإلنفاق العام( 

النشاط اإلقتصادي

حصة الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل 
)معادل القوة الرشائية بالدوالر األمرييك( 

2007
3757*490147812229354511109551295553497488220619

معدل التغري السنوي يف الرقم القيايس 
1..5.45.54.23.917.28.89.313.8*30.8ألسعار املستهلك )%( 2007-2006

مساعدات التنمية الرسمية املتلقاة لكل فرد 
1351..411114....31485)بالدوالر األمرييك( 2007

نسبة ما يخصص للقطاعات اإلجتامعية من 
478..7980725028..2367إجاميل املعونات املنفقة 2007 )%( 

مؤرشات أخرى

0.770.920.840.740.780.810.700.910.529*0.62دليل التنمية البرشية 2007

0.890.518..0.740.890.820.720.770.79*0.58دليل التنمية املرتبط بنوع الجنس 2007

دليل التنمية املرتبط بنوع الجنس كنسبة 
98999..979797969898*94مؤوية من دليل التنمية البرشية2007

535659408219863..7529الرتتيب وفق دليل الفقر البرشي 2007 

12.112.612.88.323.4525.63..19.46.6قيمة دليل الفقر البرشي 2007 

عدد املقاعد التي تشغلها النساء يف الربملان 
25830123940141)% من املجموع( 2008

النساء يف الحكومة عىل املستوى الوزاري 
1015706346892)% من املجموع( 2008

22791.80.70.813.768.4221.96.80.10.61االالجئون بحسب بلد املنشأ )ألف( 2007

الالجئون بحسب بلد املنشأ كنسبة مؤوية 
1).().().(0.10.51.6).().().(15.9من مجموع الالجئني يف العامل 2007

1282345187063371326206213342477131109حصيلة املهاجرين الوافدين )باآلالف( 2005

املهاجرين الوافدين كنسبة من مجموع 
0.542.169.226.86.92.91.90.380.513.79السكان )%( 2005

* القيم املعلمة: املصدر: وزارة التخطيط وبيت الحكمة، العراق: التقرير الوطني لحال التنمية البرشية 2008، 2009.

** القيم املعلمة: املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، تقرير التنمية البرشية الدويل، قاعدة البيانات 2007. 

http://hdrstats.undp.org/en/countries

*** القيم املعلمة: املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء، العراق أرقام ومؤرشات، 2009. 

**** الرتتيب »1« للدولة ذات اعىل قيمة، والرتتيب »10« للدولة ذات أدىن قيمة. 

الفصل الثاين: عرض وتحليل مستوى 

املعيشة حسب التوزيع الجغرايف والفئات 

السكانية

2-1 مستوى املعيشة حسب املحافظة

املعيشة  مستوى  يف  التباين  خلق  مختلفة عىل  عوامل  عملت 

الكبرية كبغداد  املدن  العراق. فتأريخيا حظيت  ما بني مناطق 

والبرصة واملوصل برعاية خاصة يف حني عانت املناطق الريفية 

املحافظات  متتعت  هذا  وعىل  اإلهامل.  من  النائية  واملناطق 

حني  يف  أعىل  معيشية  مبستويات  الكبرية  املدن  تتضمن  التي 

الريف  سكان  من  أعىل  نسبة  تتضمن  التي  املحافظات  عانت 

من إنخفاض مستويات املعيشة فيها. وقد نتج عن ذلك هجرة 

الكبرية  املدن  إىل  املحرومني  الريف  سكان  من  اآلالف  مئات 

بني  ما  التباين  شدة  من  رفع  مام  املايض  القرن  منتصف  يف 

مستويات املعيشة ضمن هذه املدن. وقد ساهمت منذ بداية 

الثامنينات عوامل أخرى يف توسيع التباين يف مستويات املعيشة 

بني املحافظات يف مقدمتها املوقع الجغرايف للمحافظة بالنسبة 

السابق وموقف سكان  النظام  التي خاضها  الحروب  لساحات 

املحافظة من النظام. وعانت بوجه الخصوص محافظات إقليم 

الجنوبية  واملحافظات  والسليامنية،  واربيل  دهوك  كردستان، 

خروج  أن  إال  أنواعه.  مبختلف  الحرمان  من  غريها  من  أكرث 

السابق  الحاكم  النظام  سيطرة  عن  كردستان  إقليم  محافظات 

عام 1991 جنبها الكثري من أثار الحصار اإلقتصادي ومكنها من 

تجاوزت  بحيث  املعيشة  تحقيق مكاسب عىل صعيد مستوى 

ملستوى  املختلفة  امليادين  يف  األخرى  املحافظات  من  العديد 

املعيشة. وإضافة إىل ما سبق ساهمت الظروف غري االعتيادية 

التي أعقبت أحداث 2003 يف خلق املزيد من املعاناة وخاصة 

يف املحافظات الساخنة كبغداد ونينوى واالنبار ودياىل. 

ويعرض الجدول )2-1( محصلة العوامل املختلفة عىل مستوى 

املعيشة كام أصبح عليه الحال عام 2007. ويالحظ من الجدول 

ان نسبة األرس املحرومة وفقا ملستوى املعيشة العام ترتاوح ما 

بني %10 لالنبار و%56 مليسان. ويف املقابل ترتاوح نسبة األرس 

فإنه  وبهذا  لالنبار.   35% إىل  مليسان   6.5% من  حاالًً  األفضل 

 8.6 يقارب  ما  هنالك  ميسان  يف  حاالًً  أفضل  أرسة  كل  مقابل 

أرس محرومة يف ميسان مقارنة ب0.3 يف االنبار، وكام يوضحه 

العمود األخري من الجدول والشكل 1-2. 

الجدول )2-1( توزيع األرس حسب مستوى املعيشة حسب املحافظات )% لألرس(

نسبة املحرومة إىل األفضل حااًلاملجموعأفضل حااًلمكتفيةمحرومةاملحافظة

33.748.317.9100.01.9دهوك

33.545.021.5100.01.6نينوى

24.649.326.1100.00.9السليامنية

20.655.424.0100.00.9كركوك

25.950.723.3100.01.1أربيل

32.950.816.2100.02.0دياىل

10.354.735.0100.00.3االنبار

17.655.926.5100.00.7بغداد

34.545.320.2100.01.7بابل

32.751.515.8100.02.1كربالء

35.544.420.1100.01.8واسط

33.150.116.9100.02.0صالح الدين

29.650.519.9100.01.5النجف

44.341.913.8100.03.2القادسية

44.138.417.5100.02.5املثنى

42.145.212.8100.03.3ذي قار

55.837.76.5100.08.6ميسان

26.352.521.3100.01.2البرصة

27.950.421.7100.01.3العراق
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إطار )2-1( إستخدام التحليل العنقودي يف تجميع املحافظات حسب مستوى التجانس
التحليل العنقودي* أحد فروع التحليل اإلحصايئ متعدد املتغريات، يهتم بتجميع مناطق مجتمع البحث عىل شكل عنقود يبدأ متفرعاً وينتهي بغصن 

واحد. ويتم التجميع إما عىل أساس املشاهدات نفسها يف ضوء خصائص املتغريات أو عىل أساس املتغريات نفسها.

يظهر من املخطط املعروض يف هذا اإلطار أثر الجوار الجغرايف يف إقرتاب منط املستوى املعييش لألرس يف بعض املحافظات، إذ تقرتب محافظتا املثنى وذي 

قار وهام محافظتان متجاورتان جغرافيا ومتشابهتان يف ظروفهام البيئية واإلقتصادية واإلجتامعية، كام إن كليهام تشكل املناطق الصحراوية فيها نسباً 

كبرية إىل إجاميل مساحتيهام. كام تقرتب محافظتا كربالء والنجف وهام، فضاًل عن تجاورهام، يتميزان بأنهام مناطق دينية رئيسة يف العراق مبا ينسجب 

أثره عىل خصائص املحافظتني اإلقتصادية واإلجتامعية والبيئية. كام تقرتب محافظتا السليامنية وأربيل اىل بعضهام ثم تتعنقد محافظتي املثنى وذي قار 

مع القادسية يف مرحلة تالية لتشكل املحافظات الثالثة نطاقاً واحداً يعكس التشابه يف منط الحياة فيها. ويالحظ أيضا التقاء محافظتي نينوى وصالح الدين 

وهام محافظتان متجاورتان أيضا. ومع أن عملية التعنقد يف املستويات الالحقة لبناء شبكة التحليل العنقودي، تصبح أكرث عمومية، بحكم طول مسافة 

اإلقرتاب، لكن معطيات بعض املحافظات كام يعكسها مخطط التعنقد 

تؤرش بعض الخصائص التي متّيز محافظات معينة عن غريها منها: 

إن محافظة بغداد، العاصمة، مل تقرتب إاّل عند املستوى الرابع مع . 1

تعنقد محافظات السليامنية وأربيل وكركوك.

لتعكس . 2 مرتاجع  مستوى  إالّعند  تقرتب  مل  األنبار  محافظة  إن 

املختلفة  والخصائص  املعيشة  منط  يف  املحافظة  خصوصية 

اإلشارة  جرت  التي  املحافظات  مجموعة  مع  لتلتقي  للمحافظة، 

إليها يف املالحظة السابقة.

إما محافظة دياىل فقد متيزّت بخصوصية واضحة، إذ إن الظروف . 3

األمنية التي واجهتها املحافظة يف السنوات األخرية وضعتها يف حال 

مختلف عن غالبية املحافظات.

لكن امللفت للنظر ماظهرت عليه محافظة ميسان من خصوصية . 4

جعلتها التقرتب عن كل املحافظات إال يف مرحلة متأخرة جداً من 

التعنقد.
* ملزيد من التفاصيل يراجع الفصل الثاين عرش من امللف اإلحصايئ

وبرغم التفاوت الكبري بني املحافظات يف نسب األرس املحرومة 

ويف نسب األرس األفضل حاالً، تتقارب نسب األرس املكتفية ما 

بينها حيث ترتاوح ما بني %38 ملحافظة املثنى و%56 ملحافظة 

بغداد. ومن املالحظ ان نسبة األرس املكتفية تزيد عن نصف 

األرس  نسب  عن  تزيد  وهي  املحافظات  من  تسع  يف  األرس 

القادسية  محافظات  باستثناء  املحافظات  جميع  يف  املحرومة 

واملثنى وميسان. وبهذا تشكل فئة األرس ذات املستوى املعييش 

لها  املعيشة  مستوى  دليل  قيمة  ترتاوح  التي  األرس  املتوسط، 

العراق.  يف  لألرس  العريضة  القاعدة   ،1.25 من  وأقل   1 بني  ما 

املقبلة  القليلة  السنوات  خالل  الفئة  هذه  تتوسع  ان  ويتوقع 

عىل حساب فئة األرس املحرومة من خالل تحسن ملموس يف 

مستويات اإلشباع يف بعض امليادين ويف مقدمتها ميدان البنى 

التحتية وميدان الحامية واألمان اإلجتامعي.

الشكل )2-1( نسبة األرس املحرومة إىل األرس األفضل حااًل

مخطط التعنقد بني املحافظات باستخدام متوسط الربط 
)بني املجموعات( / حرض وريف

بني  التباين  من  أعىل  درجة  املعيشة  مستوى  ميادين  وتظهر 

املحافظات مقارنة مبستوى املعيشة العام ذلك أن دليل مستوى 

املعيشة لألرسة يساوي متوسط أدلتها للميادين الستة وبالتايل 

تختزل قيم أدلة امليادين املرتفعة قيم أدلة امليادين املنخفضة 

املعيشة.  ملستوى  العام  للدليل  متوسطه  قيم  إىل  وصوال 

ويالحظ من الصفوف الثالثة األخرية يف الجدول 2-2 ان ميدان 

القيمة  من  لكل  بالنسبة  قيمة  بأعىل  يتصف  التحتية  البنى 

نسبة  ترتاوح  الحرمان حيث  العليا ملدى نسب  والقيمة  الدنيا 

الحرمان للميدان املذكور ما بني %29 ملحافظة دهوك و87% 

ملحافظة ميسان. ويحتل ميدان الوضع اإلقتصادي املرتبة الثانية 

 17% بني  ما  ترتاوح  اذ  فيه  الحرمان  نسب  إرتفاع  حيث  من 

للسليامنية و%58 للمثنى. وبهذا يتعني أن يحظى ميدان البنى 

يليه  املعيشية  مستوى  رفع  جهود  يف  العليا  باألولوية  التحتية 

ميدان الوضع اإلقتصادي.

الجدول )2-2( نسب الحرمان حسب امليدان واملحافظة )% لألفراد(

املحافظة
الوضع 

اإلقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
 الصحة التعليم

 البنى 

التحتية
 املسكن

الدليل العام 

ملستوى املعيشة

44.028.833.641.529.431.030.0دهوك

50.028.634.132.159.125.336.3نينوى

17.026.626.330.935.938.223.7السليامنية

23.533.521.731.861.914.022.4كركوك

20.929.030.140.333.434.125.4أربيل

46.349.517.934.083.523.037.8دياىل

28.229.815.117.649.53.910.9االنبار

20.436.116.224.434.629.917.7بغداد

39.427.746.527.577.738.939.8بابل

41.525.354.115.361.940.033.1كربالء

41.925.035.440.462.736.037.7واسط

36.539.335.023.572.524.235.5صالح الدين

41.826.141.022.845.238.532.2النجف

48.033.542.344.065.350.348.1القادسية

57.934.850.529.670.444.049.7املثنى

52.631.936.629.176.846.744.5ذي قار

40.729.151.154.486.747.356.1ميسان

40.316.620.128.266.624.924.5البرصة

34.931.029.029.754.931.229.7العراق

17.016.615.115.329.43.910.9القيمة الدنيا لنسبة الحرمان

57.949.554.154.486.750.356.1القيمة العليا لنسبة الحرمان

40.932.939.039.157.346.445.2املدى

ويتضح من الشكل 2-2 إن أقل املحافظات حرمانا هي االنبار 

وبغداد وكركوك والبرصة ومحافظات كردستان حيث ال تتجاوز 

أعىل  إن  حني  يف   30% منها  أي  يف  املحرومني  السكان  نسبة 

قار  وذي  والقادسية  واملثنى  ميسان  هي  حرمانا  املحافظات 

حيث ترتاوح نسبة السكان املحرومني فيها ما بني %48 و56%.
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الشكل )2-2( نسبة الحرمان حسب املحافظة )% لألفراد(

نسبة  عىل  محافظة  كل  يف  املحرومني  األفراد  عدد  ويعتمد 

الجدول 3-2  املحرومني فيها وعىل عدد سكانها. ويبني  األفراد 

ترتيب  عند  املحافظة  امليدان وحسب  املحرومني حسب  عدد 

دليل  وفق  فيها  املحرومني  عدد  بحسب  تنازليا  املحافظات 

يبلغ حوايل  املعيشة. ويالحظ منه أن عدد املحرومني  مستوى 

تسعة ماليني فرد يقيم ما يقارب مليون وربع املليون منهم يف 

محافظة بغداد وحوايل املليون يف محافظة نينوى وثالثة أرباع 

أية  يف  املحرومني  عدد  يقل  وال  قار،  ذي  محافظة  يف  املليون 

محافظة عن ربع مليون باستثناء محافظة االنبار. 

الجدول )2-3( عدد املحرومني حسب امليدان وحسب املحافظة )املحافظات مرتبة تنازليا بحسب عدد املحرومني وفق دليل مستوى 

املعيشة( )ألف نسمة(

الوضع 

اإلقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
املسكنالبنى التحتيةالصحةالتعليم

دليل مستوى 

املعيشة

1424252411311703242320941237بغداد

140980796290616657121025نينوى

8875386184911295788751ذي قار

6214367324331223612626بابل

9713994836781603600589البرصة

384274482513818447529ميسان

6126552374491105304499دياىل

496346437455675520497القادسية

422455406272840280411صالح الدين

442264374427662380398واسط

267418414487565602372السليامنية

294409424568470481358أربيل

465291456254503428358النجف

376226328192458286323املثنى

374228488138558361299كربالء

393258301371263277269دهوك

265379245359699158253كركوك

40242521525170756156االنبار

105079332873389481653293858950العراق

البنى  ميدان  ان  يالحظ  املعيشة،  مستوى  مليادين  وبالنسبة 

 16.5 بلغ  حيث  املحرومني،  من  عدد  اكرب  يتضمن  التحتية 

مليون فرد، يليه ميدان الوضع اإلقتصادي، بـ 10.5 مليون فرد. 

وتتقارب بقية امليادين يف عدد املحرومني فيها إذ يرتاوح العدد 

ما بني 8.7 و9.4 مليون فرد. 

ويعرض الجدول 2-4 والشكل 2-3 توزيع عدد السكان املحرومني 

محافظة  حصة  ان  منه  ويالحظ  املحافظات.  عىل  العراق  يف 

بغداد من املحرومني تقل عن حصتها من إجاميل سكان العراق 

بالنسبة لدليل مستوى املعيشة وألدلة امليادين باستثناء ميدان 

فيه  الحرمان  نسبة  ترتفع  والذي  اإلجتامعي  واألمان  الحامية 

بسبب ما عانته املحافظة من ترد يف الوضع األمني خالل سنتي 

2006 و2007. واملحافظات األخرى التي تقل حصة املحرومني 

محافظات  هي  العراق  سكان  إجاميل  من  حصتها  عن  فيها 

السليامنية واربيل وكركوك واالنبار. وباملقابل، يالحظ أن حصة 

السكان  من  تزيد عن حصتها  املحرومني  من  ميسان  محافظة 

حيث يقيم يف هذه املحافظة %5.9 من املحرومني رغم أن عدد 

سكانها يشكل %2.8 من إجاميل سكان العراق. وتأيت محافظة 

املثنى بعد ميسان يف إرتفاع نسبة املحرومني فيها حيث يقيم 

فيها %3.6 من املحرومني رغم ان عدد سكانها يشكل %2.1 من 

إجاميل سكان العراق.

الجدول )2-4( حصة كل محافظة من إجاميل املحرومني يف العراق حسب امليدان مقارنة بحصتها من سكان العراق )املحافظات 

مرتبة تنازليا بحسب عدد املحرومني وفق دليل مستوى املعيشة( )%(

املحافظة
الوضع 

إلقتصادي

الحامية 

واألمان 

اإلجتامعي

الصحةالتعليم
البنى 

التحتية
املسكن

دليل مستوى 

املعيشة

نسبة السكان )%(

يف املحافظة

13.627.013.019.014.722.313.824.1بغداد

13.48.711.010.110.17.611.49.5نينوى

8.45.87.15.57.88.48.45.4ذي قار

5.94.78.44.87.46.57.05.6بابل

9.24.35.57.69.76.46.66.4البرصة

3.72.95.55.74.94.85.92.8ميسان

5.87.02.75.06.73.25.65.3دياىل

4.73.75.05.14.15.55.53.3القادسية

4.04.94.63.05.13.04.64.0صالح الدين

4.22.84.34.84.04.04.53.6واسط

2.54.54.75.43.46.44.26.4السليامنية

2.84.44.96.42.85.14.05.2أربيل

4.43.15.22.83.04.64.03.6النجف

3.62.43.82.12.83.03.62.1املثنى

3.62.45.61.53.43.83.33.0كربالء

3.72.83.44.11.63.03.01.7دهوك

2.54.12.84.04.21.72.83.0كركوك

3.84.62.52.84.30.61.75.0االنبار

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0العراق

عدد  عن  مهمة  مؤرشات  من   ،4-2 الجدول  يعكسه  ملا  ونظرا 

وعن  املعيشة  ملستوى  املختلفة  للميادين  املحرومني  األفراد 

االستفادة  ميكن  املحافظات،  حسب  املحرومني  هؤالء  توزيع 

منه يف تحديد األوليات والتخصيصات املالية بالنسبة للميادين 

ورفع  الحرمان  تقليص  يف  يساهم  ومبا  للمحافظات  وبالنسبة 

مستوى املعيشة مبا يحقق درجة أعىل من العدالة.
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وتظهر املحافظات تباينا كبري نسبيا يف توزيع األرس بحسب عدد الشكل )2-3( توزيع املحرومني يف العراق حسب املحافظة )% لألرس(

امليادين التي تعاين من الحرمان فيها، وكام هو مبني يف الجدول 

2-5. وتتمتع محافظة بغداد بأعىل نسبة من األرس التي ال تعاين 

تعاين  حني  يف   32% وبواقع  امليادين  من  أي  يف  الحرمان  من 

محافظة ميسان من اقل قيمة للنسبة املذكورة إذ ان %4 من 

أرسها فقط ال تعاين من الحرمان يف أي من امليادين. وباملقابل 

يالحظ ان ما ال يزيد عن %6 من األرس تعاين من الحرمان يف 

خمسة ميادين فأكرث يف كل من محافظات السليامنية وكركوك 

املقابلة  النسبة  تبلغ  واربيل واالنبار وبغداد والبرصة يف حيث 

أكرث من %20 يف محافظات القادسية واملثنى وميسان.

الجدول )2-5( توزيع األرس حسب عدد امليادين التي تعاين من الحرمان فيها وحسب املحافظات )%(

عدد امليادين

املحافظة
املجموع0123456

18.021.121.018.210.57.53.7100.0دهوك

17.423.020.517.612.46.92.2100.0نينوى

24.228.217.214.99.64.61.3100.0السليامنية

19.526.523.118.29.52.60.6100.0كركوك

22.723.021.416.111.44.01.4100.0أربيل

7.820.128.222.112.38.60.9100.0دياىل

27.930.724.410.54.91.10.3100.0االنبار

32.320.921.912.98.32.90.8100.0بغداد

14.323.518.317.012.910.53.5100.0بابل

17.818.218.222.39.313.11.2100.0كربالء

17.721.618.217.112.18.74.7100.0واسط

14.121.922.018.115.57.41.0100.0صالح الدين

22.421.917.719.510.25.92.3100.0النجف

13.818.916.415.115.314.46.0100.0القادسية

17.318.314.113.915.013.67.8100.0املثنى

10.221.918.516.115.910.76.6100.0ذي قار

4.014.223.519.115.816.86.6100.0ميسان

17.425.822.716.411.84.61.4100.0البرصة

21.022.521.116.110.96.32.1100.0العراق

2-2 مستوى املعيشة حسب الحرض والريف

درجة  مع  كبري  حد  إىل  العراق  يف  املعيشة  مستوى  يرتبط 

التحرض. فبوجه عام تعاين املناطق الريفية من مستويات أعىل 

كرب  كلام  املعدل  يف  لإلنخفاض  الحرمان  ويتجه  الحرمان،  من 

الكبرية،  املدن  ليصل أدىن مستوياته يف  السكاين  التجمع  حجم 

األمر الذي شكل دافعا مهام للهجرة الداخلية يف العراق باتجاه 

املدن الكبرية وخاصة خالل عقدي الخمسينيات والستينيات من 

القرن املايض. وقد ساهمت عوامل عديدة يف خلق هذا التباين 

الخدمات  توفري  يف  الدولة  تحيز  منها  والحرض  الريف  بني  ما 

لصالح املدن الكبرية عىل حساب املدن الصغرية والريف وقلة 

النسبية  األسعار  وإنخفاض  الريفية  املناطق  يف  العمل  فرص 

بدء  منذ  بالريف  االهتامم  زيادة  أن  إال  الزراعية.  للمنتجات 

الزراعية،  للمنتجات  الحقيقية  األسعار  وإرتفاع  السبعينات 

وخاصة بعد فرض الحصار اإلقتصادي بداية التسعينات، ساهم 

معدالت  فإنخفضت  والريف  الحرض  بني  الفجوة  تخفيض  يف 

الهجرة الداخلية من الريف إىل الحرض وتغري منط الهجرة من 

من  وخاصة  خارجية،  هجرة  إىل  العراق  ضمن  داخلية  هجرة 

املدن الكبرية، إىل خارج العراق. 

إطار )2-2( إستخدام التحليل العنقودي يف تجميع املحافظات حسب البيئة )الحرض والريف(
ترتك جوانب التحرّض تأثريات واضحة عىل منط تجمع املناطق الحرضية يف املحافظات. وعىل الرغم من إن هناك حاالًت تعنقد منطقية بحكم الجوار 

أو القرب الجغرايف كام هو حاصل يف أول تعنقد يضم محافظات )القادسية،البرصة، واسط. ثم مع ذي قار يف املرحلة الالحقة، والتقارب بني محافظتي 

السليامنية وأربيل ثم محافظتي كربالء والنجف(، إآل أن محافظات أخرى إقرتبت مع غريها دون إن تكون محافظات متجاورة مثل نينوى واملثنى 

ومن ثم تجّمعها مع محافظات صالح الدين وكركوك واألنبار يعكس ذلك يف الغالب أن هناك حدوداً دنيا لتوفر بعض الخدمات الصحية والتعليمية 

والبنى التحتية، السيام مراكز املدن، تقود اىل وجود بعض التقارب النسبي يف خصائصها املعيشية بغض النظر عن موقعها الجغرايف. والبد من اإلشارة 

اىل إن محافظات بغداد ودياىل، وميسان ماتزال تتسم بخصوصية يف منط خصائصها اإلقتصادية واإلجتامعية والبيئية، ولذلك جاءت يف مراحل متأخرة 

من التعنقد.

مخطط التعنقد بني املحافظات باستخدام متوسط الربط)بني املجموعات( / حرض

أما يف نطاق الريف فإن نظرة أولية ملخطط التعنقد بني ريف املحافظات تعكس إن املناطق الريفية يف كل محافظة تتسم بخصوصية متيزها عن غريها، 

ولذلك مل يشهد مخطط التعنقد إقرتاباً ملموساً إال بني ريف محافظة بابل وريف محافظة النجف.. ثم أن هناك تقارباً بني ريفي محافظتي واسط 

والقادسية، كذلك بني ريفي محافظتي أربيل واملوصل، ثم محافظتي املثنى وذي قار.. وما يالحظ عىل كل محافظتني من املحافظات املذكورة أنهام 

متجاورتان جغرافياً وهو ما ُيعزز اإلستنتاج بأثر الجوار الجغرايف يف تشابه أمناط وظروف املعيشة يف املناطق.

عدا ذلك فإن غالبية املناطق الريفية وبعد تجاوز عدة مستويات محتملة لألقرتاب، تلتقي يف منتصف املخطط تقريباً..إذ أن كل املناطق الريفية يف 

املحافظات إلتقت يف نقطة املسافة )10( يف املخطط لتكّون بعد ذلك تجمعات جديدة غري واضحة املعامل وتنتهي جميعاً عند املسافة 25.

إن إختالف ظروف وبيئة الريف العراقي من محافظة ألخرى تحكمه عوامل كثرية منها: مدى قرب املناطق الريفية من املراكز الحرضية يف كل محافظة، 

فهناك محافظات مساحتها شاسعة وغالبيتها محسوبة عىل الريف كاألنبار، واملثنى، والنجف يف حني تقرتب املناطق الريفية عن املراكز الحرضية يف 

محافظات بغداد وبابل وكربالء والقادسية.. وهناك محافظات تتميز بتضاريس وظروف بيئية مختلفة ففي محافظتي ميسان وذي قار هناك مساحات 

كبرية تغمرها مياه األهوار، ويف إقليم كردستان هناك املناطق الجبلية الوعرة.. ولكل من هذه الظروف تأثريات مبارشة عىل منط املعيشة والخدمات 

عىل سكانها. يستنتج من كل ماتقدم أن عدم التجانس يف مستويات املعيشة بأبعادها املختلفة )الوضع اإلقتصادي، الحامية واألمان، التعليم، الصحة، 

البنى التحتية،املسكن( ترك آثاراً واضحة عىل طبيعة الرتابط بني املناطق الريفية للمحافظات.

مخطط التعنقد بني املحافظات باستخدام متوسط الربط )بني املجموعات(/ريف*

* ملزيد من التفاصيل الخاصة مبخططات التعنقد عىل مستوى مراكز املحافظات، وبقية الحرض يراجع الفصل الثاين عرش من امللف اإلحصايئ
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عام  منذ  بعوامل عديدة  الريف  املعيشة يف  تأثر مستوى  لقد 

2003 أفرزت أثارا مختلفة. فمن ناحية تسبب إطالق استرياد 

املواد الغذائية وإنخفاض منسوب املياه يف نهري دجلة والفرات 

عىل  سلبيا  أثرا  له  كان  مام  الزراعية  األرس  دخول  تخفيض  يف 

التوسع  ساهم  أخرى،  ناحية  ومن  الريف.  معيشة  مستويات 

القوات املسلحة يف خلق فرص  يف حجم قوات الرشطة وبقية 

عاملة ذات أجور جيدة نسبيا لسكان الريف. ويف كل األحوال، 

من املؤكد ان التباين يف مستويات املعيشة بني الحرض والريف 

الزال شديدا حيث أن نسبة األرس املحرومة يف الريف يف مستوى 

املعيشة بوجه عام تزيد عن ثالثة أمثال النسبة املقابلة للحرض. 

ويتبني من الجدول 2-6 ان نسبة الحرمان يف الريف تبلغ 58% 

مقابل %17 للحرض. ويف الواقع، هنالك تباين اشد ما بني الريف 

والحرض فيام يخص األرس األفضل حاالًً إذ تبلغ نسبة هذه األرس 

%5 فقط يف الريف باملقارنة ب %28 يف الحرض. 

الجدول )2-6( توزبع األرس حسب مستوى اإلشباع للحاجات األساسية حسب امليادين والدليل العام ملستوى املعيشة والبيئة )٪(

املؤرش
املحرومة يف الريف إىل أفضل حااًلمكتفيةمحرومة

الحرض ريفحرض ريفحرض ريفحرض 

27.445.432.630.640.024.01.7الوضع اإلقتصادي

27.746.323.220.049.133.71.7الحامية واألمان اإلجتامعي

20.648.332.032.947.418.82.3التعليم

21.541.436.635.341.823.21.9الصحة

38.493.238.56.223.10.72.4البنى التحتية

22.346.739.429.638.423.72.1املسكن

17.457.554.937.927.74.73.3دليل مستوى املعيشة

ويظهر التباين بني الحرض والريف يف مستويات الحرمان بوجه 

،حيث  واملسكن  التحتية  والبنى  التعليم  ميادين  يف  الخصوص 

أن نسبة األرس املحرومة فيها ضمن املناطق الريفية تزيد عن 

 .)4-2 )الشكل  الحرضية  املناطق  يف  املقابلة  النسبة  ضعف 

لتبلغ %93 يف  التحتية  البنى  الحرمان يف ميدان  وترتفع نسبة 

الريف مقارنة بـ %38 يف الحرض. وجدير باملالحظة ان التباين 

اشد ما بني الحرض والريف فيام يخص مستوى املعيشة بشكل 

عام مام هو عليه عىل مستوى امليادين املنفردة، وكام هو واضح 

من العمود األخري يف الجدول )2-6(. ويشري هذا إىل أن الحرمان 

فحسب  الحرض  يف  عليه  هو  مام  الريف  يف  انتشارا  أكرث  ليس 

وإمنا هو أكرث عمقا أيضا إذ يبلغ متوسط قيمة دليل مستوى 

يف   0.92 بـ  مقارنة  الريف  يف   0.85 املحرومة  لألرس  املعيشة 

الحرض ويبلغ متوسط قيمة دليل مستوى املعيشة لجميع األرس 

0.96 يف الريف مقارنة ب 1.16 يف الحرض. 

الشكل )2-4( نسب الحرمان حسب امليدان والحرض والريف

 

وعند أجراء املقارنة بني الحرض والريف عىل مستوى مؤرشات 

تباين كبري يف مستويات  دليل مستوى املعيشة، يالحظ وجود 

ميدان  يخص  ففيام   .)7-2( الجدول  من  يتضح  وكام  اإلشباع، 

من  أكرث  الريف  يف  الحرمان  نسبة  تبلغ  اإلقتصادي،  الوضع 

ضعف نسبتها يف الحرض يف مؤرشي إنفاق الفرد وملكية السلع 

املعمرة. إال أنها تبلغ يف الريف نصف ما هي عليه يف الحرض 

بالنسبة ملؤرش ملكية األصول وهو أمر يعود بشكل رئيس إىل 

 71% بـ  مقارنة  مساكنها  متتلك  الريفية  األرس  من   87% أن 

لألرس الحرضية. وفيام يخص ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي 

التقاعد  مؤرش  يف  الحرض  عن  الريف  يف  الحرمان  نسبة  تزيد 

العكس  ويالحظ  العمل.  خطورة  ومؤرش  اإلجتامعي  والضامن 

بالنسبة ملؤرش املخاطر ودميومة العمل ويرجع هذا عىل األرجح 

واىل  املخاطر  إىل  تعرضت  الحرضية  األرس  من  أعىل  نسبة  إىل 

إنخفاض دميومة العمل يف الحرض مقارنة بالريف لتأثره بدرجة 

أعىل بالظروف غري الطبيعية. 

إطار )2-3( إمكانات القطاع الزراعي 

هذه  وتتلخص  الوطني  االقتصاد  وتنويع  دعم  يف  القائدة  القطاعات  من  تجعله  واسعة  إمكانات  عىل  الزراعي  القطاع  ينطوي 

االمكانات باآليت :

وجود حوايل 45 مليون دونم من االرايض الصالحة للزراعة املروية والدميية منها 23 مليون دونم متاح لها االرواء و13 مليون . 1

دونم من االرايض املتاحة لالرواء مروية فعال مام يعطي امكانية لالستغالل الواسع لالنتاج النبايت وبرتكيبية محصولية متنوعة 

تساهم بشكل كبري يف تأمني االمن الغذايئ للبلد.

وجود قطيع اسايس كبري ومتنوع االصناف من الحيوانات وخاصة االغنام واملاعز واالبقار والجاموس والتي هي مصدر اسايس . 2

للربوتني الحيواين اضافة اىل وجود امكانات لتطوير تربية االسامك والدواجن وانتاج بيض املائدة خاصة وان تجربة العقود 

السابقة استطاعت تحقيق نتائج مهمة يف مجال تربية الدواجن وانتاج البيض وان كانت بأسعار غري تنافسية.

تنوع الظروف البيئية والطبيعية يف العراق من غابات يف املناطق الجبلية ومناطق متموجة وبوادي وهضبة صحراوية واسعة . 3

جدا واهوار مام يسمح بتنويع كل من االنتاج النبايت والحيواين واستغالل هذه البيئات لتطوير تركيبات محصولية وانتاجية 

الفاو اىل وجود اكرث من %40 من االنواع  الكبري، حيث اشارت منظمة  الحيايت  بالتنوع  العراق  تنافسية.وتبعا لذلك يتمييز 

االحيائية من العامل متوفرة يف العراق. 

ضمن . 4 العراق  من  الشاملية  املناطق  ووقوع  وروافدهام  والفرات  دجلة  نهري  من  املائية  املوارد  من  جيدة  طاقات  وجود 

مستويات مطرية ترتواح بني 400-1000 ملم / سنة ومناطق اخرى ضمن مستويات 150 – 450 ملم / سنة ميكن تأمني 

حاجتها االضافية من الري التكمييل وبرغم الظروف الظروف املائية يف العراق حاليا فال تزال حصة الفرد من املياه اعىل من 

معدل الفقر املايئ.

وجود موارد برشية كبرية ملزاولة النشاط الزراعي تصل اىل حوايل %30 من سكان العراق غري مستغلة بشكل كفوء مع حاجتها . 5

اىل التطوير والتأهيل ملامرسة نشاط زراعي متطور ومستدام مع وجود طاقات علمية زراعية كفوءة.

وجود سياسات وبرامج داعمة ملدخالت ومخرجات التجربة الزراعية وان اتصفت بعدم االستقرار والتواصل وبتغيري توجهاتها . 6

باختالف االنظمة السياسية املتعاقبة.

وجود مرتكزات اساسية ملساهمة وتعزيز دور النشاط الخاص يف كل من االنتاج النبايت والحيواين.. 7

وجود مرتكزات اساسية للترشيعات والتنظميات املؤسسية للقطاع والتي تحتاج اىل تطوير وتحديث ملواكبة نهضة زراعية . 8

شاملة يكون للقطاع الخاص دور قيادي فيها.

كل هذه االمكانات املتاحة للقطاع الزراعي اذا احسن استغاللها سوف تكون عاماًل اساسيا يف تطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره 

يف تامني االمن الغذايئ وخلق فرص عمل، وتطوير الريف والحد من الفقر واملساهمة الفاعلة يف تنويع االساس االقتصادي لالقتصاد 

العراقي.

املصدر: وزارة التخطيط ، خطة التنمية الوطنية 2014-2010 .
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الجدول )2-7( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع والحرض والريف ملؤرشات دليل مستوى املعيشة )%(

املؤرش
نسبة األرس املحرومة يف الريف أفضل حااًلمكتفيةمحرومة

إىل الحرض ريفحرض ريفحرض ريفحرض 

ميدان الوضع اإلقتصادي

19.141.59.212.471.746.02.2إنفاق الفرد 

52.253.814.011.833.834.41.0معدل اإلعالة 

11.028.423.039.566.032.12.6ملكية السلع املعمرة 

21.19.855.057.923.932.20.5ملكية األصول

24.532.77.76.867.860.41.3القروض والسلف

27.445.432.630.640.024.01.7دليل ميدان الوضع اإلقتصادي

ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي

41.955.438.935.219.19.41.3التقاعد والضامن اإلجتامعي 

45.855.910.17.844.036.21.2خطورة العمل 

17.815.20.00.082.284.80.9املخاطر

6.03.765.561.928.434.40.6دميومة العمل

دليل ميدان الحامية واألمان 

اإلجتامعي
27.746.323.220.049.133.71.7

ميدان التعليم

16.036.863.855.220.28.02.3متابعة الدراسة

47.569.728.518.924.011.41.5املستوى التعليمي للبالغني

4.623.019.920.375.656.85.0املسافة إىل املدرسة االبتدائية 

املسافة إىل املدرسة املتوسطة أو 

الثانوية
0.829.115.230.784.140.138.1

السبب الرئييس لرتك املدرسة أو عدم 

االلتحاق باملدرسة أو الجامعة
26.630.815.417.858.151.41.2

25.550.120.020.754.529.22.0اللغات

20.648.332.032.947.418.82.3دليل ميدان التعليم

ميدان الصحة

22.818.430.529.546.652.10.8اإلعاقة واألمراض املزمنة 

وزن الطفل نسبة إىل عمره 

)سوء التغذية( )الوزن ½(
10.010.17.69.182.480.81.0

طول الطفل نسبة إىل عمره )التقزم( 

)الوزن ½(
28.329.610.213.961.556.51.0

الرعاية الصحية أثناء آخر حمل 

)الوزن ½(
9.622.912.820.177.657.02.4

7.224.259.347.333.528.53.4الوالدة عىل أيدي ماهرة )الوزن ½(

املؤرش
نسبة األرس املحرومة يف الريف أفضل حااًلمكتفيةمحرومة

إىل الحرض ريفحرض ريفحرض ريفحرض 

30.930.116.017.453.252.41.0ظروف العمل 

املسافة إىل اقرب مركز صحي أو 

طبيب 
35.672.933.713.030.714.12.0

21.541.436.635.341.823.21.9دليل ميدان الصحة

ميدان البنى التحتية

3.247.572.440.524.412.114.9املصدر الرئييس للامء

1.26.016.441.482.352.64.8توفر مصدر للكهرباء

استقرار الطاقة الكهربائية من الشبكة 

العامة
93.590.34.77.81.81.91.0

15.140.946.156.638.72.52.7وسيلة الرصف الصحي

50.295.010.41.539.43.51.9وسيلة التخلص من النفايات

26.777.939.614.833.77.32.9نوعية الطريق املؤدي للمسكن

37.943.614.516.847.639.61.2املؤثرات السلبية يف محيط املسكن 

9.767.622.720.967.611.67.0املسافة إىل الخدمات 

38.493.238.56.223.10.72.4دليل ميدان البنى التحتية

ميدان املسكن

8.537.339.534.152.028.64.4مادة بناء الوحدة السكنية

26.234.433.636.240.229.51.3حصة الفرد من غرف املسكن

10.38.443.238.346.553.30.8توفر مرافق املسكن

25.542.363.453.511.14.21.7تربيد الوحدة السكنية 

24.142.79.914.166.043.21.8الطاقة املستخدمة لتسخني املاء

22.346.739.429.638.423.72.1دليل ميدان املسكن

17.457.554.937.927.74.73.3دليل مستوى املعيشة

وتعاين األرس الريفية من حرمان اشد بالنسبة لجميع مؤرشات 

الحرمان  نسبة  أن  الخصوص  بوجه  ويالحظ  التعليم.  ميدان 

ملؤرش املسافة إىل املدرسة املتوسطة أو الثانوية يف الريف تزيد 

بشكل كبري عىل ما هي عليه يف الحرض حيث تقل نسبة األرس 

الحرضية التي تزيد املسافة املذكورة لها عن 5 كم عن %1 يف 

الصحة  ميدان  يخص  وفيام  الريف.  يف  بـ29%  مقارنة  الحرض 

0.8 ملؤرش  بني  ما  الحرض  إىل  الريف  الحرمان يف  نسبة  ترتاوح 

اإلعاقة واألمراض املزمنة و3.4 ملؤرش الوالدة عىل أيدي ماهرة. 

النسبة عن 1 للمؤرش األول إىل أن نسبة  إنخفاض  وقد يرجع 

الريف يعانون من أمراض مزمنة دون أن  أعىل من األفراد يف 

يدركوا ذلك، كام قد يرجع إىل أن توقع الحياة يف الحرض أعىل 

مام هو عليه يف الريف مام يزيد من احتامالت اإلصابة بأمراض 

مزمنة. 
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إطار )2-4( تحليل شبكة العالقات بني امليادين الستة يف كل من الحرض والريف بإستخدام التحليل العاميل 

ملا كانت بيانات الحرض هي املعدالت املرجحة لكل من املناطق يف مراكز املحافظات وحرض األطراف، كان متوقعاً أن ترد النتائج 

مشابهة ملا أظهرته نتائج التحليل يف كل من مراكز الحرض وبقية الحرض. فقد كانت األهمية النسبية للقدرة التفسريية للعوامل 

مع  الثالثة للحرض عموماً  العوامل  التحليلني اآلخرين*. وتتطابق مكونات  الحال يف  الثالثة هي )%39 و%16 و%15( مثلام هو 

العوامل التي جرت اإلشارة اليها يف التحليلني املذكورين أيضاً.

املتغريات
تشبع أول ثالثة عوامل

التباين الخاص باملتغريالتباين املفرسلكل متغري
IIIIII

0.0240.6910.309-0.453-0.697ميدان الوضع اإلقتصادي

0.3310.5830.7900.210-0.583ميدان الحامية واألمان

0.7100.1690.0150.5330.467ميدان التعليم

0.4560.7310.3920.8970.103ميدان الصحة

0.5670.7020.298-0.5650.248ميدان البنى التحتية

0.2780.5760.424-0.121-0.696ميدان املسكن

39.015.914.9القدرة التفسريية للعامل

أما يف الريف فقد أظهرت نتائج التحليل العاميل إن ثالثة عوامل أيضاً تفرس )%72( من إجاميل التباين بني املتغريات الستة، وإن 

القدرة التفسريية للعوامل كانت )%39 و%17 و%16( عىل التوايل، مبعنى إن العامل األول ظل يفرس النسبة األعىل من التباين وكام 

ظهر ذلك يف التحليالت السابقة.

تؤكد النتائج إن العامل األول هو العامل العام الذي عكس تفاعل امليادين الستة مع بعضها لوصف الوضع املعييش يف املحافظات. 

فكل من امليادين الستة التي متثل مظهراً من مظاهر املستوى املعييش ومستوى الحرمان يف تلك امليادين أثر بشكل واضح وبإتجاه 

واحد )بدليل األشارات املوجبة للتشبعات( يف بناء هذا العامل.

أما العامل الثاين فهو يختلف يف بنائه عام حصل يف التحليالت السابقة، إذ وردت يف هذا العامل ميادين الوضع اإلقتصادي بتشبع 

موجب قدره 0.663 وامليدان التعليمي والصحة بتشبعني سالبني قدرهام )-0.308 و-0.613( أي إن تدهور الوضع اإلقتصادي )زيادة 

الحرمان( ال يقابله بالرضورة تراجع الوضعني الصحي والتعليمي.. إذ كام أرشنا سابقاً فالخدمات الصحية والخدمات التعليمية مرّت 

عليها عقود من الزمن حتى وصلت اىل ما وصلت اليه يف الوضع الحايل. أما الوضع اإلقتصادي فهو مرتبط بظروف تتغري بشكل أرسع 

من تغري البنية التحتية للخدمات التعليمية والصحية، لذلك ميكن تسمية هذا العامل بعامل بنية الخدمات التعليمية والصحية التي 

ال ترتبط بوضع األرسة اإلقتصادي.

أما العامل الثالث فهو عامل خاص، يرتبط بشكل كبري ووحيد تقريباً مبيدان الحامية واألمان بتشبع موجب قدره 0.845 ومعروف إن 

ظروف األمان والحامية يف الريف مستقرة نسبياً والتوجد إشكاالت كبرية يف الريف العراقي ألسباب عديدة أهمها الرتكيبة اإلجتامعية 

املتامسكة بشكل أكرب مقارنة باملناطق الحرضية وإبتعاد الريف عن ظروف اإلحتكاك السيايس.. كام يتسم الريف بتجانس مكوناته 

من الناحية القومية أو الطائفية مام فّوت الفرصة عىل إشغال سكانها بالحوادث اإلرهابية أو تدهور الوضع األمني. لذلك ميكن إن 

يطلق عىل هذا العامل )معامل اإلستقرار األمني يف الريف( كسمة مميزّة فيه.

املتغريات 
تشبع أول ثالثة عوامل

التباين الخاص باملتغريالتباين املفرسلكل متغري 
IIIIII

0.5240.6630.1520.7370.263ميدان الوضع اإلقتصادي

0.4130.0520.8450.8870.113ميدان الحامية واألمان

0.0960.5990.401-0.308-0.703ميدان التعليم

0.6130.1660.6670.333-0.514ميدان الصحة

0.2690.6710.329-0.072-0.770ميدان البنى التحتية 

0.3180.7510.249-0.7520.291ميدان املسكن

  39.416.715.8القدرة التفسريية للعامل

* ملزيد من التفاصيل يراجع الفصل الثالث عرش من امللف اإلحصايئ

الجدول )2-8( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع واملنطقة )% لألرس(

املجموعأفضل حااًلمكتفيةمحرومةامليدان واملنطقة

ميدان الوضع اإلقتصادي

19.935.544.5100.0بغداد

24.129.446.6100.0كردستان

39.231.229.5100.0بقية املحافظات

32.132.135.8100.0العراق

ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي

35.923.041.1100.0بغداد

31.521.746.8100.0كردستان

31.522.246.3100.0بقية املحافظات

32.622.345.1100.0العراق

ميدان التعليم

16.732.450.9100.0بغداد

33.432.534.0100.0كردستان

31.332.136.6100.0بقية املحافظات

27.932.239.9100.0العراق

ميدان الصحة

21.036.242.9100.0بغداد

34.537.428.1100.0كردستان

27.336.136.6100.0بقية املحافظات

26.836.337.0100.0العراق

ميدان البنى التحتية

34.339.925.8100.0بغداد

33.538.328.2100.0كردستان

65.223.910.9100.0بقية املحافظات

52.830.017.2100.0العراق

ميدان املسكن

28.238.932.9100.0بغداد

32.740.227.1100.0كردستان

27.935.137.0100.0بقية املحافظات

28.736.834.5100.0العراق

الدليل العام ملستوى املعيشة

17.855.826.4100.0بغداد

27.049.623.3100.0كردستان

32.548.319.2100.0بقية املحافظات

27.950.421.7100.0العراق
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مليدان  بالنسبة  الحرض  إىل  الريف  يف  الحرمان  نسبة  وترتاوح 

من  الكهربائية  الطاقة  استقرار  ملؤرش   1 بني  ما  التحتية  البنى 

ان  للامء. ويالحظ  الرئييس  املصدر  العامة و15 ملؤرش  الشبكة 

أكرث من ثلثي األرس الريفية تعاين من الحرمان بالنسبة ألربعة 

املذكورة  املؤرشات  ويقع ضمن  الثامنية.  امليدان  من مؤرشات 

سجل  الذي  املؤرش  وهو  النفايات،  من  التخلص  وسيلة  مؤرش 

لألرس  فيه  الحرمان  نسبة  تبلغ  والذي  حرمان،  مستوى  أعىل 

يخص  وفيام  الحرضية.  لألرس  ب50%  مقارنة   95% الريفية 

الحرض  إىل  الريف  يف  الحرمان  نسبة  ترتاوح  املسكن،  ميدان 

الفرد  الخمسة ما بني 1.3 ملؤرش حصة  أربعة من مؤرشاته  يف 

من غرف املسكن و4.4 ملؤرش مادة بناء الوحدة السكنية. أما 

فتبلغ  املسكن،  مرافق  توفر  مؤرش  الخامس،  للمؤرش  بالنسبة 

نسبة األرس املحرومة فيه %10 يف الحرض و%8 يف الريف.

2-3 مستوى املعيشة حسب املنطقة ونوع التجمع 

السكاين

ال يوجد تصنيف متفق عليه بالنسبة لتقسيم العراق إىل مناطق 

وأقاليم. واإلقليم الوحيد املعمول به يف الوقت الحارض هو إقليم 

كردستان الذي يتضمن محافظات دهوك والسليامنية واربيل. 

وخصائص  وسياسية  قومية  بخصائص  اإلقليم  هذا  ويتصف 

كام  أرسه.  معيشة  مستوى  عىل  محسوس  بشكل  أثرت  أخرى 

ميكن اعتبار محافظة بغداد كإقليم بحد ذاتها باعتبارها تتضمن 

ما يقارب من ربع سكان العراق ولها خصوصيتها التي أفرزت 

منطا مختلفا يف مستوى املعيشة مقارنة بإقليم كردستان وببقية 

محافظات العراق. وتتضمن محافظة بغداد مستويات معيشية 

متباينة إىل حد كبري. فمن ناحية تتضمن مدينة بغداد الكربى 

اغلبها  هاجر  جدا  منخفضة  معيشية  مستويات  ذات  أرسا 

من  الريفية  املناطق  من  املايض  القرن  منتصف  يف  بغداد  إىل 

أرسا  بغداد  يف  تقيم  أخرى،  ناحية  ومن  الجنوبية.  املحافظات 

املدينة أصال  ذات مستويات معيشية مرتفعة جدا من سكان 

أو من اللذين قدموا إليها من محافظات أخرى ملا وفرته لهم 

غري  أو غريها  فنية  أو  سياسية  أو  إقتصادية  متميزة  فرص  من 

متاحة يف محافظاتهم األصلية. وكام هو الحال بالنسبة ملحافظة 

بغداد، يتضمن كل من إقليم كردستان ومنطقة بقية املحافظات 

ذات  الريفية  األرس  من  تتدرج  متباينة  معيشية  مستويات 

املستوى املعييش املنخفض إىل األرس ذات املستويات املعيشية 

املرتفعة ضمن مراكز املحافظات.

ويالحظ من الجدول )2-8( والشكل 2-5 ان محافظة بغداد تتميز 

بأقل نسبة حرمان يف ميادين الوضع اإلقتصادي والتعليم والصحة 

ويف مستوى املعيشة العام. وباملقابل يتميز إقليم كردستان بأقل 

نسبة حرمان يف ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي وميدان البنى 

يف  كردستان  إقليم  املحافظات  بقية  منطقة  وتشارك  التحتية. 

إنخفاض نسبة الحرمان يف ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي كام 

تتميز بإنخفاض نسبة الحرمان فيها يف ميدان املسكن. 

بغداد  محافظة  أن  يالحظ  حاالً،  األفضل  األرس  يخص  وفيام 

تتضمن أعىل نسبة من هذه األرس يف ميداين التعليم والصحة 

األرس  نسبة  إرتفاع  ويعود  عام.  بوجه  املعيشة  مستوى  ويف 

األفضل حاالًً يف محافظة بغداد يف ميداين التعليم والصحة إىل 

أن معظم الحاجات األساسية لهذين امليدانني يتم توفريها من 

بغداد.  محافظة  ضمن  ونوعا  كاًم  أفضل  وبشكل  الدولة  قبل 

ويتميز إقليم كردستان بأعىل نسبة من األرس األفضل حاالًً يف 

اإلجتامعي  واألمان  الحامية  وميدان  اإلقتصادي  الوضع  ميدان 

وميدان البنى التحتية نظرا ملا تتمتع به محافظات هذا اإلقليم 

وتتضمن  واإلقتصادي.  األمني  االستقرار  من  أعىل  درجة  من 

منطقة بقية املحافظات أعىل نسبة من األرس األفضل حاالًً يف 

ميدان املسكن.

الشكل )2-5( توزيع األرس املحرومة حسب املنطقة )%(

العراقبقية املحافظاتكردستانبغداد

لألرسة  املكاين  باملوقع  املعيشة  مستويات  تأثر  إىل  وإضافة 

أيضاً  األرس  تتأثر  واملنطقة،  والريف  والحرض  املحافظات  وفق 

السكاين  التجمع  نوع  وهو  أال  املكاين،  للتوزيع  آخر  بتصنيف 

املحافظات  مراكز  يف  املقيمة  فاألرس  اإلداري.  للتقسيم  وفقا 

تتمتع غالبا مبستويات أفضل من الخدمات وخاصة الحكومية 

منها ومن فرص العمل والفرص اإلقتصادية األخرى مقارنة باألرس 

املقيمة يف بقية املناطق الحرضية والتي هي بدورها أفضل حاالًً 

من األرس الريفية. إال ان األرس املقيمة يف مراكز املحافظات قد 

تعاين من درجة أعىل من الحرمان فيام يخص األمان الشخيص 

وتوفر املسكن الالئق. 

ويالحظ من الجدول )2-9( ومن الشكل 2-6 ان األرس املقيمة 

ميدان  يف  حرمان  نسبة  بأقل  تتميز  املحافظات  مراكز  يف 

ويف  التحتية  البنى  وميدان  التعليم  وميدان  اإلقتصادي  الوضع 

بقية  املقيمة يف  تتميز األرس  العام. وباملقابل  املعيشة  مستوى 

املناطق الحرضية بأقل نسبة حرمان يف ميدان الحامية واألمان 

األرس  تتميز  وال  املسكن.  وميدان  الصحة  وميدان  اإلجتامعي 

ميدان،  أي  يف  الحرمان  نسبة  إنخفاض  من  الريف  يف  املقيمة 

بل إنها يف الواقع اشد حرمانا وبشكل محسوس من أرس مراكز 

الريفية  املحافظات وأرس بقية الحرض. وبهذا تستحق املناطق 

أولوية يف جهود رفع مستوى املعيشة وتقليص التفاوتات فيه.

وفيام يخص األرس األفضل حاالً، يالحظ أن األرس املقيمة يف مراكز 

املحافظات تتضمن أعىل نسبة من هذه األرس يف ميدان الوضع 

اإلقتصادي وميدان التعليم وميدان البنى التحتية ويف مستوى 

خارج  من  الحرضية  املناطق  أرس  وتتميز  عام.  بوجه  املعيشة 

مراكز املحافظات بأعىل نسبة من األرس األفضل حاالًً يف ميدان 

الحامية واألمان اإلجتامعي وميدان الصحة وميدان املسكن. يف 

امليادين  حاالًً يف جميع  األفضل  الريفية  األرس  نسبة  تقل  حني 

املحافظات  مراكز  املقابلة ألرس  النسبة  عن  محسوس  وبشكل 

وأرس بقية الحرض.

الشكل )2-6( توزيع األرس حسب امليادين ونوع التجمع )%(

مركز املحافظةبقية الحرضريف
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الجدول )2-9( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ونوع التجمع )% (

املجموعأفضل حااًلمكتفيةمحرومةامليدان ونوع التجمع

ميدان الوضع اإلقتصادي

25.730.443.9100.0مركز محافظة

29.935.634.5100.0بقية الحرض

45.430.624.0100.0ريف

32.132.135.8100.0العراق

ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي

30.124.345.6100.0مركز محافظة

24.421.554.1100.0بقية الحرض

46.320.033.7100.0ريف

32.622.345.1100.0العراق

ميدان التعليم

20.031.448.6100.0مركز محافظة

21.532.945.7100.0بقية الحرض

48.332.918.8100.0ريف

27.932.239.9100.0العراق

ميدان الصحة

22.636.640.8100.0مركز محافظة

20.036.843.3100.0بقية الحرض

41.435.323.2100.0ريف

26.836.337.0100.0العراق

ميدان البنى التحتية

35.836.527.7100.0مركز محافظة

42.241.416.4100.0بقية الحرض

93.26.20.7100.0ريف

52.830.017.2100.0العراق

ميدان املسكن

25.539.934.6100.0مركز محافظة

17.738.543.7100.0بقية الحرض

46.729.623.7100.0ريف

28.736.834.5100.0العراق

الدليل العام ملستوى املعيشة

17.253.729.2100.0مركز محافظة

17.856.625.6100.0بقية الحرض

57.537.94.7100.0ريف

27.950.421.7100.0العراق

2-4 مستوى املعيشة حسب خصائص األرسة

معيشة  مستوى  يتأثر  األرسة،  لسكن  املكاين  املوقع  إىل  إضافة 

 )10-2( الجدول  ويظهر  متباينة.  بدرجات  ولو  بخصائصها  األرسة 

فبالنسبة  بحجمها.  محسوس  بشكل  يتأثر  األرسة  حرمان  احتامل  أن 

بإرتفاع  املحرومة  األرس  نسبة  تنخفض  العام،  املعيشة  ملستوى 

تتجه  ثم  أفراد  خمسة  حجمها  يبلغ  أن  إىل  أوال  األرسة  حجم 

هذه النسبة إىل اإلرتفاع بإرتفاع حجم األرسة فرتتفع نسبة األرس 

املحرومة من %20 لألرس التي حجمها خمسة أفراد إىل 37% 

لألرس الكبرية التي يبلغ حجمها 10 أفراد أو أكرث. وعىل األرجح 

يعود إرتفاع نسبة األرس املحرومة يف الفئة األوىل ذات الحجم 

1-3 فرد إىل انها تتضمن نسبة أعىل من كبار السن إذ تبلغ نسبة 

األفراد بعمر 65 سنة فأكرث %11.5 فيها مقارنة ب%3.5 لألرس 

التي حجمها أربعة أفراد و%3.2 أو اقل لألرس التي تقع ضمن 

الفئات األعىل يف حجم األرسة.

ومن املالحظ أن هذا النمط ينطبق عىل ميادين التعليم والبنى 

أدىن  فيه  تتحقق  الذي  األرسة  حجم  ان  إال  واملسكن.  التحتية 

نسبة حرمان هو أربعة أفراد بالنسبة مليدان الوضع اإلقتصادي 

ميدان  يف  الحرمان  نسبة  إرتفاع  أن  ويبدو  املسكن.  ومليدان 

يرتبط  أفراد  أربعة  األرسة  بلوغ حجم  بعد  اإلقتصادي  الوضع 

بإرتفاع معدل اإلعالة بشكل متسارع بإرتفاع حجم األرسة حيث 

أفراد  ثالثة  يبلغ حجمها  التي  لألرس   2.5 املذكور  املعدل  يبلغ 

بالنسبة  و6.0  و5.7  و5.4  و4.9  و4.3   3.5 إىل  ويرتفع  فأقل، 

عىل  فأكرث  و10  و9-8  و7  و6  و5   4 حجمها  يبلغ  التي  لألرس 

املسكن  ميدان  يف  الحرمان  نسبة  إرتفاع  أن  يبدو  كام  التوايل. 

يرتبط بإرتفاع االكتظاظ بشكل متسارع كلام ارتفع حجم األرسة 

حيث تنخفض حصة الفرد من غرف املسكن من 1.4 لألرس التي 

أفراد فأقل إىل 1.0 و0.8 و0.7 و0.6 و0.5  يبلغ حجمها ثالثة 

و0.4 بالنسبة لفئات األرس التالية عىل التوايل. 

أما بالنسبة مليدان الحامية واألمان اإلجتامعي فيظهر منطا مغايرا 

نسبة  تنخفض  حيث  األرسة  وحجم  الحرمان  بني  العالقة  من 

الحرمان فيه من %46 إىل %30 بإرتفاع حجم األرسة من 3-1 

فرد إىل أربعة أفراد ثم تتذبذب هذه النسبة ما بني %29 و33% 

لفئات حجم األرسة الالحقة. وكام سبق اإلشارة إليه يف الفصل 

األول، يف معرض التعليق عىل الجدول )1-6(، تتمتع األرس األكرب 

تتصف  ملا  نظرا  امليدان  هذا  يف  أعىل  معييش  مبستوى  حجام 

الواحدة  األرسة  أفراد  بني  ما  التكافل  عىل  أعىل  قدرة  من  به 

يف مواجهة الظروف الصعبة ولضعف دور الدولة واملؤسسات 

األخرى خارج األرسة يف توفري الحامية واألمان اإلجتامعي. 

الجدول )2-10( نسبة األرس املحرومة حسب حجم األرسة )%(

حجم األرسة
الوضع 

اإلقتصادي

الحامية 

واألمان 

اإلجتامعي

املسكنالبنى التحتيةالصحةالتعليم

الدليل العام 

ملستوى 

املعيشة

3 - 125.145.739.025.052.923.732.2

423.830.324.719.347.824.621.5

527.731.220.521.146.022.920.4

631.129.121.822.048.227.423.9

734.232.924.526.355.131.027.6

9 - 836.330.624.630.853.929.329.1

1041.730.037.637.562.138.237.1 أكرث

32.132.627.926.852.828.727.9العراق

أطفال  الحرمان هو عدد  نسبة  عىل  تأثرياً  العوامل  اشد  ولعل 

 )11-2( الجدول  من  يتبني  حيث  حجمها،  إىل  نسبة  األرسة 

للمعيشة  العام  املستوى  الحرمان يف  نسبة  ان   )7-2( والشكل 

تنخفض أوال من %26 ضمن األرس بدون أطفال إىل %19 ضمن 

األرس التي تتضمن أطفاال بنسبة %20 أو اقل ثم تستمر نسبة 

الحرمان بالتصاعد بشكل محسوس لتصل %44 لألرس التي تبلغ 

األعىل  الحرمان  أكرث. ولعل نسبة  أو  فيها 70%  األطفال  نسبة 

ضمن فئة األرس بدون أطفال يعود إىل إرتفاع نسبة كبار السن 

فيها إذ تبلغ نسبة األفراد بعمر 65 سنة فأكرث ضمن هذه الفئة 

%10 تنخفض إىل %3.5 لألرس ذات نسب األطفال %20 فأقل 

وتقل عن %3.0 لألرس التي تتضمن نسبة أعىل من األطفال.
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الجدول )2-11( نسبة األرس املحرومة حسب نسبة األطفال يف األرسة )%(

نسبة األطفال ضمن األرسة
الوضع 

اإلقتصادي

الحامية 

واألمان 

اإلجتامعي

الصحةالتعليم
البنى 

التحتية
املسكن

الدليل العام 

ملستوى 

املعيشة

18.536.432.031.747.819.926.1بدون أطفال

20.625.625.728.249.020.816.4إىل 20%

29.129.030.629.549.128.422.0أكرث من %20 ولحد 30%

31.529.228.625.251.828.525.8أكرث من %30 ولحد 40%

36.532.326.224.354.531.127.3أكرث من %40 ولحد 50%

44.336.124.223.956.635.430.2أكرث من %50 ولحد 60%

46.132.724.622.756.936.935.5أكرث من %60 ولحد 70%

55.943.527.123.970.246.046.6%70 فأكرث 

32.132.627.926.852.828.727.9العراق

وينطبق هذا النمط عىل ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي. أما 

بالنسبة مليادين الوضع اإلقتصادي فرتتفع نسبة األرس املحرومة 

فيه بإرتفاع نسبة األطفال بدءا من أول فئة إذ تبلغ هذه النسبة 

%18.5 لألرس بدون أطفال ثم ترتفع بشكل مستمر ومحسوس 

من %21 إىل %56 كلام ارتفعت نسبة األطفال. وينطبق النمط 

املذكور عىل ميداين البنى التحتية واملسكن. ويالحظ أن ميداين 

نسبة  تنخفض  حيث  مغايرا  منطا  يظهران  والصحة  التعليم 

األرس  فئة  من  االنتقال  عند  محسوس  بشكل  فيهام  الحرمان 

بدون أطفال إىل فئة األرس التي تتضمن أطفاال نسبتهم %20 أو 

اقل ثم تتذبذب نسبة الحرمان يف الفئات التالية ضمن حدود 

ضيقة نسبيا. ويعود ذلك عىل األرجح إىل إرتفاع نسبة األفراد 

من كبار السن يف الفئة األوىل حيث يتصف هؤالء األفراد بوجه 

مقارنة  الصحي  ووضعهم  التعليمي  مستواهم  بإنخفاض  عام 

بالفئات العمرية األصغر سنا.

الشكل )2-7( نسبة األرس املحرومة حسب نسبة األطفال يف األرسة )%(

بعض  الحرمان  بنسب  املرتبطة  األخرى  املهمة  العوامل  ومن 

خصائص رب األرسة، حيث يتبني من الجدول )2-12( أن نسبة 

محسوس  بشكل  تقل  رجل  يرأسها  التي  األرس  الحرمان ضمن 

عام هي عليه لألرس التي ترأسها امرأة بالنسبة ملستوى املعيشة 

التعليم.  وميدان  اإلجتامعي  واألمان  الحامية  ومليدان  العام 

وميدان  اإلقتصادي  الوضع  ميدان  يف  الحرمان  نسبة  وتتقارب 

الصحة وميدان املسكن للنوعني من األرس. أما بالنسبة مليدان 

البنى التحتية، فإن نسبة الحرمان ضمن األرس التي ترأسها امرأة 

تقل عام هي عليه ضمن األرس التي يرأسها رجل. 

إطار )2-5( تفاوت أقل بني النساء والرجال الفقراء

تضمنت إسرتاتيجية التخفيف من الفقر تنفيذ ستة مخرجات، ضمن محصلة تفاوت أقل بني النساء والرجال الفقراء، ويتحقق كل 

مخرج من خالل تنفيذ عدد من األنشطة ميكن إيجازها مبا يأيت: 

توسعت الربامج املوجهة نحو معالجة العوامل املسببة النخفاض معدالت التحاق البنات يف املدارس اإلبتدائية واملتوسطة . 1

والثانوية )عدد األنشطة املطلوب تنفيذها أربعة أنشطة(.

ُنَفذت برامج تدريبية متخصصة للنساء الفقريات لزيادة فرص العمل املتاحة لهن )عدد األنشطة املطلوب تنفيذها ثالثة(.. 2

صدرت ترشيعات وبرامج لتحقيق ضامن إجتامعي للنساء الفقريات )عدد األنشطة املطلوب تنفيذها أربعة أنشطة(.. 3

املصدر: اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر يف العراق، اإلرساتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، 2009، )ص36-35(.

تتجه  الحرمان  أن نسب  وفيام يخص عمر رب األرسة، يالحظ 

نحو اإلنخفاض أوال بإرتفاع فئة عمر رب األرسة من %40 لألرس 

التي  التي يرأسها فرد يقل عمره عن 30 سنة إىل %19 لألرس 

يرأسها فرد يقع عمره ضمن الفئة 45 – 49 سنة، إال أن نسبة 

الحرمان تتجه نحو اإلرتفاع بعدئذ كلام ارتفع عمر رب األرسة 

يبلغ عمر رئيسها 60 سنة فأكرث. وقد  التي  لتصل %29 لألرس 

يرجع هذا إىل أن رب األرسة يكون يف الغالب املصدر الرئييس 

بإرتفاع  أوال  اإلرتفاع  يتجه نحو  الدخل  لدخل األرسة وان هذا 

عمره ثم يتجه نحو اإلنخفاض بعدئذ. ويالحظ أن هذا النمط 

ينطبق إىل حد ما عىل مستوى ميادين مستوى املعيشة باستثناء 

ميدان الصحة حيث تتحقق أدىن نسبة حرمان ضمن فئة األرس 

التي  األرس  فئة  عن  بدال  سنة   39-35 عمره  فرد  يرأسها  التي 

يرأسها فرد عمره 45-49 سنة. 

الجدول )2-12( نسبة األرس املحرومة حسب بعض خصائص رب األرسة )%(

خاصية رب األرسة
نسبة األرس 

)%(

الوضع 

اإلقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
الصحةالتعليم

البنى 

التحتية
املسكن

الدليل العام 

ملستوى املعيشة

جنس رب األرسة 

88.732.031.127.026.753.528.727.4رجل 

11.333.444.535.227.347.328.832.1امرأة

عمر رب األرسة

299.341.239.844.522.463.238.540.0 أو اقل

34 - 3013.137.834.029.522.355.933.130.9

39 - 3516.037.130.720.419.656.331.727.7

44 - 4012.936.033.219.624.154.028.326.6

49 - 459.625.231.419.123.847.322.218.8

54 - 5011.929.030.225.932.149.125.725.2

59 - 559.324.927.429.431.650.922.525.7

6017.925.634.236.036.047.426.528.6 فأكرث

وضع قوة العمل لرب األرسة

69.729.326.525.323.953.228.924.4يعمل

3.867.574.233.431.965.239.756.3عاطل عن العمل

26.534.542.734.033.449.726.433.1خارج قوة العمل

100.032.132.627.926.852.828.727.9العراق
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وفيام يخص وضع قوة العمل لرب األرسة يالحظ أن األرس التي 

يرأسها فرد عاطل عن العمل تعاين من نسبة حرمان أعىل بكثري 

مام تعاين منه بقية األرس وذلك بالنسبة ملستوى املعيشة العام 

ولجميع ميادينه. وتزيد نسبة الحرمان لهذه الفئة عن ضعف 

مستوى  يخص  فيام  العراق  يف  األرس  إلجاميل  املقابلة  النسبة 

املعيشة العام وميدان الوضع الصحي وميدان الحامية واألمان 

اإلجتامعي. وتشكل األرس التي يرأسها فرد عاطل %4 فقط من 

أرس العراق مقارنة بـ %70 لألرس التي يعمل ربها و%26 لألرس 

البطالة  أن  إىل  يشري  الذي  األمر  العمل،  قوة  خارج  ربها  التي 

اآلخرين من غري رب األرسة. وتتمتع  أفراد األرسة  ترتكز ضمن 

مستوى  يف  منخفضة  حرمان  بنسب  رئيسها  يعمل  التي  األرس 

املعيشة العام ويف جميع امليادين باستثناء ميداين البنى التحتية 

بشكل  املذكورين  امليدانني  الحرمان يف  نسبة  وتزيد  واملسكن. 

بسيط عن نسبتي الحرمان املقابلتني بالنسبة لألرس التي يرأسها 

فرد خارج قوة العمل. ويالحظ العكس بالنسبة لألرس التي رب 

نسبة  من  األرس  هذه  تعاين  إذ  العمل  قوة  خارج  فيها  األرسة 

حرمان أعىل من املعدل العام للعراق بالنسبة ملستوى املعيشة 

العام ولجميع امليادين باستثناء ميداين البنى التحتية واملسكن 

حيث تقل عنه بنسبة بسيطة. 

2-5 خصائص األفراد حسب مستوى املعيشة

ترتبط بعض خصائص أفراد األرسة بعالقة وثيقة مبستوى معيشة 

األرسة. ويبني الجدول 2-13 أهم الخصائص التي أظهرت ارتباطا 

األرس  أن  الجدول  من  ويالحظ  املعيشة.  مستوى  مع  قويا 

املحرومة تتصف بإرتفاع نسبة األطفال فيها حيث تبلغ 

هذه النسبة %46 مقارنة ب %32 لألرس املكتفية و%39 لألرس 

لألفراد ضمن  بالنسبة  العكس  يالحظ  وباملقابل  حاالً.  األفضل 

الفئات العمرية للبالغني وخاصة فئة األعامر 34 إىل 64 سنة. 

بعبارة أخرى، تتضمن األرس املحرومة عىل نسبة أعىل من األفراد 

خارج سن مامرسة النشاط اإلقتصادي ونسبة اقل ضمن السن 

املذكور.

وفيام يخص املستوى التعليمي، يالحظ من الجدول ومن الشكل 

2-8 أن األرس املحرومة تتصف بإرتفاع نسبة األفراد اللذين مل 

يلتحقوا باملدرسة أبدا حيث تبلغ هذه النسبة %49 مقارنة ب 

%30 لألرس املكتفية و%19.5 لألرس األفضل حاالً. ويرجع إرتفاع 

النسبة املذكورة لألرس املحرومة إىل إرتفاع نسبة األطفال تحت 

املذكورة.  للفئة  باملدرسة  االلتحاق  إنخفاض  واىل  الدراسة  سن 

وتنطبق نفس الحالة بالنسبة لألفراد الذين مل يكملوا االبتدائية. 

االبتدائية  الشهادة  يحملون  الذين  األفراد  نسبة  يخص  وفيام 

تبلغ  املكتفية حيث  فئة األرس  األعىل ضمن  فإن نسبتهم هي 

%25 مقارنة بـ %17 لألرس املحرومة و%19 لألرس األفضل حاالً. 

وتظهر اشد حالة من التباين ما بني املستويات املعيشية الثالثة 

يف نسبة األفراد الذين يحملون شهادة املتوسطة أو شهادة أعىل 

ب19%  مقارنة  املحرومة  لألرس   6% النسبة  هذه  تبلغ  حيث 

لألرس املكتفية و%44 لألرس األفضل حاالً. وتؤكد هذه النسب 

مرة أخرى العالقة الوثيقة بني املستوى املعييش لألرسة واملستوى 

التعليمي ألفرادها. 

الشكل )2-8( توزيع األفراد حسب املستوى التعليمي ومستوى املعيشة )%( 

الجدول )2-13( توزيع األفراد حسب بعض الخصائص ومستوى اإلشباع )%(

املجموعأرس أفضل حااًلأرس مكتفيةأرس محرومةخاصية الفرد 

العمر

14 - 045.739.332.039.8

24 - 1519.121.121.220.6

34 - 2514.016.017.115.6

64 - 3517.620.426.420.7

653.63.23.33.3 فأكرث

املستوى التعليمي

48.829.919.533.5مل يلتحق باملدرسة أبدا

28.426.517.825.4مل يكمل االبتدائية

16.724.718.521.1شهادة االبتدائية

3.69.313.48.4شهادة املتوسطة

1.55.010.85.0شهادة الثانوية

1.04.720.06.5شهادة أعىل من الثانوية

وضع قوة العمل

18.622.530.822.9يعمل

3.82.82.43.0عاطل عن العمل

31.935.434.834.2خارج قوة العمل

45.739.332.039.8العمر اقل من 15 سنة

قطاع العمل للعمل الرئيس

13.029.261.433.0يعمل بأجر يف القطاع حكومي

33.233.515.428.9يعمل بأجر يف القطاع الخاص

2.32.41.32.1يعمل بأجر يف قطاعات أخرى

51.435.021.935.9يعمل لحسابه أو صاحب عمل

املهنة يف العمل الرئييس

3.88.535.213.9مرشعون وإدارة عليا ومتخصصون

4.010.221.811.5فنيون ومساعدون وعاملون باألعامل الكتابية

10.723.020.419.2عاملون يف الخدمات والباعة

35.09.41.213.8عامل مهرة يف الزراعة وصيد األسامك

26.726.012.522.8عاملون يف الحرف وما إليها

8.714.76.411.1مشغلو اآلالت ومجمعوها

11.28.42.57.6املهن األولية

100.0100.0100.0100.0املجموع 
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املحرومة  األرس  أن  يالحظ  بالعمل،  العمل  بخصائص  يتعلق 

هذه  تبلغ  إذ  فيها  العاملني  األفراد  نسبة  بإنخفاض  تتصف 

و31%  املكتفية  ذات  لألرس   22.5% بـ  مقارنة   19% النسبة 

لألرس األفضل حاالً. بعبارة أخرى، أن عىل كل فرد يعمل ضمن 

األرس املحرومة أن يعيل أربعة أفراد إضافة إىل نفسه يف حني 

يعيل كل فرد يعمل ضمن األرس األفضل حاالًً فردين فقط إضافة 

إىل نفسه. ويرجع إرتفاع معدل اإلعالة لألرس املحرومة بشكل 

رئيس إىل إرتفاع نسبة األطفال فيها.

الثالثة إىل حد كبري  املعيشية  كام تختلف األرس يف املستويات 

يف توزيع أفرادها العاملني بحسب قطاع العمل. فنسبة األفراد 

العاملني بأجر يف القطاع الحكومي تبلغ %14 لألرس املحرومة 

مقارنة بـ %30 لألرس املكتفية و%61 لألرس األفضل حاالً. ويصح 

العمل،  أصحاب  أو  لحسابهم  يعملون  للذين  بالنسبة  العكس 

حيث تبلغ النسب املقابلة %51 و%35 و%22 عىل التوايل.

يف  املحرومة  األرس  أفراد  ميارسها  التي  املهن  نوع  يساهم  كام 

األفراد  هؤالء  ثلث  عن  يزيد  ما  يعمل  إذ  دخولهم  إنخفاض 

مهن  منهم يف  األسامك و11%  الزراعة وصيد  يف  مهرة  كعامل 

األفضل  األرس  ألفراد  التوايل  عىل  و2.5%   1% بـ  مقارنة  أولية 

حاالً. وباملقابل يعمل %4 من أفراد األرس املحرومة كمرشعون 

األفضل  األرس  بـ %36 ألفراد  مقارنة  عليا ومتخصصون  وإدارة 

املحرومة يف مهن  أفراد األرس  أدىن من  نسبة  تعمل  حاالً. كام 

أخرى تحقق عادة دخوال أعىل من املتوسط إذ تبلغ نسبة من 

يعمل منهم كفنيون ومساعدون وعاملون باألعامل الكتابية 4% 

مقارنة بـ %22 ألفراد األرس األفضل حاالً.

الفصل الثالث: ميدان وضع األرسة اإلقتصادي

3-1: متهيد 

أفرزت سنوات الحروب والعقوبات اإلقتصادية تغرّيات رسيعة 

يف مستويات معيشة العراقيني بعدما كانوا قد تلمسوا شيئا من 

التحسن نتيجة دخولهم ما عرف بـ »عرص النفط«. ولعل األثر 

من  سنة  ثالث عرشة  من  يقرب  ما  نتيجة  جاء  األكرب  السلبي 

العقوبات التي أدت إىل إحداث أرضار فادحة يف بنية املجتمع 

واإلقتصاد، وأصابت الرشائح اإلجتامعية الوسطى التي وجدت 

نفسها أمام خيارات صعبة يف ظل تراجع دخولها الحقيقية إىل 

مستويات ال تكفي لسد الرمق، فأدخلت فئات املجتمع عنوة يف 

فقر وحرمان متعدد األبعاد نتيجة اإلنخفاض الحاد يف املستويات 

املعيشية سواء مبعيار الدخل أو التعليم أو الصحة. وعىل الرغم 

اإلجتامعية  اآلثار  لتحليل  تفصيلية  دراسات  توفر  عدم  من 

واإلقتصادية للعقوبات إال أن نتائجها كانت فادحة من منظور 

التنمية البرشية، حيث تراجع ترتيب العراق يف الركب التنموي 

مقاسا بدليل التنمية البرشية إىل املرتبة الـ 128 عام 2007)19(. 

بعد ان كان باملرتبة 76 عام 1990)20(.

وإقتصادية  سياسية  تغرّيات   2003 عام  منذ  العراق  شهد 

اإلقتصادية،  البيئة  صياغة  يف  أثرت  جذرية  وأمنية  وإجتامعية 

وأثرت بالتايل عىل مستويات املعيشة يف البلد بعد أكرث من عقد 

)أغسطس(  آب  منذ  فرضت  التي  اإلقتصادية  العقوبات  عىل 

كبرية  مشكالت  من  يعاين  العراقي  اإلقتصاد  يزال  وما   .1990

منها:

يؤدي 	  مام  وهو  القانون،  سيادة  وضعف  األمن  فقدان 

املجازفة  عن  واألجانب  املحليني  املستثمرين  إحجام  إىل 

بأموالهم.

يجعل 	  للدولة  الكبري  فالحجم  للدولة،  اإلقتصاد  تبعية 

السلع  من  الدولة  الحتياجات  بائع  مجرد  اإلقتصاد 

والخدمات، فهي املشرتي األكرب من السوق املحيل، يف وقت 

ما تزال املؤسسات اإلنتاجية العامة متوقفة أو تعمل عند 

مستويات غري كفوءة إقتصاديا.

النشاط 	  لدعم  واضحة  إقتصادية  سياسة  وجود  عدم 

الخاص.

وضع  ميدان   2006 لعام  الحرمان  خارطة  تقرير  تناول  لقد 

األرسة اإلقتصادي من خالل خمس مجاالت تحتوي عىل تسع 

الحصول  امكانية   ،2004 الفرد  دخل  متوسط  هي:  مؤرشات 

وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء، وبيت الحكمة؛ العراق؛ التقرير الوطني لحال   19

التنمية البرشية؛ 2008، 2009.
20 UNDP, Human development report 1990, p.97

عىل 100 ألف دينار خالل اسبوع، مدى الرضا عن توفر العمل 

وفرص العمل، وضع حالة العمل ألفراد األرسة، معدل اإلعالة، 

الحياتية  املتطلبات  عدد  األصول،  ملكية  املعمرة،  السلع  عدد 

وكشفت  اإلقتصادي.  لوضعها  األرسة  وتقييم  تأمينها،  املطلوب 

نتائج التحليل تراجع الوضع اإلقتصادي يف البلد ومستوى رفاه 

أبنائه وإرتفاع مستويات الحرمان املحتسبة استنادا اىل مؤرشات 

دليل الوضع اإلقتصادي بحيث أصبحت معاناة األفراد يف اطار 

إجاميل  من  عليهم  وطأة  أشد  اإلقتصادي  املعييش  مستواهم 

معاناتهم من األوضاع املعيشية الكلية)21(.

يتأثر الوضع اإلقتصادي لألرسة باألوضاع اإلقتصادية واإلجتامعية 

السياسات  تعد  كام  البلد.  يف  القامئة  والثقافية  والسياسية 

ومستوى  اإلقتصادي  النظام  وطبيعة  واإلجتامعية  اإلقتصادية 

ألنها  لألرس،  املعييش  املستوى  يف  تؤثر  مهمة  متغريات  التنمية 

تصوغ الظروف التي تعمل وتعيش وتتفاعل فيها األرس. وبهذا 

املعنى نجد أن ميدان الوضع اإلقتصادي يتميز عن بقية امليادين 

التي  العوامل  إىل  إضافة  خارجية  عوامل  لتأثريات  يف خضوعه 

تحكمه. وحيث أن بعض تلك العوامل يتغري بشكل رسيع )كتلك 

التي ترتبط بحالة اإلقتصاد(، فإن هذا امليدان يتأثر بالسياسات 

اإلقتصادية الكلية التي تنتهجها الحكومة فتؤثر يف دخول األرس 

وإنفاقها. لذا يحلل هذا الفصل أبعاد وجغرافية الحرمان حسب 

ميدان الوضع اإلقتصادي ومؤرشاته.

3-2 عرض تحلييل للواقع اإلقتصادي والسياسات

نتيجة  شديدا  إضطرابا  العراق  يف  اإلقتصادية  األوضاع  شهدت 

مع  الحرب  سنوات  بفعل  به  مرت  التي  االستثنائية  الظروف 

 )2003-1990( اإلقتصادية  والعقوبات   )1988-1980( ايران 

التي فرضها مجلس االمن الدويل. وتراجعت مؤرشات الرفاه يف 

النشاط  مؤرشات  تراجعت  كام  متدنية.  مستويات  اىل  العراق 

اإلقتصادي وتدهور نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل من 

3812 دوالراً عام 1980 اىل 180 دوالراً فقط عام 1994 نتيجة 

وتراجع  التضخم  معدالت  وإرتفاع  الحاد  اإلقتصادي  اإلختالل 

اإلنفاق العام. ثم أخذ نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجتامعي 

العراق،  احتالل  قبيل  دوالرا   770 اىل  ليصل  البطيء  باإلرتفاع 

أخذ  ثم  دوالرا.،   580 اىل   2003 عام  الحرب  اثر  انخفض  وقد 

بالتحسن تدريجيا حتى وصل اىل 2848 دوالراً عام 2007، رغم 

متيز هذه السنة برتاجع النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل نتيجة 

التدهور االمني الذي أثر يف تراجع مساهامت جميع القطاعات 

اإلقتصادية باستثناء القطاع النفطي. لكن مع استمرار املشكالت 

الهكيلية التي يعاين منها اإلقتصاد واستمرار تبعيته للريع النفطي 

واستمرار تبعية النمو اإلقتصادي لحركة السوق النفطية العاملية 

الجهازاملركزي لالحصاء، وبرنامج االمم املتحدة االمنايئ، خارطة الحرمان ومستويات   21

املعيشة يف العراق، ج1، التقرير التحلييل، الفصل السابع 2006.
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الناتج  من  الفرد  نصيب  متوسط  ارتفع  منها،  العراق  وموقع 

التأثريات  نتيجة  دوالراً   4162 اىل   2008 عام  اإلجاميل  املحيل 

االيجابية إلرتفاع أسعار النفط وإرتفاع القيمة املضافة املتحققة 

يف القطاع النفطي فضال عن تحقق زيادات ملموسة يف معدالت 

الناتج  من  الفرد  نصيب  أن  نجد  ذلك  مع  الخام.  النفط  انتاج 

املحيل اإلجاميل ما يزال متدنيا مقارنة باملستويات املتحققة يف 

البلدان العربية إذ يأيت ترتيبه يف املرتبة 15 بني 19 دولة عربية 

متقدما عىل اليمن والسودان وجيبويت وجزر القمر!)22(.

الشكل )3-1( نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف العراق 

سنوات مختارة )دوالر(

املصدر: وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء، وبيت الحكمة؛ العراق؛ 

التقرير الوطني لحال التنمية البرشية؛ 2008، 2009

املسح  لنتائج  طبقا  املقدر  املستلم  الفرد  دخل  متوسط  بلغ 

 1.5 حوايل   2007 العراق  يف  لألرسة  واإلقتصادي  اإلجتامعي 

مليـون دينـار سنويـا)1.6 مليون دينار بأسعار السوق املعّدلة 

ألسعـار السلـع املدعومة(، أي أنه يزيد عن أربعة أمثال الدخل 

املقدر لعام 2003 طبقا ملسح األحوال املعيشية 2004 )حوايل 

366 ألف دينار سنويا()23(. 

ه نتاجا للتعديالت يف مرتبات وأجور العاملني  وهذا ما ميكن عدُّ

الظروف  يف  العام  والتحسن  واملتقاعدين  العام  القطاع  يف 

اإلقتصادية منذ عام 2003 رغم الصعوبات التي فرضها التدهور 

األمني، وبخاصة ما يتصل بعودة الضغوط التضخمية وتأثريها 

الوضع اإلقتصادي لألرس خالل عامي 2006 و2007. فقد  عىل 

وصل معدل التغري يف الرقم القيايس ألسعار املستهلك اىل 52% 

عام 2006 لينخفض يف السنة التالية اىل %31)24(. أما من حيث 

يف  تقارب  إىل  تشري  البيانات  فإن  الدخل،  توزيع  يف  التفاوت 

الـ  أن  ذلك   2007 عام  طفيف  تحسن  مع  التوزيع  اتجاهات 

بالنسبة للدول العربية: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، تقرير التنمية البرشية 2009،   22

جدول ح، ص 174-171، أما بالنسبة للعراق: التقرير الوطني لحال التنمية البرشية يف 

العراق 2008، 2009.

وزارة التخطيط؛ الجهاز املركزي لإلحصاء؛ مسح األحوال املعيشية 2004، ص140.  23

الجهاز املركزي لإلحصاء، مديرية الحسابات القومية، مديرية االرقام القياسية، التضخم يف   24

اإلقتصاد العراقي 2005-2007، كانون الثاين 2010، ص3.

%20 األعىل من السكان تحصل عىل دخل يعادل خمسة أمثال 

ونصف )5.5 مرة( ما يحصل عليه ُخمس السكان األدىن دخال 

عام 2003، فيام قدرت النسبة بنحو 4.3 مرات ما يحصل عليه 

أدىن %20 من السكان عام 2007)25(. 

أما حيث مصادر الدخل فإن معظم دخول األرس تأيت من األجور 

والرواتب )%54(، فيام تليها دخول العاملني لحسابهم وأصحاب 

امللكية وأقل  العمل )%24(، وتأيت %11 من دخول األرس من 

الدخل  أهمية  إرتفاع  ويؤرش  التحويلية.  الدخول  من  من 8% 

طرأ  الذي  التحسن   2003 بعام  مقارنة  والرواتب  األجور  من 

عىل اجور ورواتب العاملني يف القطاع العام بعد تعديل سلم 

الرواتب. وتعكس بيانات الشكل )3-2( دور الدولة التوزيعي 

إضافة  املالية  أوضاعها  تبدل  نتيجة  واجهتها  التي  والصعوبات 

إىل املشكالت التي واجهت األرس نتيجة تلك الظروف. إذ يشري 

إرتفاع مساهمة األجور والرواتب يف دخل األرس يف عام 1979 إىل 

األثر االيجايب لعرص النفط الذي وصل ذروته ذلك العام بالنسبة 

 1984 عام  منذ  املساهمة  تلك  إنخفاض  يعكس  فيام  للعراق، 

الحروب  نتيجة  الدولة  واجهتها  التي  اإلقتصادية  الصعوبات 

الصادرات  توقف  مع  العامة  اإليرادات  وتراجع  والعقوبات 

النفطية جزئيا ثم كليا، وتوقف عجلة التنمية. فيام تشري النسب 

املرتفعة لألجور والرواتب يف دخل األرسة إىل عودة التحسن يف 

وضع الدولة املايل وتوجهها العتامد نظام جديد لرواتب العاملني 

يف القطاع العام والتحسن الكبري يف مستويات دخول منتسبي 

يواجهها  التي  الصعوبات  الحكومية، ومع  األجهزة واملؤسسات 

القطاع الخاص والنشاط اإلقتصادي بشكل عام نتيجة التدهور 

األمني فإن مساهمة املصادر األخرى قد انخفضت بإزاء زيادة 

حصة األجور والرواتب.

األرسة  دخل  يف  واألجور  الرواتب  مساهمة   )2-3( الشكل 

)%( 2007-1979

وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء؛ هيئة إحصاء إقليم كردستان؛ البنك الدويل؛   25

املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق )IHSES(؛ قاعدة البيانات؛ 2007.

خالل  السلعية  املجموعات  عىل  األفراد  إنفاق  تحليل  ويشري 

السنوات 1971-2007 إىل األثر الكبري للظروف اإلقتصادية التي 

نسبة  بدأت  فقد  اإلقتصادية.  السياسات  وتأثري  البلد،  بها  مر 

اإلنفاق عىل املواد الغذائية إىل إجاميل إنفاق األرسة عىل السلع 

والخدمات اإلستهالكية باإلنخفاض منذ بداية السبعينات )54%( 

وحتى منتصف الثامنينات )%42(، ثم عاودت الزيادة يف اإلنفاق 

عليها يف ظل العقوبات بحيث باتت تشكل نسبة تقارب 62% 

الحقيقية  الغذائية وتراجع الدخول  نتيجة إرتفاع أسعار املواد 

لألفراد بفعل موجات التضخم الجامح التي رضبت اإلقتصاد مع 

إفراط الحكومة يف التمويل بالعجز، والتدهور الكبري يف رفاهية 

الفرد واألرسة نتيجة توجه إنفاق األرسة نحو إشباع الرضوريات 

األساسية. من جهة ثانية فإن إنخفاض إنفاق الفرد عىل الغذاء 

إىل اقل من %37 عام 2007 يأيت نتيجة حقيقتني أساسيتني هام: 

الغذائية يف ظل  املواد  أسعار  واستقرار  األفراد،  دخول  تحسن 

اإلجراءات التي تبّناها البنك املركزي واستمرار املعونة الغذائية 

التي تقدمها الحكومة من خالل نظام البطاقة التموينية الذي 

عىل  اإلنفاق  نسبة  إرتفاع  أن  كام  العراقيني.  جميع  يغطي 

اإلقتصادية  اإلصالحات  تأثري  إىل  يشري  والنقل  والطاقة  املسكن 

السوق  يف  املباعة  النفطية  املشتقات  أسعار  بتصحيح  الخاصة 

املحلية)26(.

3-3 املؤرشات املستخلصة من تطبيق منهجية مستوى 

املعيشة يف ميدان الوضع اإلقتصادي

3-3-1 دليل ميدان الوضع اإلقتصادي ومؤرشاته

األرسة،  تكسبه  الذي  بالدخل  اإلقتصادي  الوضع  ميدان  يرتبط 

واإلستهالك  لإلنفاق  أساسياً  محدداً  يعد  الدخل  أن  وحيث 

عليه  التقليدية  الفقر  قياس  مناهج  ركزت  املعيشة،  ومستوى 

)خط الفقر(. وعىل الرغم من أن منهج التنمية البرشية مل يول 

قياس  إنه مل يسقطه متاما يف  إال  واضحاً،  إهتامماً  الفقر  قياس 

أوضاع الناس ومستوى إشباعهم للحاجات األساسية. ومع قصور 

مؤرشات الدخل يتم االستعانة عادة ببعض املؤرشات التكميلية 

املرتبطة بالدخل للكشف عن أوضاع األرسة اإلقتصادية كامتالك 

األصول والسلع املعمرة.

ومع أهمية الدخل يف تحليل الوضع اإلقتصادي لألرسة إال انه 

تم االستعاضة عنه مبؤرش إنفاق الفرد عىل اعتبار أنه أكرث تعبريا 

من  فهو  الفعيل.  املعيشة  مستوى  عن  وبالتايل  اإلستهالك  عن 

جهة ال يعاين من محدودية الدقة التي يعاين منها مؤرش الدخل 

األرس  بعض  واجهتها  التي  الشاذة  بالظروف  تأثرا  اقل  انه  كام 

خالل مدة املسح التي استغرقت معظم عام 2007. وإضافة إىل 

الجهاز املركزي لإلحصاء؛ بيانات 1971-2002 املجموعة اإلحصائية السنوية 2006،   26

جدول 15/1 و15/2، ص484-490؛ بيانات 2007:

املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق، جدول 3-8، ص 497  

ما سبق يؤدي اعتامد مؤرش اإلنفاق إىل تحقيق توافق اكرب ما 

بني دليل ميدان الوضع اإلقتصادي ومؤرشات الفقر املشتقة من 

خط الفقر ألن املؤرشات األخرية أحتسبت من بيانات اإلنفاق 

وليس من بيانات الدخل.

الوضع  متنوعة ومتداخلة ملجمل  امليدان جوانب  يعكس هذا 

اإلقتصادي لألرسة، وتبني املجاالت الخمسة التي تتضمنها تلك 

املعمرة  والسلع  اإلعالة  ومعدل  الفرد  إنفاق  وهي:  الجوانب، 

وملكية األصول والقروض والسلف؛ ويراد منها أن تعكس نسبة 

الحرمان املرتبطة بالدخل، وقد مثلت هذه املجاالت مبؤرشات 

هذا  مؤرشات  تشكيل  يف  متساوية  بأوزان  حظيت  مناظرة 

امليدان، وكام يأيت:

إنفاق الفرد، يعد اإلنفاق أكرث تعبريا عن اإلستهالك الفعيل، . 1

الوضع  من  مهم  لجانب  املعيشة،  مستوى  عن  وبالتايل 

اإلقتصادي لألرسة. وحيث أن بيانات الدخل تكون عادة أقل 

لإلستهالك،  مؤرشا  األخري  إعُتِمد  اإلنفاق،  بيانات  من  دقة 

عتبة  الفرد  إنفاق  فئات  فئة سادس %5 من  اعتربت  وقد 

ادىن %25 من  تقع ضمن  التي  األرس  اعتربت  أي  لإلشباع، 

األرس محرومة، عند ترتيب األرس وفقا ملتوسط إنفاق الفرد 

فيها. وجاء اختيار هذه العتبة وفقا لنسبة الفقر املعتمدة 

ووقوع  الفقر)27(.  من  للتخفيف  الوطنية  االسرتاتيجية  يف 

األرسة يف أدىن %5 من فئات اإلنفاق يعني الحرمان الكامل، 

يقابلها أعىل %5 التي متثل أعىل مستوى للرفاهية.

املرتبطة . 2 املتغريات  من  اإلعالة  معدل  يعد  اإلعالة،  معدل 

بالفقر والحرمان. فإنخفاض عدد العاملني يف األرسة، يعني 

تحمل العاملني منهم أعباًء إضافية. كام يعني حصول أفراد 

األرسة عىل دخل إعالة اقل، الن متوسط نصيب دخل الفرد 

يرتبط عكسيا مبعدل اإلعالة. وطبقا لهذا املؤرش تعد األرسة 

محرومة عندما ال يوجد فيها فرد يعمل، أو إذا كان معدل 

إعالتها أكرث من 5 أفراد )أي حاصل قسمة حجم األرسة عىل 

عدد العاملني فيها(.

السلع املعمرة، يعرب امتالك األرسة سلعا معمرة عن مستوى . 3

وضعها اإلقتصادي، ألنه يشري إىل قدرتها عىل إشباع حاجاتها 

األساسية التي تعتمد عىل توفر تلك السلع. وقد اختريت 14 

سلعة معمرة روعي يف اختيارها استبعاد السلع التي تكاد 

تكون متوفرة عند جميع األرس كام دمجت السلع املتامثلة 

التي تصلح كبدائل تامة. أما السلع املختارة فهي: فرن غاز 

مالبس،  غسالة  ثالجة،  كهربايئ،  خالط  للطبخ،  كهرباء  أو 

سخان املاء، مربدة هواء أو مكيف هواء، براد ماء، مكنسة 

كهربائية، تلفزيون، مسجل فيديو أو مشغل أقراص ليزرية، 
اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر، وزارة التخطيط، االسرتاتيجية الوطنبة   27

للتخفيف من الفقر، 2009
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وصحن  ستيشن،  بالي  شخيص،  حاسوب  كهربائية،  مولدة 

القط. وقد أعطيت العالمة 2 لألرسة التي متتلك 14 سلعة أو 

أكرث. وبافرتاض أن إشباع حاجات األرسة يتطلب توفر خمس 

سلع، فإن عتبة اإلشباع ُحددت عند هذا العدد.

ملكية األصول، لعل ما مييز الفقراء هو نقص األصول التي . 4

العام  التوزيع  عن  املتوفرة  البيانات  أن  وحيث  ميتلكونها، 

لألصول قليلة ومحدودة، والن املسح اإلجتامعي واإلقتصادي 

لألرسة يف العراق 2007 واملسح متعدد املؤرشات 2006 مل 

هذا  تركيب  تم  فإنه  امللكية،  عن  متكاملة  أسئلة  يتضمنا 

املؤرش من ثالثة أصول رئيسة والتي ميكن لألرسة أن متتلكها 

وهي: املسكن الذي تقيم فيه، والسيارة الخاصة، وحصولها 

الغرف  أو  واألبنية  األرايض  كإيجارات  ملكية  دخول  عىل 

والفوائد والعائدات من املدخرات أو القروض أو األسهم مبا 

يزيد عن 275 ألف دينار سنوياً. وتعد األرسة محرومة إذا 

أياً من هذه األصول، وحددت عتبة اإلشباع عند  مل متتلك 

امتالكها أصال واحدا فقط منها.

القروض والسلف، ُيعد حصول األرسة عىل قروض وسلف . 5

بديال  األساسية  احتياجاتها  توفري  عىل  لقدرتها  مقياسا 

مثقلة  األرسة  كانت  وكلام  االعتيادية.  دخلها  مصادر  عن 

آنية  أساسية  حاجات  إلشباع  املوجهة  والسلف  بالقروض 

كلام قلت قدرتها عىل الحصول عليها مستقبال، بل وحتى 

لتسديد  املستقبل  يف  دخلها  من  جزء  لتوجيه  اضطرارها 

إذا  محرومة  األرسة  وتعد  بذمتها.  التي  والسلف  القروض 

تسديد  أو  اإلستهالكية  حاجاتها  ملواجهة  اقرتضت  كانت 

دين بذمتها أو ملواجهة حالة طارئة. وال يدخل ضمن ذلك 

ألغراض  األرسة  عليها  تحصل  قد  التي  والسلف  القروض 

أو صيانة  املآتم، رشاء سلع معمرة،  إقامة  كالزواج،  معينة 

والتي  متتلكها  التي  األصول  من  أصل  رشاء  أو  املسكن، 

ضمنت يف املؤرش السابق. 

3-3-2 البعد اإلحصايئ االرتباط واالنحراف املعياري

عىل صعيد االرتباط بني دليل الوضع اإلقتصادي واألدلة األخرى 

املكونة لدليل مستوى املعيشة، فإن العالقة تبدو طردية بينه 

وبني األدلة األخرى، إال أنها تبدو أضعف مام هي مقارنة بباقي 

يبلغ  إرتفاعه  رغم  املسكن  لدليل  االرتباط  فمعامل  األدلة، 

الحامية واألمان اإلجتامعي إىل  بالنسبة لدليل  0.43 وينخفض 

0.36 ثم يبلغ معامل االرتباط أدىن مستوياته )0.14( بني دليل 

مؤرشات  طبيعة  ألن  ذلك  الصحة.  ودليل  اإلقتصادي  الوضع 

أكرث  واإلنفاق  بالدخل  ترتبط  والتي  اإلقتصادي  الوضع  دليل 

من ارتباطها بتفضيالت األفراد تجاه التعليم والصحة والحامية، 

الوضع  عن  النظر  بغض  الدولة  تقدمها  التي  بالخدمات  أو 

اإلقتصادي لألرسة...

الجدول )3-1( مؤرشات ميدان الوضع اإلقتصادي

 حاالًت الحرماناملؤرشات ت

إنفاق الفرد1
األرس التي تقع ضمن الربع األدىن إلنفاق 

الفرد

معدل اإلعالة2
ال يوجد يف األرسة فرد يعمل، أو كان 

معدل إعالتها أكرث من 5 أفراد

3
ملكية السلع 

املعمرة
األرسة متتلك اقل من خمس سلع معمرة

ملكية األصول 4
األرسة ال متلك منزال أو سيارة أو ال 

تحصل عىل دخل من امللكية

القروض والسلف5

األرسة محملة بقروض وسلف تلقتها 

لغرض توفري حاجات إستهالكية أو 

لتسديد ديون عليها أو ملواجهة حاالًت 

طارئة

الجدول )3-2( قيم معامالت األرتباط البسيط* بني دليل الوضع اإلقتصادي وأدلة امليادين والدليل العام ملستوى املعيشة 

امليدان
الوضع 

اإلقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
املسكنالبنى التحتيةالصحةالتعليم

الدليل العام ملستوى 

املعيشة

1.000.360.330.140.330.430.67الوضع اإلقتصادي

*قيم معامالت االرتباط ال تساوي صفراً مبستوى معنوية 0.01

دليل  بني  نسبياً  عالياً  ارتباطاً  هناك  أن  نجد  أخرى  جهة  من 

الذي  االمر  املعيشة،  العام ملستوى  والدليل  اإلقتصادي  الوضع 

عىل  الكبري  واثره  اإلقتصادي  للوضع  الكبرية  االهمية  يعكس 

رفاه األفراد واألرس، كام أن التحسن النسبي الذي قد يطرأ عىل 

ميدان الوضع اإلقتصادي ميكن أن ينعكس ايجابا عىل مستوى 

تشري  كام  بينهام.  االرتباط  قوة  بسبب  واألرس  األفراد  معيشة 

اإلقتصادي  الوضع  لدليل   0.3 البالغة  املعياري  اإلنحراف  قيمة 

إىل عدم وجود تفاوتات كبرية يف ميدان الوضع اإلقتصادي. 

إرتفاع  الثانية من حيث  املرتبة  اإلقتصادي  الوضع  يحتل دليل 

نسب الحرمان، كام أن عدد املحرومني فيه يفوق عدد املحرومني 

يف دليل مستوى املعيشة )10 ماليني مقابل 9 ماليني فرد(، وبهذا 

جميع  عن  اإلقتصادي  األرسة  وضع  ميدان  يف  الوضع  يتخلف 

املحرومة  األرس  وتبدو  التحتية.  البنى  ميدان  باستثناء  امليادين 

وفق دليل الوضع اإلقتصادي أكرث حرماناً مام يف دليل مستوى 

املعيشة. لكن األرس املرفهة هي أقل وفقا للدليل العام ملستوى 

املعيشة مام هي بالنسبة لدليل الوضع اإلقتصادي. 

الوضع  لدليل  الحسايب  الوسط  قيمة  تعكس  أخرى  جهة  من 

يف  لألرس  اإلقتصادي  الوضع  هشاشة   1.1 البالغة  اإلقتصادي 

العراق وقرب الكثري منها من الوقوع يف دائرة الحرمان الن عتبة 

الحرمان هي عند القيمة 1.0.

وعىل صعيد االرتباط بني نسبة الحرمان بالنسبة لألرس املحرومة 

يف ميدان الوضع اإلقتصادي مقارنة بامليادين االخرى، فإننا نجد 

أن %68 من األرس املحرومة يف ميدان الوضع اإلقتصادي تعد 

تدين  اىل  يعود  الذي  االمر  التحتية،  البنى  ميدان  يف  محرومة 

نوعية الخدمات التي يحصل عليها املحرومون إقتصادياً، وهو 

ما يتطابق مع ما شخصته اسرتاتيجية تخفيف الفقر يف العراق 

 48% وإن  الفقراء،  عليها  يحصل  التي  الخدمات  تدهور  من 

من األرس املحرومة يف ميدان الوضع اإلقتصادي تعد محرومة 

بالنسبة مليدان الحامية واالمان اإلجتامعي. وهذا يؤكد ترابط 

اذ  ومدى خطورته،  العمل  ودميومة  املحرومني  عمل  خصائص 

يؤرشها  التي  الحرمان  لحاالت  تعرضا  أكرث  يكونوا  ان  يتوقع 

من   47% أن  نجد  كام  اإلجتامعي.  والضامن  الحامية  ميدان 

يف  محرومة  تعد  اإلقتصادي  الوضع  ميدان  يف  املحرومة  األرس 

ميدان السكن. كام أن %40 من األرس املحرومة يف امليدان تعد 

يف  املحرومة  األرس  من  و33%  التعليم  مليدان  طبقا  محرومة 

امليدان تعد محرومة يف ميدان الصحة، أما النسبتان االخريتان 

االخرى  النسب  عن  إنخفاضهام  رغم  أيضا  مرتفعتني  فتعدان 

ألن التعليم والصحة هي خدمات تقدمها الحكومة يف الغالب 

وتحرص عىل االلتزام بتقدميها للجميع بغض النظر عن الوضع 

اإلقتصادي )الشكل 3-3(. 

اإلقتصادي  الوضع  ميدان  يف  الحرمان  نسبة   )3-3( الشكل 

مقارنة بامليادين االخرى )% لألرس(
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إطار )3-1( الدليل املقارن مليدان وضع األرسة االقتصادي 2007-2004

التغري الذي حصل عىل مستوى املعيشة خالل املدة 2007-2004.  يستهدف دليل مستوى املعيشة املقارن 2004-2007 قياس 

التي شكلت األساس الذي بنيت عليه كل من قيم املؤرشات يف الدراسة السابقة والحالية،  البيانات  ونظرا لوجود اختالفات يف 

فقد تطلب إعداد الدليل املقارن إجراء بعض التعديالت يف قسم من مؤرشات دليل مستوى املعيشة الذي تضمنته دراسة خارطة 

الحرمان ومستويات املعيشة يف العراق املنشورة يف 2006. وروعي يف تصميم الدليل املقارن أن يتوافق مع دليل مستوى املعيشة 

لسنة 2007 مع االلتزام قدر اإلمكان بهيكلية وميادين دليل مستوى املعيشة 2004. وإلغراض املقارنة، يقاس دليل ميدان وضع 

األرسة االقتصادي بخمسة مؤرشات هي: متوسط دخل الفرد، حالة العمل، معدل اإلعالة، عدد السلع املعمرة وملكية األصول. 

وبهذا فقد تم االحتفاظ بأربعة مؤرشات مشرتكة بني دلييل عامي 2004 و2007.

متوسط دخل الفرد: وتعترب األرسة محرومة وفق هذا املؤرش إذا وقعت ضمن أدىن %40 من األرس عند ترتيبها وفقا ملتوسط . 1

دخل الفرد. 

حالة العمل ألفراد األرسة: ويعترب فرد األرسة محروما مبوجب هذا املؤرش إذا تعذر عليه العمل ألنه فاقد األمل يف الحصول عىل . 2

عمل )محبط( أو انه عاطل عن العمل أو ملعارضة األهل أو الزوج أو عوائق اجتامعية أو بسبب احتياجات خاصة أو كونه 

معاق أو مريض. 

معدل اإلعالة: يحسب هذا املؤرش كخارج قسمة حجم األرسة عىل عدد العاملني فيها. وتعد األرسة محرومة إذا بلغ معدل . 3

اإلعالة خمسة أو أكرث أو إذا مل يكن يف األرسة فرد يعمل.

عدد السلع املعمرة: ويحسب هذا املؤرش وفقا لعدد السلع املعمرة لدى األرسة من مجموع تسعة سلع معمرة توفرت بيانات . 4

عنها يف مسح األحوال املعيشية 2004 ويف املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة 2007، وتصلح للتمييز ما بني األرس بحسب 

املستوى املعييش. 

ملكية األصول: اعتمدت ثالث حاالًت لتحديد هذه امللكية هي ملكية األرسة للمسكن الذي تقيم فيه وملكيتها لسيارة خاصة . 5

وحصولها عىل دخول ملكية كإيجارات األرايض واألبنية أو الغرف والفوائد والعائدات من مدخرات أو قروض أو أسهم بحيث 

ال يقل مجموع هذه الدخول عن 100 ألف دينار بأسعار عام 2004 خالل سنة واحدة. وتعترب األرسة محرومة إذا مل تنطبق 

عليها أي من الحاالت الثالثة.

وقد أظهرت نتائج املقارنة تراجعا طفيفا يف مستويات الحرمان بني عامي 2004 و2007، األمر الذي يعكس استمرار الصعوبات 

االقتصادية التي تتعرض لها األرسة يف العراق. وعىل مستوى مؤرشات امليدان فقد تراجع الحرمان يف ثالث منها، فيام اشتد الحرمان 

يف مؤرشي دخل الفرد وحالة العمل، مع مالحظة أن معظم التحسن يف هذا الدليل جاء من مؤرش السلع املعمرة الذي تراجعت 

فيه نسبة األرس املحرومة مبا يقارب النصف، ما يعزز االستنتاج بتمكن الكثري من األرس من التعويض عن الحرمان يف امتالك السلع 

املعمرة بعد سنوات العقوبات.

مؤرشات دليل ميدان وضع األرسة االقتصادي املقارن

مقدار التغري )2004-2007(20042007املؤرش

1.7 138.540.2. متوسط دخل الفرد

0.4 27.57.9. وضع حالة العمل ألفراد األرسة

1.1-353.752.6. معدل اإلعالة

14.9-431.917.0. عدد السلع املعمرة )من مجموع 9 سلع(

0.5-518.718.2. ملكية األصول

1.6-40.9.39دليل الوضع االقتصادي

3-3-3 دليل ميدان الوضع اإلقتصادي عىل مستوى العراق 

تتوزع  أن األرس  اإلقتصادي  الوضع  دليل  يتبني بشكل عام من 

بالتساوي تقريبا حسب مستويات املعيشة الثالثية )محرومة- 

حاالًً  االفضل  األرس  نسبة  كانت  وإن  حاالً(،  أفضل  مكتفية- 

يف  تعيش  والتي  املحرومة  األرس  من  بقليل  أعىل  )املرفهة( 

ملجاالت  بالنسبة  أكرب  يبدو  التفاوت  أن  غري  الكفاية.  مستوى 

دليل  املحرومة يف  األرسة  نسبة  تبلغ  الخمسة، وحيث  امليدان 

املحرومة  األرس  نسبة  أعىل من  اإلقتصادي %32 وهي  الوضع 

وفق دليل مستوى املعيشة، اضافة اىل ان نسبة األفراد املحرومني 

يف دليل الوضع اإلقتصادي البالغة %35 تزيد عىل نسبة األفراد 

املحرومني طبقا لدليل مستوى املعيشة 30%.

يعود اإلرتفاع النسبي يف نسب األرس املحرومة وفق التصنيف 

إىل  األخرى  باألدلة  مقارنة  اإلقتصادي  الوضع  دليل  يف  الثاليث 

ورسعة  الحكومية،  السياسات  تجاه  الدليل  مكونات  حساسية 

أن  إذ ميكن  واألمنية.  واإلقتصادية  السياسية  باملتغريات  تأثرها 

الدليل،  السلبي عىل هذا  أثره  األمني  االستقرار  يكون لضعف 

فرفع  اإلقتصاد  يف  سلبا  التأثري  عىل  الضعف  هذا  عمل  حيث 

تكاليف املعيشة؛ ونسبة البطالة؛ وزاد من فرص انتشار السوق 

سلبا  تؤثر  وكلها  األخرى  املرشوعة  غري  والنشاطات  السوداء 

فإن  أخرى  جهة  من  اإلقتصادي.  الوضع  دليل  مكونات  عىل 

الوضع اإلقتصادي يتأثر بالبيئة اإلقتصادية ومستويات النشاط 

اإلقتصادي وأوضاع سوق العمل وواقع القطاعات اإلقتصادية.

ومن حيث التصنيف الخاميس نالحظ ان نسبة األرس التي تعاين 

من إشباع منخفض جدا يف ميدان الوضع اإلقتصادي تبلغ 12% 

والتي تتفوق كثريا عىل نسبة األرس التي تعاين من إشباع منخفض 

جداً يف دليل مستوى املعيشة البالغة %3 الشكل )3-4(. االمر 

الذي يؤرش حدة الحرمان طبقا مليدان الوضع اإلقتصادي مقارنة 

مبستوى املعيشة العام. 

الجدول )3-3( توزيع األرس واألفراد حسب مستويات اإلشباع لدليل ميدان الوضع اإلقتصادي ودليل مستوى املعيشة - التصنيف 

الخاميس )%(

إشباع منخفض جدااملؤرش
إشباع 

منخفض
إشباع متوسط

إشباع 

مرتفع

إشباع مرتفع 

جدا
املجموع

3.324.650.420.21.5100.0دليل مستوى املعيشة لألرس

11.620.632.126.39.5100.0دليل الوضع اإلقتصادي لألرس

4.025.751.218.11.0100.0دليل مستوى املعيشة لألفراد

13.021.932.924.18.1100.0دليل الوضع اإلقتصادي لألفراد

الجدول )3-4( توزيع األرس واألفراد حسب مستويات اإلشباع لدليل ميدان الوضع اإلقتصادي ودليل مستوى املعيشة - التصنيف 

الثاليث )%(

املجموعأفضل حااًلمكتفيةمحرومةاملؤرش

27.950.421.7100.0دليل مستوى املعيشة لألرس

32.132.135.8100.0دليل الوضع اإلقتصادي لألرس

29.751.219.1100.0دليل مستوى املعيشة لألفراد

36.832.932.2100.0دليل الوضع اإلقتصادي لألفراد
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لدليل  اإلشباع  مستويات  حسب  األرس  توزيع   )4-3( الشكل 

ميدان الوضع اإلقتصادي - التصنيف الخاميس )% لألرس(

وعىل صعيد مؤرشات امليدان فإنها تتباين يف توزيع األرس حسب 

التصنيف الثاليث، فهي تنخفض عن مستوى الحرمان طبقا لدليل 

معدل  باستثناء  املؤرشات  جميع  يف  اإلقتصادي  الوضع  ميدان 

يف  مثيلتها  عىل  فيه  املحرومة  األرس  نسبة  تزيد  الذي  اإلعالة 

مؤرش  وفق  املحرومة  األرس  نسبة  سجلت  وقد  امليدان.  دليل 

االمر  الحرمان  نسب  حيث  من  املؤرشات  أدىن  املعمرة  السلع 

الذي يعكس االنتعاش النسبي الذي طرأ عىل األرس وميلها اىل 

ابان  املعمرة  السلع  امتالك  من  الحرمان  حقبة  عن  التعويض 

الحرمان  نسبة  تبلغ  فيام  العقوبات.  ظرف  نتيجة  التسعينات 

االمر  األرس(  اإلعالة )%53 من  االقىص يف مؤرش معدل  حدها 

الذي يعكس خصوصية املجتمع العراقي الذي ميتاز بكرب حجم 

األرسة يف الوقت الذي ترتفع فيه نسبة االطفال وتنخفض فيه 

نسبة عاملة النساء. بينام شكلت مؤرشات ملكية السلع املعمرة 

نسبة  من حيث  نسبة  أعىل  والسلف  والقروض  الفرد  وإنفاق 

األرس االفضل حاالًً )الشكل 5-3(.

الشكل )3-5( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرشات دليل ميدان الوضع اإلقتصادي )% لألرس(

الجدول )3-5( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرشات دليل ميدان الوضع اإلقتصادي %

مكتفيةمحرومةاملؤرش
أفضل 

حااًل
املجموع

األرس املشمولة 

بقياس املؤرش %

الوسط الحسايب 

لقيمة املؤرش

اإلنحراف 

املعياري)*( 

لقيمة املؤرش

25.010.065.0100.0100.01.180.56إنفاق الفرد

52.613.434.0100.0100.00.880.54معدل اإلعالة

15.627.357.1100.0100.01.100.39ملكية السلع املعمرة

18.255.826.1100.0100.01.060.36ملكية األصول

26.67.565.9100.099.01.290.78القروض والسلف

دليل ميدان الوضع 

اإلقتصادي
32.132.135.8100.0100.01.100.30

)*( يعكس االنحراف املعياري ما إذا كان يف املؤرش تباين كبري أم صغري عن متوسط العالمة.

يعد  اإلعالة  معدل  مؤرش  فإن   )5-3( الجدول  يف  يظهر  وكام 

املصدر األول للحرمان يف ميدان الوضع اإلقتصادي ذلك أن أكرث 

القروض  مؤرش  يليه  فيه،  الحرمان  من  تعاين  األرس  نصف  من 

والسلف فمؤرش اإلنفاق. وعموما هناك %23 من األرس ال تعاين 

الوضع  ميدان  يف  الخمسة  املؤرشات  من  أي  يف  الحرمان  من 

اإلقتصادي، وحوايل %36 من األرس تعاين من الحرمان يف مؤرش 

واحد من مؤرشات امليدان، و%26 من األرس تعاين من الحرمان 

يف مؤرشين، وحوايل %12 من األرس تعاين من الحرمان يف ثالثة 

مؤرشات. 

الحرمان  بني  ما  االرتباط  إىل  النظر  ينبغي  آخر،  صعيد  وعىل 

الوضع  دليل  يف  والحرمان  املؤرشات  من  واحد  لكل  بالنسبة 

اإلقتصادي. وتشري النسب املرتفعة لألرس املحرومة يف كل مؤرش 

وتكون محرومة يف الوقت نفسه طبقا مليدان الوضع اإلقتصادي 

الوضع  دليل  يف  الحرمان  دائرة  يف  األرسة  وقوع  احتامل  إىل 

املكونة  املؤرشات  أي من  اإلقتصادي عندما تكون محرومة يف 

والسلف  القروض  مؤرش  يف  األرسة  حرمان  أن  ويظهر  للدليل. 

أكرث  اإلقتصادي  الوضع  ميدان  للحرمان يف  أكرث عرضة  يجعلها 

األرس  نسبة  تبلغ  إذ  آخر،  مؤرش  ألي  بالنسبة  الحال  هو  مام 

يف  الحرمان  من  وتعاين  والسلف  القروض  مؤرش  يف  املحرومة 

تعاين  التي  األرسة  الن  ذلك   ،78% اإلقتصادي  الوضع  ميدان 

بعد  لالقرتاض  نفسها مضطرة  تجد  املؤرش  من حرمان يف هذا 

تدهور أوضاعها املادية نتيجة توايل الظروف الطارئة. فيام نجد 

أن %67 من األرس املحرومة حسب مؤرش إنفاق الفرد ومؤرش 

فيام  اإلقتصادي،  الوضع  ميدان  تعد محرومة يف  السلع  ملكية 

تعد محرومة يف مؤرشي ملكية  أقل من نصف األرس  أن  نجد 

األصول ومعدل اإلعالة. 

مستوى  عىل  اإلقتصادي  الوضع  دليل  مؤرشات   4-3-3

العراق

ميكن توضيح هذه املؤرشات كام يأيت:

مؤرش إنفاق الفرد. 1

الفرد أن ثلثي األرس تقريبا تقع ضمن  إنفاق  ُيظهر مؤرش 

ويبلغ  محرومة.  األرس  ربع  تعد  فيام  حاالً،  االفضل  فئة 

متوسط إنفاق األرس املحرومة 708 ألف دينار شهريا، فيام 

يصل متوسط إنفاق األرس األفضل حاالًً إىل 1250 ألف دينار 

شهريا . ويشري تحليل إنفاق األرس حسب املجاميع السلعية 

ما  اإلقتصادي  الوضع  مليدان  طبقا  املحرومة  األرس  أن  إىل 

تزال تنفق عىل السلع الرضورية أكرث مام تنفق عىل السلع 

دخلها  من   43% حوايل  املحرومة  األرس  تنفق  إذ  االخرى، 

عىل مجموعة املواد الغذائية، فيام تنفق األرس األفضل حاالًً 

الذي  حوايل %30 من دخلها عىل املجموعة نفسها، األمر 

اعتادت  التي  اإلنفاقية  يكشف عن عدم تبدل االتجاهات 

عليها األرس املحرومة يف العراق قبل عام 2003. 

مؤرش معدل اإلعالة. 2

أما بالنسبة ملعدل اإلعالة الذي يعد مؤرشاً مهاًم من مؤرشات 

الدليل كونه يعكس األعباء اإلقتصادية لألفراد العاملني يف كل 

أرسة، وطبقا لبيانات املسح اإلجتامعي واإلقتصادي لألرسة 

األفراد  )عدد  العمرية  اإلعالة  معدل  بلغ  فقد  العراق  يف 

بعمر 0-14 سنة مضافا إىل عدد األفراد بعمر 65 سنة فأكرث 

مقسوما عىل عدد األفراد بعمر 15-64( %67، أما اإلعالة 

العاملني  أفراد األرسة مقسوماً عىل عدد  اإلقتصادية )عدد 

الحرض  والحرض فريتفع يف  الريف  بني  فيها( وهو مختلف 

إىل 6 وينخفض يف الريف إىل 5.5 وذلك بسبب كرثة عدد 

مقارنة  املرأة  عاملة  وإرتفاع  الريف  يف  األرسة  يف  العاملني 

بالحرض. من جهة أخرى ترتفع معدالت إعالة األطفال يف 

العراق فهناك 73 طفال مقابل كل 100 فرد يف سن العمل 

يف حني ينخفض هذا املعدل يف سوريا إىل 56 طفال واألردن 

54 طفال ومرص إىل 50 طفال والسعودية 49 طفال وإيران 

44 طفال)28(. 

تعد  األرس  من   53% أن  نجد  اإلعالة  مؤرش  وباستخدام 

محرومة، مقابل %13 ضمن فئة الكفاية، و%34 من األرس 

تعد أفضل حاالً. وقد يبدو هذا املؤرش متسقا مع طبيعة 

األرسي،  االنتامء  وأهمية  العراق،  يف  اإلجتامعي  التنظيم 

وامتداد األرسة والهيكل العمري الفتي للسكان وهي عوامل 

من شأنها أن ترفع معدل اإلعالة، فتؤدي إىل زيادة نسبة 

األرس املحرومة وفق هذا املؤرش. 

مؤرش ملكية السلع املعمرة. 3

طبقا  إرتفاعاً  الرفاه  املتدرجة نحو  الحرمان  وتعكس نسبة 

يف  النسبي  التحسن  لتعكس  املعمرة  السلع  ملكية  ملؤرش 

األوضاع اإلقتصادية وزيادة امتالك السلع املعمرة بعد أكرث 

من عقد من العقوبات اإلقتصادية التي أدت إىل تقادم أو 

تخيل األرس عن السلع املعمرة التي متتلكها، والتعويض عن 

امتالك  بزيادة  السنوات  تلك  سادت  التي  الحرمان  حقبة 

السلع املعمرة.

مؤرش ملكية األصول. 4

يعاين الفقراء واملحرومون من نقص األصول التي ميتلكونها. 

ومع ذلك تتوفر بيانات قليلة عن توزيع األصول يف الريف 

والحرض. وطبقا لنتائج التعداد الزراعي الشامل لسنة 2001 

فقد بلغ عدد الحيازات الزراعية عىل مستوى العراق حوايل 

انظر الفصل األول، الشكل 7-1.  28
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435 ألف حيازة بلغت مساحتها اإلجاملية حوايل 14 مليون 

من  أقل  النساء  متلك   ،90.4% الريف  يف  معظمها  دونم 

يتعلق  فيام  ذلك  من  حظا  أكرث  النساء  لكن  منها)29(.   5%

العامل  من   35% حوايل  أن  ذلك  كعامالت  باستخدامهن 

نساء)30(.  هم  الزراعية  الحيازات  يف  واملؤقتني(  )الدامئيني 

من جهة أخرى، تقل نسبة ملكية اإلناث للوحدة السكنية 

مقارنة بالذكور بشكل كبري حيث بلغت نسبة ملكية اإلناث 

%11.4 مقابل %88.6 للذكور)31(. وعىل ما يبدو أن سنوات 

اضطرت  التي  باألرس  أرضت  قد  اإلقتصادية  العقوبات 

)االدخار  الدخل  فقدان  لتعويض  األصول  عن  التخيل  إىل 

امللكية  تفضيالت  من  منطا  هناك  فإن  ذلك  مع  السالب(، 

االيجايب  والتبدل  املستخدمة ضمن مؤرشها،  األصول  تجاه 

تراجع  إىل  أدت  كلها   2003 عام  منذ  األرس  أصاب  الذي 

مستوى الحرمان حسب هذا املؤرش.

يشري مؤرش ملكية األصول إىل إن %18 من األرس ال متتلك 

والسيارة  فيه،  تقيم  الذي  املسكن  الثالثة:  األصول  من  أيا 

األرس  فئة  يضعها ضمن  ما  وهو  ملكية،  ودخول  الخاصة، 

املحرومة، ويعكس إرتفاع نسبة األرس عند مستوى الكفاية 

الطبقة  أصاب  الذي  النسبي  االنتعاش  املؤرش  لهذا  طبقا 

الوسطى يف املجتمع بعد ترضرها خالل سنوات العقوبات 

اإلقتصادية )1990-2003(، وزاد عددها وتحسنت أوضاعها 

يعكس  اإلرتفاع  هذا  أن  كام  األصول.  من  رصيدها  وزادت 

جانبا من تفضيالت امللكية يف البلد، فهناك %78.6 من األرس 

عىل  األرس  من   11% وتحصل  تسكنه،  الذي  الدار  متتلك 

وزارة التخطيط؛ مديرية اإلحصاء الزراعي؛ تقرير التعداد الزراعي الشامل لسنة 2001؛   29

كانون األول 2005، الجدول رقم 17، ص 26.

املصدر السابق، محتسب من الجدول رقم )21(، ص 32.  30

وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء؛ هيئة إحصاء إقليم كردستان؛ البنك الدويل؛   31

املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق )IHSES(؛ 2007.

امللكية)32(، ومتتلك %25 من األرس متتلك سيارة  دخل من 

خاصة. وهذه النسب املرتفعة تجعل احتامل امتالك أصل 

أو اثنني منهام مرتفعة.

مؤرش القروض والسلف

أما بالنسبة للمؤرش األخري - القروض والسلف - فإن حوايل 

يقيس  الذي  املؤرش  هذا  وفق  محرومة  تعد  األرس  ربع 

اشتداد حاجة األرس لالقرتاض ملواجهة حاجاتها اإلستهالكية 

أو تسديد ديون سابقة أو مواجهة بعض الحاالت الطارئة، 

وبهذا املعنى فهو يقيس الصعوبات اإلقتصادية التي تواجهها 

األرسة وتعجز عن مواجهتها يف ظل دخلها املتاح فتلجأ إىل 

االقرتاض، األمر الذي يشكل عبئا إضافيا عليها.

أما من حيث معامالت االرتباط بني مؤرشات دليل الوضع 

اإلقتصادي،  الوضع  بقوة مع دليل  ترتبط  فإنها  اإلقتصادي 

وهي خاصية يتميز بها هذا امليدان عن امليادين األخرى)33(، 

الوضع  ودليل  القروض  مؤرش  بني  املعامل  قيمة  تصل  إذ 

السلع  ثم   ،)62%( الفرد  إنفاق  يليه  إىل 66%  اإلقتصادي 

إىل  لينخفض   ،)53%( اإلعالة  فمعدل   )55%( املعمرة 

%39 بالنسبة مللكية األصول، األمر الذي يدلل عىل وجود 

عالقة ترابط عالية وموجبة ما بني دليل الوضع اإلقتصادي 

عند  إليها  نصل  أن  ميكن  التي  النتيجة  وهي  ومؤرشاته. 

مقارنة معامالت االرتباط البسيط بني مؤرشات دليل الوضع 

اإلقتصادي والدليل العام ملستوى املعيشة الجدول )6-3(.

وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء؛ هيئة إحصاء إقليم كردستان؛ البنك الدويل؛   32

املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق )IHSES(؛ 2007، جدول 35-2، ص 156.
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الجدول )3-6( قيم معامالت االرتباط مليدان الوضع اإلقتصادي ومؤرشاته

ملكية السلع معدل اإلعالةإنفاق الفرد

املعمرة

ملكية 

األصول

القروض 

والسلف

دليل ميدان الوضع 

اإلقتصادي

1.000.180.360.130.100.62إنفاق الفرد

0.181.000.130.000.110.53معدل اإلعالة

0.360.131.000.240.140.55ملكية السلع املعمرة

0.130.000.241.000.070.39ملكية األصول

0.100.110.140.071.000.66القروض والسلف

0.620.530.550.390.661.00دليل ميدان الوضع اإلقتصادي

املستوى  عىل  ومؤرشاته  اإلقتصادي  الوضع  دليل   5-3-3

املكاين

3-3-5-1 دليل الوضع اإلقتصادي عىل مستوى املناطق

يتفاوت توزيع اإلشباع يف ميدان الوضع اإلقتصادي عىل مستوى 

املناطق الجغرافية حيث نالحظ ان محافظة بغداد شكلت اقل 

نسب حرمان عىل مستوى دليل الوضع اإلقتصادي والدليل العام 

ملستوى املعيشة )%20، %18( وهي ادىن من املستوى الوطني. 

اإلقتصادي  الوضع  دليل  املحرومة يف  نسبة األرس  فإن  باملقابل 

بلغت  فقد  املحافظات  بقية  أما  بلغت 24%  كردستان  القليم 

%39 وهي اعىل من املستوى الوطني. 

من جهة أخرى نالحظ ان نسبة األرس املحرومة يف كردستان لدليل 

الوضع اإلقتصادي هي أدىن من األرس املحرومة يف الدليل العام 

املستوى  تحسن  عىل  يدل  وهذا  لكردستان،  املعيشة  ملستوى 

املعييش لألرس يف كردستان مقاسا مبؤرشات الوضع اإلقتصادي، 

الوضع  بدليل  مقاسة  اإلقتصادية  األوضاع  تباين  يكشف  فيام 

اإلقتصادي بني البيئات املختلفة يف االقليم التفاوت املكاين بني 

األرس  نسبة  أن  نجد  إذ  املحافظات.  ومراكز  والحرض  الريف 

املحرومة حسب دليل الوضع اإلقتصادي هي أعىل منها بالنسبة 

للدليل العام ملستوى املعيشة يف بغداد وبقية املحافظات وحتى 

بالنسبة للعراق ككل. ويظهر من الجدول )3-7( ان اقل نسب 

يليها  الوضع اإلقتصادي كانت يف بغداد  الحرمان حسب دليل 

اقليم كردستان، كام إن أدىن نسب الحرمان بني جميع املناطق قد 

سجلت يف بقية حرض محافظة بغداد لدليل الوضع اإلقتصادي 

وهي  التوايل  عىل  و9%  املعيشة 13%  ملستوى  العام  والدليل 

االقل مبقدار الثلثني عن املستوى الوطني، وهذا يعكس املستوى 

املعييش املناسب الذي تتمتع به العاصمة بوصفها مركزا سياسيا 

وإقتصاديا أوال يف البلد.

الجدول )3-7( نسب الحرمان مليدان الوضع اإلقتصادي حسب املنطقة والبيئة )% لألرس( 

الدليل العام ملستوى املعيشةالوضع اإلقتصاديالبيئةاملنطقة

13.221.2مركز محافظةكردستان

28.312.5بقية الحرض

20.516.7حرض

39.170.0ريف

24.127.0حرض وريف

24.321.9مركز محافظةبغداد

13.48.9بقية الحرض

20.417.2حرض

14.124.5ريف

19.917.8حرض وريف

30.121.3مركز محافظةبقية املحافظات

38.915.3بقية الحرض

33.817.8حرض

48.958.7ريف

39.232.5حرض وريف

25.717.2مركز محافظةالعراق

29.917.8بقية الحرض

27.717.4حرض

45.457.5ريف

32.127.9حرض وريف

3-3-5-2 دليل الوضع اإلقتصادي عىل مستوى املحافظات 

املعيشة  تباين كبري يف مستويات  العراق من  تعاين محافظات 

الصعيد  فعىل  وأمنية.  وسياسية  تاريخية  لعوامل  نتيجة 

التاريخي أبدت النظم السياسية التي تعاقبت عىل حكم العراق 

التنمية  جهود  وركزت  املكاين،  التفاوت  مبسألة  قليال  اهتامما 

عىل مناطق بذاتها العتبارات تتصل بإسرتاتيجية نظام الحكم، 

وأبدت اهتامما أكرب باملدن الرئيسة )بغداد، املوصل والبرصة(. 

كام ساهمت الظروف السياسية واألمنية يف تعميق التباين بني 

 )1988-1980( إيران  مع  الحرب  سنوات  وخاصة  املحافظات، 

وتحول املناطق الحدودية إىل ساحات للحروب، وحرب الخليج 
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)1991( وما تالها من أحداث، وخروج محافظات من سطوة 

ملخاطر  املحافظات  بعض  تعرض  ثم  ومن  الحاكمة،  السلطة 

الظروف  هذه  كل   ،2003 عام  بعد  األمني  االستقرار  عدم 

عمقت التباين بني املحافظات وأرضت باألوضاع املعيشية لألرس 

يف  الحاجات  إشباع  مستويات  تختلف  أن  غرابة  فال  واألفراد. 

ميدان الوضع اإلقتصادي لألرسة عىل املستوى الجغرايف، فرتتفع 

من  ونالحظ  اآلخر.  بعضها  يف  وتنخفض  املحافظات  بعض  يف 

الجدول )3-8( أن 13 محافظة ترتفع فيها نسب الحرمان بأعىل 

من املتوسط العام )%32( املسجل للبلد، فيام تقع املحافظات 

األخرى )األنبار، كركوك، أربيل، بغداد، والسليامنية( تحت ذلك 

املتوسط. بينام تحتل املثنى املرتبة األوىل من حيث نسب األرس 

املحرومة، تليها ذي قار، نينوى، القادسية، دهوك، ميسان، دياىل 

بينام  وبابل.  الدين،  صالح  البرصة،  كربالء،  واسط،  النجف،   ،

معاكسا،  يكون  يكاد  اتجاها  حاالًً  األفضل  األرس  توزيع  يتخذ 

فاملحافظات الخمس األقل حرمانا تقف يف مقدمة املحافظات 

من  بأعىل  مرتفعة  حاالًً  األفضل  األرس  نسبة  فيها  تكون  التي 

املتوسط الوطني. وحيث تقع املثنى وذي قار يف أدىن مستويات 

الرفاه يشري إرتفاع نسبة األرس األفضل حاالًً إىل تفاوت توزيع 

والبرصة  ونينوى  وواسط  دياىل  محافظات  يف  كام  بينها  الرفاه 

وميسان. )الشكل 6-3(.

الشكل )3-6( نسب الحرمان مليدان الوضع اإلقتصادي حسب املحافظات )%لألرس(

لدليل  بالنسبة  املحافظات  ترتيب  أخر عند مقارنة  من جانب 

الوضع اإلقتصادي والدليل العام ملستوى املعيشة كام مبني يف 

الجدول )3-9( نجد ان عرشة محافظات كان الفرق بني الرتتيبني 

يقع بني 0 و-5 وهو ما يعني أن هذه املحافظات كان ترتيبها 

أفضل بالنسبة للدليل العام ملستوى املعيشة بينام حققت ترتيباً 

بغداد  احتفظت  بينام  اإلقتصادي.  الوضع  لدليل  ِطبقاً  أسوأ 

برتتيبها نفسه طبقا للدليلني. اما املحافظات السبع الباقية فقد 

تقدمت يف ترتيبها طبقا لدليل ميدان الوضع اإلقتصادي مقارنًة 

القادسية  محافظات  وهي  املعيشة  ملستوى  العام  الدليل  مع 

وأربيل والسليامنية وواسط وصالح الدين وبابل وميسان. ويف 

الوقت نفسه نالحظ أن أكرث املحافظات تقدما يف ترتيبها حسب 

دليل ميدان الوضع اإلقتصادي عنها يف دليل مستوى املعيشة 

كانت بابل وميسان اللتني تقدمتا بـ 7 و10 مراتب عىل التوايل.

اإلقتصادي  الوضع  لدليل  طبقا  الحرمان  نسب  مقارنة  عند 

فإن  املحافظات  املعيشة عىل مستوى  لدليل مستوى  مبثيالتها 

األول يتفوق يف 14 محافظة فيام نجد أن نسبة األرس املحرومة 

طبقا لدليل مستوى املعيشة أعىل مام هي بالنسبة لدليل الوضع 

اإلقتصادي يف محافظات ميسان والسليامنية وأربيل والقادسية. 

مستوى  لدليل  طبقا  املحافظات  بني  التفاوت  حدة  أن  كام 

املعيشة تبدو أكرب مام هي بالنسبة لدليل الوضع اإلقتصادي.
من جهة أخرى، فإن مقارنة مؤرشات دليل الوضع اإلقتصادي)34( 

اإلقتصادي  الوضع  بدليل  الفرد  إنفاق  مؤرش  ارتباط  تكشف 

بالنسبة للمحافظات األكرث حرمانا واألكرث رفاها، ذلك أن خمس 

الوضع  ميدان  دليل  نفسه يف  ترتيبها  محافظات حافظت عىل 

اإلقتصادي ومؤرش إنفاق الفرد لألرس املحرومة هي: السليامنية 

ثالث  وضع  تحسن  فيام  واملثنى.  والقادسية  ودياىل  وكركوك 

محافظات هي أربيل وواسط وميسان مبرتبة واحدة فقط طبقا 

ملؤرش اإلنفاق مقارنة بدليل الوضع اإلقتصادي. ويالحظ أيضا أن 

اقل املؤرشات ارتباطا بالدليل هو مؤرش معدل اإلعالة حيث تأيت 

محافظة نينوى يف مقدمة املحافظات األكرث حرمانا تليها ذي قار 

األقل  الدين  فدهوك واملثنى ودياىل. فيام تعد محافظة صالح 

حرمانا يف مجال اإلعالة. 

الجدول 6-13، امللف اإلحصايئ.  34

الجدول )3-8( نسب الحرمان مليدان الوضع اإلقتصادي وللدليل العام 

ملستوى املعيشة حسب املحافظة )% لألرس(

الوضع اإلقتصادياملحافظة
الدليل العام ملستوى 

املعيشة

43.833.7دهوك

47.633.5نينوى

16.624.6السليامنية

21.420.6كركوك

21.325.9أربيل

42.432.9دياىل

25.910.3االنبار

19.917.8بغداد

36.034.5بابل

39.132.7كربالء

39.335.5واسط

36.733.1صالح الدين

40.429.6النجف

44.244.3القادسية

53.044.3املثنى

48.742.1ذي قار

36.855.8ميسان

38.126.3البرصة

32.127.9العراق

الجدول )3-9( ترتيب املحافظات تبعا لنسب الحرمان مليدان الوضع 

 1( املحافظة  حسب  املعيشة  ملستوى  العام  وللدليل  اإلقتصادي 

للمحافظة األقل حرمانا و18 للمحافظة األكرث حرمانا(

املحافظة
الوضع 

اإلقتصادي

الدليل العام

ملستوى املعيشة

الفرق بني 

الرتتبني

2-1412دهوك

5-1611نينوى

143السليامنية

1-43كركوك

352أربيل

4-139دياىل

4-51االنبار

220بغداد

6137بابل

2-108كربالء

11143واسط

7103صالح الدين

5-127النجف

15161القادسية

1-1817املثنى

2-1715ذي قار

81810ميسان

3-96البرصة

الوضع  مليدان  وفقا  حرمانا  األكرث  تعد  التي  املثنى  إن  كام 

اإلقتصادي فإنها تعد األكرث حرمانا يف مجالني هام إنفاق الفرد 

الحرمان يف  وثالث محافظة من حيث  املعمرة  السلع  وملكية 

مجال القروض والسلف، إال إنها األقل حرمانا يف مجال ملكية 

للوحدة  إرتفاع نسبة ملكية األرس  أمر يعود إىل  األصول، وهو 

السكنية التي تقيم فيها إذ بلغت بحسب نتائج املسح اإلجتامعي 

أعىل  وهي   94% حوايل   2007 العراق  يف  لألرسة  واإلقتصادي 

نسبة بني املحافظات وتتفوق كثريا عىل املتوسط الوطني الذي 

يبلغ حوايل %79. أما السليامنية التي تعد األقل حرمانا طبقا 

مجال  يف  أيضا  حرمانا  األقل  نجدها  اإلقتصادي  الوضع  مليدان 

نسبة  إنخفاض  الثالثة من حيث  املرتبة  وتأيت يف  الفرد،  إنفاق 

القروض  اإلعالة، والخامسة يف مجال  املحرومة يف مجال  األرس 

نسبة  فيها  ترتفع  التي  املحافظات  من  تعد  إنها  إال  والسلف، 

الحرمان يف مجال ملكية األصول وذلك يعود جزئيا إىل إنخفاض 

نسبة امتالك الدور السكنية والتي تبلغ حوايل 78%)35(.

3-3-6 دليل الوضع اإلقتصادي عىل مستوى البيئة

3-3-6-1 مؤرشات دليل الوضع اإلقتصادي حسب البيئة عىل 

مستوى العراق

عىل  اإلقتصادي  الوضع  ومؤرشات  دليل  تحليل  عند  يالحظ 

أساس البيئة ان نسبة الحرمان تبلغ %32 بالنسبة لألرس و35% 

بالنسبة لألفراد عىل املستوى الوطني، تنخفض هذه النسبة اىل 

لألرس  الحرمان  نسب  وترتفع  الحرض،  يف  و29%   27% حوايل 

واألفراد يف الريف اىل %45 و%48 عىل التوايل. من جهة أخرى 

نالحظ وجود تباين نسبي يف مستوى الحرمان يف ميدان الوضع 

يف  الكبرية  املدن  متثل  التي  املحافظات  مراكز  بني  اإلقتصادي 

الذي ميثل االقضية والنواحي  املحافظات مقارنة ببقية الحرض 

االقل سكانا وتحرضا. اذ ترتفع نسبة حرمان األرس يف بقية الحرض 

اىل حوايل %30 مقارنة مبراكز املحافظات %26 الجدول )10-3(. 

كام أن نسبة األرس االفضل حاالًً تبلغ يف حرض املركز %44 من 

يف  فقط  و24%  الحرض  بقية  يف   34% مقابل  األرس،  مجموع 

الريف. فيام تتقارب نسبة األرس املكتفية رغم اختالف البيئة.

وعليه نجد أن الحرمان أعىل يف الريف مام هو يف الحرض، االمر 

الذي يكشف باستمرار الصعوبات التي يعاين منها أبناء الريف 

والسياسيات  الربامج  تصميم  يف  به  االهتامم  أولوية  ويعزز 

التنمية  الهادفة اىل تحسني مستوى املعيشة والنهوض بأوضاع 

البرشية. 

وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء؛ هيئة إحصاء إقليم كردستان؛ البنك الدويل؛   35
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الجدول )3–10( نسب الحرمان مليدان الوضع اإلقتصادي وللدليل العام ملستوى املعيشة حسب البيئة )% لألرس ولألفراد( 

ريفحرضبقية حرضمركز املحافظةاملؤرش
ريف 

وحرض

الحرمان يف الريف 

نسبة اىل الحرض

25.729.927.445.432.11.7دليل الوضع اإلقتصادي %أرس

17.217.817.457.527.93.3دليل مستوى املعيشة %أرس

27.232.629.448.334.91.6دليل الوضع اإلقتصادي %افراد

16.418.217.160.529.73.5دليل مستوى املعيشة %افراد

الجدول )3-11( توزيع األرس حسب مستوى الحرمان يف ميدان الوضع اإلقتصادي ودليل مستوى املعيشة والبيئة - التصنيف الثاليث 

)% لألرس(

البيئةاملؤرش
مستوى الحرمان

املجموعأفضل حاالًًمكتفيةمحرومة

دليل الوضع اإلقتصادي
27.432.640.0100حرض

45.430.624.0100ريف

دليل مستوى املعيشة
17.454.927.7100حرض

57.537.94.7100ريف

واذا ما تم تحليل ميدان الوضع اإلقتصادي عىل أساس التصنيف 

الخاميس الجدول )3-12( يالحظ وجود تباين واضح يف نسب 

الحرمان بني املكونات البيئية الحرضية والريفية ويف اتجاهات 

هذا التباين والتي ميكن مالحظتها من خالل:

بالحرض يف مستويات  الريف مقارنة  الحرمان يف  إرتفاع نسب 

اإلشباع املنخفض واملنخفض جدا

تقارب نسبة األرس املكتفية يف الريف والحرض.	 

إرتفاع نسبة مستوى اإلشباع املرتفع واملرتفع جدا )األفضل 	 

حاالً( يف الحرض مقابل الريف 

إرتفاع نسبة الحرمان كلام اتجهنا بعيدا عن املراكز الحرضية، 	 

فبقية الحرض أكرث حرمانا من مراكز املحافظات.

الجدول )3-12( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع مليدان الوضع اإلقتصادي والبيئة - التصنيف الخاميس )% لألرس(

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةمستوى الحرمان

8.711.710.021.813.1منخفض جداً

18.620.219.326.021.0منخفض

30.836.233.130.232.3متوسط

29.024.927.317.524.7مرتفع 

12.97.010.44.58.9مرتفع جدا

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

حسب  اإلقتصادي  الوضع  ميدان  دليل  مؤرشات   2-6-3-3

التجمع السكاين

تظهر  السكاين  التجمع  حسب  اإلشباع  توزيع  ناحية  ومن 

معطيات الجدول )3-13( إن نسبة األرس املحرومة يف الريف، 

يف مؤرش إنفاق الفرد، تزيد عىل نسبة األرس املحرومة يف مراكز 

املحافظات بحوايل 25 نقطة نسبية وبحوايل 18 نقطة عن بقية 

ً تصل يف الريف اىل  الحرض، ويالحظ إن نسبة األرس األفضل حاالًُ

%46 ولعل ذلك يعود اىل تأثري عوامل الظروف اإلقتصادية يف 

الريف والصعوبات التي يواجهها اقتصاد الريف. 

مستوى  يف  تقاربا  نجد  فإننا  اإلعالة  معدل  ملؤرش  وبالنسبة 

اإلشباع أكرث مام هو بالنسبة للمؤرش االول، وقد يعود ذلك اىل 

والحرض،  الريف  بني  وتقاربها  والثقافية  اإلجتامعية  الخصائص 

نسبة  هجرة  نتيجة  الحرض  عىل  الريفية  القيم  تأثري  واستمرار 

مهمة من سكان الريف إىل املدن حيث ما تزال األرس تحتفظ 

بالقيم نفسها عن التضامن األرسي ومكانة املرأة. عليه نالحظ 

تزال  ما  التي  الحرض  بقية  يف  املحرومة  األرس  نسبة  إرتفاع 

مقارنة  إضطراداً  اكرث  فيها  الريف  من  إليها  الهجرة  عمليات 

مبراكز املحافظات. 

الجدول )3-13( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ومؤرشات دليل ميدان الوضع اإلقتصادي والتجمع السكاين )% لألرس( 

املؤرش
التجمع السكني

العراقريفبقية حرضمركز محافظة

إنفاق الفرد 

16.223.241.525.0محرومة

8.310.412.410.0مكتفية

75.566.446.065.0أفضل حاالً

معدل اإلعالة 

49.356.453.852.6محرومة

13.414.911.813.4مكتفية

37.428.734.434.0أفضل حاالً

ملكية السلع املعمرة 

11.310.728.415.6محرومة

22.923.139.527.3مكتفية

65.866.232.157.1أفضل حاالً

ملكية األصول

23.717.59.818.2محرومة

51.560.057.955.8مكتفية

24.822.532.226.1أفضل حاالً

القروض والسلف

23.625.632.726.6محرومة

8.36.86.87.5مكتفية

68.067.660.465.9أفضل حاالً

دليل ميدان الوضع 

اإلقتصادي

25.729.945.432.1محرومة

30.435.630.632.1مكتفية

43.934.524.035.8أفضل حاالً

األرس  نسب  ترتفع  املعمرة  السلع  ملكية  الثالث  املؤرش  ويف 

املحرومة يف الريف عن مراكز الحرض بحوايل 17 نقطة نسبية، 

لكنها تتفاوت كثريا بالنسبة لألرس املكتفية واالفضل حاالً، حيث 

هي  مام  رفاها  أكرث  الحرض  وبقية  املحافظات  مراكز  أن  نجد 

اىل  مييل  األرس  توزيع  فيه  يبدو  الذي  للريف  بالنسبة  الحال 

يف  تزال  ما  الريفية  األرس  أن  عن  يكشف  الذي  االمر  الكفاية 

املراحل االوىل من عملية التعويض التي انجزتها األرس الحرضية 

اإلقتصادية  العقوبات  ابان  شهدتها  التي  الحرمان  حقبة  عن 

وقلصت ملكية األرس من السلع املعمرة.

اإلشباع  توزيع  يتخذ  األصول  ملكية  وهو  الرابع  املؤرش  ويف 

اتجاهات معاكسة التجاهاته يف املؤرشات االخرى، حيث نجد 

أن نسبة األرس املحرومة يف مراكز املحافظات تبلغ %24 مقابل 

%17 يف بقية الحرض وتتدىن النسبة اىل حوايل %10 يف الريف. 

وهو ما يعود اىل خصائص امللكيات املشمولة باملؤرش واختالفها 

خصائص  تختلف  املثال  سبيل  فعىل  السكاين،  التجمع  حسب 

املسكن اختالفاً كبرياً بني الحرض عموما ومراكز املحافظات)36(، 
ينظر ذلك يف الفصل الثامن.  36

كام أن منط ملكية هذه األصول مختلف يف الريف، كام ان نسبة 

الريف  والحرض )%89 يف  الريف  بني  يختلف  منها  أي  امتالك 

الوقت  ففي  املحافظة()37(.  مركز  و72%  الحرض  بقية  و77% 

الذي تقيم فيه يف  الذي ترتفع فيه نسبة ملكية األرس للمنزل 

الريف نجد أن نسبة األرس التي متتلك دخال من امللكية منخفض 

جدا يف الريف )%14( مقارنة بالحرض )21%()38(.

تبايناً  اقل  الحالة  تبدو  والسلف  القروض  الخامس  املؤرش  ويف 

بني الريف والبيئات الحرضية مع أن نسبة األرس املحرومة يف 

الريف ترتفع اىل حوايل %33، وتنخفض يف بقية الحرض اىل 26% 

واىل %24 ملراكز املحافظات. بينام إرتفعت نسب األرس األفضل 

حاالًً اىل %68 يف مراكز املحافظات وبقية الحرض واىل %60 يف 

الريف. من جهة أخرى نجد ان األرس املكتفية وفق هذا املؤرش 

تبلغ حوايل %8 بالنسبة للتجمعات السكانية املختلفة.

يساعد تحديد العدد الفعيل لألفراد املحرومني يف كل محافظة 

وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء؛ هيئة إحصاء إقليم كردستان؛ البنك الدويل؛   37

املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق )IHSES؛ 2007 الجدول )35-2(، ص 156.
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الالزمة  املوارد  وتحديد  الخطط  وضع  يف  السياسات  راسمي 

أكرث  ويوجد   .)14-3( الجدول  الحرمان  نسب  من  للتقليل 

خمس  يف  اإلقتصادي  الوضع  ميدان  يف  املحرومني  نصف  من 

وفيها  وبابل،  قار  ذي  البرصة،  نينوى،  بغداد،  هي:  محافظات 

عدد  ويرتاوح  أيضا.  العراق  سكان  نصف  من  أكرث  يوجد 

املحرومني يف أي من املحافظات األخرى ما بني )260-600( ألف 

ماليني  ثالثة  حوايل  وحدهام  ونينوى  بغداد  تقتسم  فيام  فرد. 

محروم، وفيهام يوجد ثلث سكان البلد تقريبا.

الوضع  دليل  ملؤرشات  طبقا  املحرومني  عدد  أن  ويالحظ 

اإلقتصادي هو أكرب طبقا ملؤرش معدل اإلعالة، ذلك أن نصف 

سكان البلد يعتربون محرومني وفقه، فيام نجد حوايل 10 ماليني 

فرد محرومني طبقا ملؤرش اإلنفاق، يليه مؤرش القروض والسلف 

)8 مليون فرد(، فيام نجد أن هناك 4 ماليني فرد محرومون طبقا 

ملؤرش السلع املعمرة )الشكل 7-3(. 

الشكل )3-7( عدد املحرومني حسب دليل الوضع اإلقتصادي ومؤرشاته )مليون فرد(

دليل  حسب  املحرومني  عدد  توزيع   )14-3( الجدول  يعرض 

حصة  أن  فيه  ويظهر  واملحافظة،  اإلقتصادي  الوضع  ميدان 

إجاميل  من  حصتها  عن  تقل  محافظات  خمس  يف  املحرومني 

السكان هي بغداد واالنبار وأربيل والسليامنية وكركوك. ورغم 

أن يف دهوك أدىن نسبة من السكان، إال أن نسبة املحرومني فيها 

 ،)1.7% مقابل   3.7%( السكان  نسبة  ضعف  من  أكرث  تشكل 

تليها املثنى )%3.6 مقابل %2.1(. من جهة أخرى فإن التباين 

املؤرشات،  حسب  املحافظات  بني  املحرومني  توزيع  يف  واضح 

املحرومني  عدد  حيث  من  القامئة  بغداد  العاصمة  وتتصدر 

ونسبتهم إىل إجاميل السكان يف جميع املؤرشات باستثناء مؤرش 

القروض والسلف الذي يوجد يف نينوى أكرب عدد من املحرومني 

فيه.من جهة ثانية نجد أن %44 من إجاميل املحرومني حسب 

مؤرش ملكية األصول يف بغداد وحدها )الجدول 6-16، امللف 

نسبة  حيث  من  املحافظات  أدىن  تعد  ألنها  وذلك  اإلحصايئ(، 

 ،)63%( فيها  يقيمون  التي  السكنية  للوحدات  األفراد  امتالك 

األمر الذي يعود إىل السياسة التي اعتمدتها الحكومة قبل عام 

داخل حدود  دار  أية  متلك  إمكانية  بعدم  والتي قضت   2003

عام  إحصاء  يف  بغداد  يف  مسجال  الشخص  يكن  مل  ما  بغداد 

1957)39(. إضافة إىل إرتفاع أسعار العقارات يف العاصمة مقارنة 

باملحافظات األخرى.

من قرارات مجلس قيادة الثورة املنحل التي صدرت يف هذا الصدد: قرار عدم تسجيل   39

الترصفات العقارية الناقلة للملكية ضمن حدود مدينة بغداد لغري املسجلني يف إحصاء 

1957، الوقائع العراقية، العدد 3529 يف 26/09/1994، وقرار حول بيع الوحدات السكنية 

يف مرشوع إسكان شارع حيفا ببغداد، الوقائع العراقية، العدد 3069 يف 28/10/1985.

الجدول )3-14( حصة املحافظة من إجاميل املحرومني مليدان الوضع اإلقتصادي 

املحافظة

عدد األفراد 

املحرومني 

)الف(

نسبة سكان 

املحافظة 

من إجاميل 

سكان 

العراق )%(

حصة املحافظة 

من إجاميل

املحرومني يف 

العراق )%(

نسبة األفراد 

املحرومني ضمن 

املحافظة )%(

ترتيب املحافظة حسب 

حصتها من إجاميل 

األفراد املحرومني 

)الرتتيب 1 للمحافظة 

االقل حرمانا(

ترتيب املحافظة حسب 

نسبة األفراد املحرومني 

ضمن املحافظة 

)الرتتيب 1 للمحافظة 

األقل حرمانا(

3931.73.744.4711دهوك

14099.513.450.81715نينوى

2676.42.518.421السليامنية

2653.02.524.314كركوك

2944.02.821.832أربيل

6125.35.948.11313دياىل

4025.03.828.785االنبار

142424.113.621.9183بغداد

6215.66.041.6147بابل

3743.03.643.7410كربالء

4423.64.244.71012واسط

4224.04.038.296صالح الدين

4653.64.443.6119النجف

4963.34.751.31216القادسية

3762.13.660.1518املثنى

8875.48.455.41517ذي قار

3842.83.749.7614ميسان

9716.49.242.8168البرصة

----100.032.1--10504العراق

البيئة  حسب  ومؤرشاته  اإلقتصادي  الوضع  دليل   7-3-3

عىل مستوى املحافظات 

االمر  فيها،  الريف  سكان  نسبة  حيث  من  املحافظات  تتباين 

فإن  لذا  فيها،  والحرمان  اإلشباع  تباين  عىل  ينعكس  الذي 

- حرض(  )ريف  البيئة  مستوى  عىل  اإلشباع  مستويات  تحليل 

واملحافظات ميهد الطريق لكشف أوضاع الناس باختالف بيئات 

سكنهم. 

مراكز  يف  اإلقتصادي  الوضع  ميدان  يف  الحرمان   1-7-3-3

املحافظات

من  عددا  اإلحصايئ(  امللف   ،4-6( الجدول  بيانات  تكشف 

االستنتاجات املهمة: 

أوال: ان نسبة الحرمان يف مراكز املحافظات أقل من الحرمان يف 

بقية الحرض )%27 مقابل %32( عىل مستوى العراق، مام 

الحرمان مع االبتعاد عن مراكز املحافظات،  يعكس زيادة 

وهو ما يؤرش ضيق الفرص اإلقتصادية سواء لكسب الدخل 

مراكز  خارج  يف  العمل  من  مالئم  دخل  عىل  الحصول  أو 

املحافظات العراقية.

الوضع  الحرمان حسب دليل  تباين كبري يف نسبة  ثانيا: وجود 

مركز  بني %4 يف  يرتاوح  املحافظات  مراكز  بني  اإلقتصادي 

محافظة صالح الدين و%45 يف مركز محافظة النجف.

ثالثا: ان الحرمان يف دليل الوضع اإلقتصادي يف مراكز املحافظات 

محافظات   9 يف  العراق  لعموم  العام  املتوسط  عىل  يزيد 
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تقع جميعها اىل الجنوب من بغداد. وان 9 محافظات تقل 

عن املعدل العام لعموم العراق تقع شامل بغداد باستثناء 

االنبار وبابل ودياىل.

رابعا: يف أربع محافظات هي: كركوك وبغداد والنجف وكربالء 

يف  اإلقتصادي  الوضع  ميدان  حسب  الحرمان  درجة  تزيد 

بقية  مستوى  عىل  الحرمان  معدل  عن  املحافظات  مراكز 

النجف  باستثناء  أنها  نالحظ  كام  محافظة.  كل  يف  الحرض 

تزيد نسبة الحرمان يف مراكزها عن نسبة الحرمان لعموم 

الحرض فيها.

خامسا: إن نسبة الحرمان يف مراكز املحافظات التي تقل عن 

بني  تقع  بينام  الدين.  واحدة هي صالح  %5 يف محافظة 

%10-%15 يف محافظتني هام السليامنية واربيل، وتقع بني 

واالنبار  وبابل  دياىل  محافظات هي:  أربع  %22-%25 يف 

محافظات  مراكز  اربع  يف   30% من  وتقرتب  وكركوك، 

أخرى هي بغداد ودهوك وميسان وواسط. وترتفع بشكل 

مضطرد يف بقية مراكز املحافظات البرصة واملثنى )31%( 

ونينوى والقادسية )%37( وكربالء )%39( وذي قار )40%( 

والنجف )45%(.

3-3-7-2 الحرمان يف ميدان الوضع اإلقتصادي يف بقية الحرض

ميكن تأشري النتائج اآلتية:

يف  اإلقتصادي  الوضع  ميدان  حسب  الحرمان  نسبة  ان  أوال: 

بقية الحرض )مراكز االقضية والنواحي( هي أعىل من نسبة 

الحرمان عىل مستوى مراكز املحافظات %32 مقابل 27%، 

مام يعكس ان الحرمان يف بقية حرض املحافظات أعىل منه 

يف مراكز املحافظات. 

ثانيا: كام هو حال اإلشباع يف مراكز املحافظات، نالحظ وجود 

تباين كبري يف نسبة الحرمان حسب ميدان الوضع اإلقتصادي 

يف حرض خارج مراكز املحافظات، حيث ترتاوح بني %15 يف 

بقية حرض بغداد و%49 يف بقية حرض املثنى. 

ثالثا: إنخفاض نسب الحرمان يف حرض خارج مراكز املحافظات 

لست محافظات هي بغداد والسليامنية وكركوك والنجف 

وأربيل وكربالء عن نسبة الحرمان لهذه الفئة الحرضية عىل 

مستوى العراق والبالغة 32%.

رابعا: ان نسبة الحرمان يف بقية الحرض تزيد عن املتوسط العام 

ترتفع  الباقية حيث   12 الـ  املحافظات  )%32( يف  للعراق 

النسبة يف بقية حرض االنبار اىل %34 وصالح الدين 39% 

والقادسية   )44%( وميسان   )43%( وبابل   )42%( ودياىل 

ونينوى وذي قار )%45( ودهوك والبرصة وواسط )46%( 

واملثنى )49(.

3-3-7-3 الحرمان يف ميدان الوضع اإلقتصادي يف الريف

ميدان  حسب  الحرمان  نسب  ان  السابقة  البيانات  أظهرت 

الحرمان  عن  كثريا  تزيد  العراقي  الريف  يف  اإلقتصادي  الوضع 

فيها  يبدو  التي  واالنبار  كركوك  باستثناء محافظتي  الحرض،  يف 

حال الريف افضل من الحرض حسب ميدان الوضع اإلقتصادي. 

ورغم أن سبع محافظات يقل فيها الحرمان عن املتوسط العام 

وكركوك  بغداد  هي:  العراق  مستوى  عىل   47% يبلغ  الذي 

واالنبار والسليامنية واربيل وصالح الدين وبابل. اال أن الحرمان 

بقية  أرياف  يف  السكان  نصف  عن  فيزيد  اإلرتفاع  نحو  يتجه 

املحافظات ويزيد عىل %60 يف أربع محافظات هي: القادسية 

ونينوى وذي قار واملثنى )الجدول 6-4، امللف اإلحصايئ(.

االكرث  تجعله  الريف  يف  املشخصة  اإلقتصادية  الصعوبات  ان 

حرمانا، وعند ترتيب املناطق حسب مستوى الحرمان يف ميدان 

الوضع اإلقتصادي نجد أن الريف يف 11 محافظة يأيت يف املقدمة، 

تليها 5 مناطق تقع ضمن فئة بقية الحرض تنتمي جميعها اىل 

محافظات املجموعة االوىل، ثم يأيت ريف بابل ومركز محافظة 

النجف باملرتبة الـ 18 من بني املناطق االكرث حرمانا من بني 54 

منطقة )الجدول 6-4، امللف اإلحصايئ(.

3-3-8 مؤرش دليل الوضع اإلقتصادي عىل أساس 

املحافظة والبيئة

3-3-8-1 مؤرشات دليل الوضع اإلقتصادي عىل أساس 

درجة اإلشباع حسب البيئة

دليل  توزيع مؤرشات  اتخاذ  اىل   )15-3( الجدول  بيانات  تشري 

الوضع اإلقتصادي عىل مستويات اإلشباع الثالثية منطا مختلفا 

لتوزيعها عىل مستوى الدليل نفسه الذي يظهر توزيعا متقاربا 

بني املستويات الثالثة )حرمان- كفاية- افضل حاالً(، حيث يتجه 

اإلشباع بعيدا عن مستوى الكفاية نحو اإلشباع االعىل )االفضل 

مؤرش  يف  الحرمان  ونحو  والقروض،  اإلنفاق  مؤرشي  يف  حاالً( 

اإلعالة. يف مقابل ذلك نجد أن مؤرشي األصول والسلع املعمرة 

الكفاية ويبتعدان عن الحرمان. كام نالحظ  يرتكزان أكرث حول 

الريف  التقارب بني  نحو  يتجه  الكفاية  توزيع  أن  الجدول  من 

املعمرة،  السلع  ملكية  باستثناء  املؤرشات  جميع  يف  والحرض 

فيام نجد أن توزيع الحرمان والرفاه يتخذ اتجاهات مختلفة يف 

معظم املؤرشات بني الريف والحرض االمر الذي يعزز الفروق 

بينهام من منظور الوضع اإلقتصادي.

الجدول )3-15( توزيع األرس حسب مستويات اإلشباع والبيئة ملؤرشات دليل الوضع اإلقتصادي )% لألرس(

املؤرش
نسبة األرس املحرومة يف أفضل حاالًمكتفيةمحرومة

الريف اىل الحرض ريفحرضريفحرضريفحرض

19.141.59.212.471.746.02.2إنفاق الفرد 2007

52.253.814.011.833.834.41.0معدل اإلعالة 

11.028.423.039.566.032.12.6ملكية السلع املعمرة )14 سلعة معمرة(

21.19.855.057.923.932.20.5ملكية األصول

24.532.77.76.867.860.41.3القروض والسلف

27.445.432.630.640.024.01.7دليل ميدان الوضع اإلقتصادي

الريف  بني  التفاوت  من  جانبا   )15-3( الجدول  يكشف  كام 

أيضا  ويظهر  ومؤرشاته،  اإلقتصادي  الوضع  ميدان  يف  والحرض 

أن التفاوت أكرث حدة وعمقا يف الريف مقارنة بالحرض، إذ تبلغ 

مرة  من  أكرث  امليدان  دليل  حسب  الريف  يف  الحرمان  نسبة 

ونصف نسبتها يف الحرض. وعىل مستوى مؤرشات امليدان نجد 

أن النسبة تبلغ )%2.6( يف مؤرش ملكية السلع املعمرة وذلك 

بسبب ارتباط هذا املؤرش بتشكيلة السلع املعمرة التي تقتنيها 

األرس والذي يعتمد بدوره عىل عوامل ثقافية وإقتصادية )خاصة 

الكهربائية،  الطاقة  بتوفر  ارتباطه  عن  فضال  الدخل(  مستوى 

وتبلغ نسبة األرس املحرومة يف الريف إىل الحرض يف مؤرش اإلنفاق 

يف  األرس  إنفاق  متوسط  إنخفاض  إىل  يعود  ذلك  ومرّد   2.2%

الريف )784 ألف دينار شهريا)40(( مقارنة بالحرض )1077 ألف 

والسلف  القروض  مؤرش  يف  النسبة  شهريا)41((.وتنخفض  دينار 

إىل %1.3، فيام يبدو أن الحرض أكرث حرمانا من الريف يف مؤرش 

ملكية األصول، وهو أمر يعود بالدرجة األساس إىل إرتفاع نسبة 

الريف مقارنة بالحرض، مع مالحظة أن هذا  متلك املساكن يف 

املؤرش ال يعتني بالتفاوت الكبري يف نوعية املسكن بني البيئتني. 

اإلشباع  لتوزيع  العامة  االتجاهات  الجدول مع  بيانات  وتتسق 

والصعوبات  العراقي  الريف  وخصوصية  رشحها  سبق  التي 

اإلقتصادية التي توجهها األرس املعيشية فيه.

مليدان  اإلشباع  مستوى  األرس حسب  توزيع   )16-3( الجدول 

الوضع اإلقتصادي وحسب البيئة )% لألرس(

حرض/ ريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةمستوى اإلشباع

25.729.927.445.432.1حرمان

30.435.632.630.632.1كفاية
43.934.540.024.035.8أفضل حاالً

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء؛ هيئة إحصاء إقليم كردستان؛ البنك الدويل؛ املسح   40

االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق )IHSES(؛ 2007 الجدول )19-8(، ص 559.

املصدر السابق نفسه، جدول)18-8(، ص551.  41

الريف  يف  حاالًً  األفضل  األرس  نسبة  أن   )16-3( الجدول  يظهر 

والحرض معا تصل حوايل %36، اال ان توزيعها ال يبدو عادال ما 

بني الريف والحرض، اذ بينام تبلغ نسبة األرس الريفية األفضل حاالًً 

يف هذا امليدان %24، فإنها ترتفع يف الحرض ككل اىل %40 بفارق 

حوايل 16 نقطة نسبية. وبينام تشكل األرس يف املستوى املتوسط 

)الكفاية(، حوايل ثلث األرس يف الريف والحرض معا، فإن توزيعها 

متقارب بل تبدو يف الحرض أعىل بنسبة ضئيلة عن الفئات الحرض 

الثالث. أما الحرمان فهو يف الريف والحرض معا يبلغ حوايل 32% 

، لكنه يرتفع يف الريف اىل أكرث من %45 بقليل، وينخفض بواقع 

يرتاوح بني 15-25 نقطة نسبية يف مراكز املحافظات وبقية الحرض 

واألفضل  املكتفية  األرس  نسبتي  مجموع  اما  عموما.  الحرض  ويف 

حاالًً يف الريف والحرض معا تصل اىل 64%. 

املختلف  التأثري  تعكس  والحرض  الريف  بني  ما  الفوارق  ان 

للسياسات اإلقتصادية التي تركز االهتامم فيها عىل الحرض دون 

اإلقتصادية واإلجتامعية لكل من  الخصائص  الريف، فضال عن 

الريف والحرض. تلعب الحكومة دورا مهام كرب عمل يف الحرض 

األنشطة  من  وغريها  والتجارة  والتشييد  والبناء  الصناعة  يف 

اإلقتصادية، إال إنها ال تلعب مثل هذا الدور يف الريف )القطاع 

الزراعي ونشاطات الخدمات الساندة(. لذا فإن تأثري السياسات 

كان مختلفا يف كل من الحرض والريف، والحكومة ال متلك سوى 

فإن  يبدو  ما  وعىل  الريف.  يف  والعاملة  الدخل  عىل  أقل  أثرا 

الثامنينات ال يولد  القطاع الزراعي الخاص مبجمله منذ أواخر 

دخوال كافية لألعداد املتزايدة من سكان الريف حيث نجد أن 

باجر  العاملني  أجور  بني  األدىن  يعد  الزراعة  يف  األجر  متوسط 

ويقل مبقدار %30 عن املتوسط العام لألجور)42(، وخاصة وأن 

النسبة محتسبة من املسح اإلجتامعي واإلقتصادي لألرسة يف العراق 2007، جدول)11-9(،   42

ص720.
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السنوات املاضية شهدت تراجع االستثامر الحكومي والخاص يف 

البنى التحتية ويف األنشطة غري الزراعية يف الريف. األمر الذي 

أفرز تفاوتا يف مستويات التنمية بني الريف والحرض، وأدى إىل 

الحكومية  السياسات  إن  عن  فضال  الريف.  يف  الحرمان  اتساع 

املناطق  عىل  ركزت  بدورها  والفقر  الحرمان  مع  للتعامل 

قيم  ظلت  فيام  املختلفة  الضامن  أنظمة  خالل  من  الحرضية 

األوضاع  وفاقمت  الريف.  يف  السائدة  هي  التقليدي  التضامن 

فالتدهور  الريف،  أوضاع  من  والبيئية  واإلقتصادية  السياسية 

األمني وإرتفاع أسعار الوقود اثر بشكل كبري عىل التكاليف وقلل 

من تنافسية املنتج املحيل يف ظل االنفتاح اإلقتصادي وإطالق 

شهدت  األخرية  السنوات  فإن  كذلك  الزراعية.  املواد  استرياد 

يف  املياه  ترصيف  وإنخفاض  والتصحر  الجفاف  ظاهرة  إتساع 

نهري دجلة والفرات مام أثر بشكل كبري عىل الزراعة وزاد من 

حرمان الريف، وعمق من التفاوت بني الريف والحرض، وجعل 

األخري مكانا أكرث جذبا لإلقامة والعمل وخاصة املدن الكبرية.

مؤرش  حسب  اإلشباع  توزيع  اتجاه  ان   )17-3( الجدول  يبني 

اإلنفاق يشري إىل أن الريف أكرث فقرا سواٌء من منظور الدخل أو 

من منظوراإلنفاق. وباملثل فإن نسبة الحرمان يف الريف والحرض 

عىل  ويالحظ  اإلعالة.  معدل  مؤرش  حسب  النصف  عن  تزيد 

بيانات هذا املؤرش التقارب يف أوضاع الريف والحرض االمر الذي 

يعكس متاثل األوضاع اإلجتامعية بني الريف والحرض تجاه عمل 

أفراد األرسة وقيم التضامن األرسي. وتظهر بيانات الجدول أيضاً 

تزيد  املعمرة، حيث  السلع  املرتفع طبقا ملؤرش ملكية  اإلشباع 

إجاميل  معا عن %84 من  واالفضل حاالًً  املكتفية  األرس  نسبة 

بحدة  يتباين  والحرض  الريف  بني  اإلشباع  توزيع  ان  اال  األرس، 

اذ تبلغ نسبة األرس املحرومة حوايل ضعف مثيلتها تقريبا عىل 

املستوى الوطني وحوايل ثالثة امثالها عىل املستويات الحرضية 

األصول  اإلشباع يف مؤرش ملكية  توزيع  املختلفة. ويخفي ميل 

يف صالح الكفاية، التباين يف خصائص األصول الثالثة املشمولة 

حيث  والحرض  الريف  بني  العامة  سامتها  واختالف  بالقياس 

تكون مواصفاتها اعىل يف الحرض، وبالتايل فإن تكلفة الحصول 

عليها تكون أعىل، األمر الذي يعني إرتفاع نسبة األرس املحرومة. 

توزيع  فإن   - والسلف  القروض   - االخري  للمؤرش  بالنسبة  أما 

الحرمان فيه يتخذ منحنى متباينا بني الريف والحرض، ويتسق 

التوزيع مع طبيعة املؤرش والصعوبات املرتبطة بالحصول  هذ 

عىل االئتامن املنتج، وتوجه األرس يف الريف اىل االقرتاض ملواجهة 

الظروف االستثنائية أكرث مام هو يف الحرض حيث تساهم وفرة 

بعض الخدمات العامة يف التخفيف عن كاهل األرسة عند مرور 

األرسة ببعض تلكم الظروف املؤدية اىل االقرتاض.

خارطة )3-1( األرس املحرومة يف ميدان الوضع اإلقتصادي حسب املحافظات ونوع التجمع السكاين )% لألرس(

3-4 عالقة دليل الوضع اإلقتصادي بخصائص األرسة 

يرتبط الوضع اإلقتصادي لألرسة مبجموعة الخصائص التي تتسم 

بها، مثل حجمها، جنس رب األرسة وعمره ومستواه التعليمي 

ومهنته.  فيه  يعمل  الذي  والقطاع  األرسة  لرب  العمل  وحالة 

وسنحاول يف هذه الفقرة تناول عالقة دليل الوضع اإلقتصادي 

بهذه الخصائص لفهم خصائص الحرمان والرفاه.

3-4-1 حجم األرسة

يؤثر عدد أفراد األرسة يف صياغة العالقات داخل األرسة، وتوزيع 

ويزيد  املعيشة  تكاليف  ويرفع  أفرادها،  بني  والفرص  املوارد 

إطار  اإلعالة يف  معدل  إرتفاع  إن  األرسة.  ميزانية  الضغط عىل 

تكون يف  العوامل  إىل عدد من  يعود  املعيشة  عالقته مبستوى 

الخصوبة  مثل؛  والفقر،  للحرمان  مبارشة  غري  أسباب  معظمها 

املشاركة يف  معدل  إنخفاض  العمل،  إنتاجية  إنخفاض  العالية، 

وإرتفاع  العمل،  قوة  يف  املرأة  مشاركة  ضعف  العمل،  سوق 

معدالت البطالة. 

العراق  يف  لألرسة  واإلقتصادي  اإلجتامعي  املسح  لنتائج  طبقا 

2007 فإن حجم األرسة يبلغ 6.9 فرد يف املتوسط، يرتفع يف الريف 

إىل 7.6 فردا مقابل 6.6 أفراد يف الحرض. وتتفاوت املحافظات 

من حيث عدد أفراد األرسة فيها إذ يرتفع عن املتوسط العام 

يف 11 محافظة، فيبلغ أقصاه يف املثنى التي تتسم بغلبة الطابع 

يبلغ 9.2 فردا )10.7 يف  إذ  فيها  العشائرية  الريفي والعالقات 

الريف و7.8 مركز املحافظة و8.5 بقية الحرض(، ويبلغ متوسط 

السليامنية )5.6  تليها  أدناه يف دياىل )5.4 فردا(،  حجم األرسة 

فرد()43(.   6.5( الدين  فرد(، ودهوك وصالح   6.4( وأربيل  فرد( 

الخصوبة،  معدالت  إرتفاع  نتيجة  مرتفعاً  املتوسط  هذا  ويعد 

عددها. زيادة  وتفضيل  العائلة  لنظام  املجتمع  نظرة  وطبيعة 

يعكس الجدول )3-18( إن هناك ارتباطاً واضحاً بني كرب حجم 

إذ  اإلقتصادي،  الوضع  ميدان  الحرمان يف  نسبة  وزيادة  األرسة 

كلام ارتفع عدد أفراد األرسة ارتفعت نسبة األرس املحرومة، إال 

إن حجم األرسة الذي تتحقق فيه أدىن نسبة حرمان يف امليدان 

زيادة حجم  مع  باإلرتفاع  الحرمان  يأخذ  ثم  أفراد،  أربعة  هو 

األرسة ليبلغ %42 من مجمل األرس التي يبلغ عدد أفرادها عرش 

أفراد فأكرث. وعموما، يرتبط الحرمان بتسارع اإلرتفاع يف معدل 

اإلعالة وإرتفاع نسبة األطفال وكبار السن فيها. وهو أمر يجد 

دليله يف االرتباط الواضح بني حجم األرسة ومعدل اإلعالة.

يف  امليدان  ومؤرشات  األرسة  بني حجم  ما  للعالقة  بالنسبة  أما 

لجميع  املحرومة  األرس  نسبة  أن  نجد  فإننا   )18-3( الجدول 

وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء؛ هيئة إحصاء إقليم كردستان؛ البنك الدويل؛   43

املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق )IHSES(؛ 2007 جدول )6-1(، ص 59.

الجدول )3-17( توزيع األرس حسب مستويات اإلشباع ملؤرشات ميدان الوضع اإلقتصادي والبيئة )%( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةمستوى اإلشباع 

مؤرش إنفاق الفرد
16.223.219.141.525.0حرمان
8.310.49.212.410.0كفاية

75.566.471.746.065.0أفضل حااًل
100100100100100املجموع

مؤرش معدل اإلعالة
49.356.452.253.852.6حرمان
13.414.914.011.813.4كفاية

37.428.733.834.434.0أفضل حااًل
100100100100100املجموع

مؤرش ملكية السلع املعمرة
11.310.711.028.415.6حرمان
22.923.123.039.527.3كفاية

65.866.266.032.157.1أفضل حااًل
100100100100100املجموع

مؤرش ملكية األصول
23.717.521.19.818.2حرمان
51.560.055.057.955.8كفاية

24.822.523.932.226.1أفضل حااًل
100100100100100املجموع

مؤرش القروض والسلف
26. 23.625.624.532.76حرمان
8.326.87.76.87.5كفاية

68.067.667.860.465.9أفضل حااًل
100100100100100املجموع
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اإلنخفاض  نحو  تتجه  الفرد  إنفاق  مؤرش  باستثناء  املؤرشات 

بإرتفاع حجم األرسة من )1-3 فرد( إىل أربعة أفراد ثم تتذبذب 

مع إرتفاع حجم األرسة. أما مؤرش إنفاق الفرد فإن نسبة األرس 

املحرومة فيه ترتفع مع زيادة عدد أفرادها.

الجدول )3-18( نسبة األرس املحرومة مليدان الوضع اإلقتصادي ومؤرشاته حسب حجم األرسة )%(

دليل ميدان الوضع اإلقتصاديالقروض والسلفملكية األصول ملكية السلع املعمرةمعدل اإلعالةإنفاق الفردحجم األرسة

3-13.429.131.228.324.625.1

46.414.015.024.626.323.8

513.476.613.022.527.927.7

622.869.812.918.723.931.1

728.362.614.514.927.534.2

9-835.651.311.815.127.636.3

+1051.357.813.07.828.041.7

25.052.615.618.226.632.1العراق

أو خمسة  أربعة  من  املكونة  األرسة  أن  نجد  أخرى،  من جهة 

أفراد تعد أكرث رفاها من غريها، وميكن أن نعد هذا املتوسط 

الحجم األمثل لألرسة املرفهة. وتوجد األرس ذات الحرمان العايل 

والتي تتسم بإرتفاع عدد أفرادها يف أكرث املحافظات حرمانا – 

املثنى - تليها دياىل فكربالء وذي قار ونينوى. بينام توجد األرس 

األكرث رفاها بحسب حجم األرسة يف بغداد والسليامنية واألنبار 

وكركوك وأربيل.

3-4-2 نسب االطفال يف األرسة 

من جهة أخرى، هناك ارتباط واضح بني إرتفاع مستوى الحرمان 

األطفال  ونسبة  ومؤرشاته  اإلقتصادي  الوضع  ميدان  حسب 

بعمر أقل من 15 سنة يف األرسة الجدول )3-19(، حيث نجد أن 

الحرمان يبلغ أدىن مستوياته عند األرسة التي ليس فيها أطفال 

حسب دليل امليدان ومؤرشاته باستثناء ملكية السلع املعمرة. 

ويزيد الحرمان مع إرتفاع نسبة األطفال يف األرسة حسب دليل 

السلع  ملكية  باستثناء  ومؤرشاته  اإلقتصادي  الوضع  ميدان 

مستوى  اتجاه  بسبب  األخري  املؤرش  شذوذ  ويكمن  املعمرة. 

األرسة  زيادة حجم  لإلرتفاع مع  املعمرة  السلع  الرفاه يف عدد 

بسبب ما يصاحب ذلك من إقتصاديات الحجم اذ تشبع السلعة 

نفسها حاجات عدد اكرب من األفراد كلام ارتفع حجم األرسة.

الجدول )3-19( نسبة األرس املحرومة مليدان الوضع اإلقتصادي حسب نسبة األطفال بعمر أقل من 15 سنة )%(

نسبة األطفال ضمن األرسة
إنفاق 

الفرد

معدل 

اإلعالة
ملكية األصولملكية السلع املعمرة

القروض 

والسلف

دليل ميدان الوضع 

اإلقتصادي

6.235.119.119.019.318.1بدون أطفال

18.739.35.614.520.217.1إىل 20%

27.237.07.813.126.626.2أكرث من %20 ولحد 30%

23.943.315.118.628.230.7أكرث من %30 ولحد 40%

25.641.613.319.628.334.3أكرث من %40 ولحد 50%

28.983.717.321.233.040.0أكرث من %50 ولحد 60%

42.685.020.918.327.846.3أكرث من %60 ولحد 70%

47.586.126.518.134.060.0%70 فأكرث 

25.052.615.618.226.632.1العراق

الشكل )3-8( نسبة األرس املحرومة مليدان الوضع اإلقتصادي حسب نسبة األطفال بعمر أقل من 15 سنة )%(

3-4-3 جنس رب األرسة

تعد العقبات املرتبطة بالنوع اإلجتامعي مظهراً مهاًم للحرمان 

عىل  قادراً  فرد  كل  يكون  أن  املهم  من  انه  ذلك  العراق،  يف 

الوصول إىل صور امللكية واالئتامن والتعليم والسكن وخاصة يف 

حالة النساء الاليت يرأسن أرسهن. 

وجدير بالذكر أن األرس التي ترأسها النساء يف املجتمع العراقي 

اإلجتامعي  املسح  يف  األرس  مجموع  من   11% حوايل  تشكل 

واإلقتصادي لألرسة يف العراق 2007. ومن بني تلك األرس هناك 

تتقارب   )20-3( الجدول  يف  يظهر  وكام  األرامل،  ترأسها   81%

ترأسها  التي  يرأسها رجل وتلك  التي  الحرمان بني األرس  نسب 

امرأة، رغم التفاوت الكبري بني النساء والرجال يف مجاالت العمل 

كانت  وان  اإلقتصادي،  النشاط  نسبة مشاركتهن يف  وإنخفاض 

األرس التي ترأسها امرأة أكرث حرمانا من تلك التي يرأسها رجل 

حسب ميدان الوضع اإلقتصادي، وهو ما ينطبق عىل مؤرشين 

اثنني من مؤرشات امليدان هام: ملكية األصول والسلع املعمرة، 

إال أن الحرمان يتقارب بالنسبة ملؤرش القروض والسلف ويرتفع 

بشكل محسوس بالنسبة للرجل يف بقية املؤرشات. ويعود ذلك 

إىل إنخفاض معدل اإلعالة يف األرس التي ترأسها امرأة مع زيادة 

عدد العاملني فيها األمر الذي يخفض من مستوى الحرمان يف 

مؤرشي اإلعالة واإلنفاق فيها. 
الجدول )3-20( نسبة األرس املحرومة مليدان الوضع اإلقتصادي حسب جنس رب األرسة )%(

خاصية رب 

األرسة

نسبة األرس 

)%(
معدل اإلعالةإنفاق الفرد

ملكية السلع 

املعمرة
ملكية األصول

القروض 

والسلف

دليل ميدان 

الوضع 

اإلقتصادي

88.725.653.014.917.826.732.0رجل

11.320.049.921.321.326.233.4امرأة

من جهة أخرى، يتباين احتامل وقوع األرس التي ترأسها إناث 

يف الحرمان وفقا مليدان الوضع اإلقتصادي، فهو أكرب مام لدى 

األرس التي يرأسها ذكور بحسب املحافظة، إذ ترتفع نسبة األرس 

املحرومة ممن ترأسها إناث إىل أكرث من %60 من إجاميل األرس 

وتنخفض يف  ذكر يف دهوك،  يرتأسها  التي  لألرسة  مقابل 40% 

لألرس  بالنسبة  هي  مام  أعىل  وهي  إىل 50%  واملثنى  قار  ذي 

لألرس  هي  مام  وأدىن   ،)54%( قار  ذي  يف  ذكر  يرتأسها  التي 

التي يرتأسها الذكور يف املثنى )%49(. وتعد محافظات األنبار 

والسليامنية وكركوك أدىن املحافظات من حيث نسب الحرمان 

بني األرس التي ترأسها نساء %25، %20، %16 عىل التوايل.

3-4-4 عمر رب األرسة

دليل  حسب  الحرمان  نسبة  أن   )21-3( الجدول  من  يالحظ 

الوضع اإلقتصادي هي أعىل يف األرس التي يكون رب األرسة فيها 

الشابة )29 سنة فأقل(، وهو أمر يرتبط  العمرية  الفئة  ضمن 

بعدة عوامل أهمها إرتفاع نسبة البطالة بني الشباب، وطبيعة 

مؤرشات  تسميته  ميكن  ما  عىل  تنطوي  التي  الدليل  مكونات 

القروض والسلف  ما  املعمرة واىل حد  رصيد كاألصول والسلع 

أكرث من كونها مؤرشات تدفق )كاإلنفاق(. وهذا يعني إمكانية 

تراكمها مع تقدم رب األرسة يف العمر، لذا نجد نسبة الحرمان 

هي أكرب يف الفئة العمرية األصغر سنا لرب األرسة، إال أن األخري 

يكون أقل حرمانا حسب مؤرش اإلعالة وهو أمر طبيعي كونه ما 

يزال يف بداية تأسيس أرسته. 
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الشكل )3-9( نسب الحرمان يف ميدان الوضع اإلقتصادي حسب جنس رب األرسة )%(

الجدول )3-21( نسب الحرمان لدليل مستوى الوضع اإلقتصادي وحسب عمر رب األرسة )%(

خاصية رب األرسة
نسبة األرس 

)%(

إنفاق 

الفرد

معدل 

اإلعالة

ملكية السلع 

املعمرة

ملكية 

األصول

القروض 

والسلف

دليل ميدان الوضع 

اإلقتصادي

299.319.640.328.929.836.141.2 أو اقل

34 – 3013.124.556.819.523.031.437.8

39 – 3516.029.363.516.820.627.537.0

44 – 4012.930.065.712.016.427.436.0

49 – 459.620.853.08.515.724.425.2

54 – 5011.925.545.411.515.624.729.0

59 – 559.327.041.212.112.922.724.9

6017.921.547.215.613.521.325.6 فأكرث

وعىل مستوى املحافظات فإن الفئة العمرية الشابة )29 سنة 

فاقل( يف املثنى تعد األكرث حرمانا بني املحافظات )%72 لألرس(، 

رفاها  األكرث  أربيل  يف  سنة(   49-45( العمرية  الفئة  تعد  فيام 

بني الفئات املناظرة عىل مستوى املحافظات )تم إحتسابه من 

بيانات املسح اإلقتصادي واإلجتامعي لألرسة يف العراق، 2007(.

3-4-5 املستوى التعليمي لرب األرسة

يف  ومتكينهم  الناس  أوضاع  لتطوير  متينا  مرتكزا  التعليم  يعد 

مواجهة الحرمان، ومحدداً مهاًم الكتساب الفرص، والحصول عىل 

العمل ومستوى الدخل املتحقق من العمل. فقد أثبتت نتائج 

املسح اإلجتامعي واإلقتصادي لألرسة يف العراق لسنة 2007 إن 

متوسط أجر الفرد وبالتايل دخله يتناسب عموما بشكل طردي 

مع مستوى تحصيله العلمي)44(.

وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء؛ هيئة إحصاء إقليم كردستان؛ البنك الدويل؛ املسح   44

االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق )IHSES(؛ 2007 الجدول )11-9(، ص 719.

األرسة  لرب  التعليمي  املستوى  إرتفاع  بني  قوي  ارتباط  هناك 

أن  إال  اإلقتصادي.  الوضع  مليدان  الرفاه طبقا  وإرتفاع مستوى 

توزيع نسب األرس وفق مستويات  تقارب  الالفت لالنتباه هو 

اإلشباع الثالثة عند املستويات املنخفضة للتعليم. تشري بيانات 

الجدول )3-22( إىل أن %43 من األرس املحرومة حسب ميدان 

الوضع اإلقتصادي ال يحمل معيلها الشهادة االبتدائية، فيام نجد 

معيلها  يكمل  مل  امليدان  املحرومة حسب  األرس  من   31% أن 

املحرومة حسب  األرس  توزيع  ويكاد  االبتدائية.  املرحلة  سوى 

مؤرشات امليدان مياثل االتجاه السابق، غري أن حرمان األرس عىل 

وفق ملكية السلع املعمرة هو اكرب بالنسبة لألرس التي يعيلها 

من مل يلتحق باملدرسة أبدا.

تدين  بني  االرتباط  فإن  الريف،  يف  أكرب  الحرمان  أن  وحيث 

عتبة  تحت  األرس  وقوع  احتاملية  وإرتفاع  التعليمي  املستوى 

الحرمان تبدو أكرب مام هي يف الحرض. 

الجدول )3-22( نسبة األرس املحرومة مليدان الوضع اإلقتصادي ومؤرشاته حسب املستوى التعليمي لرب األرسة )%(

معدل اإلعالةإنفاق الفرد
ملكية السلع 

املعمرة
القروض والسلفملكية األصول

دليل ميدان 

الوضع اإلقتصادي

مل يلتحق 

باملدرسة أبدا
26.021.738.018.524.426.5

مل يكمل 

االبتدائية
17.113.719.513.416.616.8

31.028.127.130.227.230.7شهادة االبتدائية

10.612.26.912.211.410.5شهادة املتوسطة

7.59.64.110.48.67.0شهادة الثانوية

شهادة أعىل من 

الثانوية
7.714.84.315.211.78.4

100100100100100100املجموع

3-4-6 حالة العمل لرب األرسة

النشطني  األفراد  إجاميل  من   66% باجر  العاملني  نسبة  تبلغ 

الشابة إىل حوايل  العمرية  الفئة  تنخفض يف  إنها  إال  إقتصاديا، 

%40 وتصل بني اإلناث الشابات إىل %7 فقط، األمر الذي يعكس 

إىل  الدخول  املرأة وصعوبات  لعمل  اإلجتامعي  التفضيل  عدم 

سوق العمل. ويوظف القطاع العام حوايل ثلث القوة العاملة 

النشطة إقتصاديا، وأكرث من نصف النساء النشيطات إقتصاديا، 

إال انه ال يوظف سوى %4 من الشباب األمر الذي يعود بالدرجة 

األساس إىل طبيعة القانون الذي مينع التوظيف يف القطاع العام 

األفراد  استبعاد  يعني  ما  وهو  سنة،  الـ18  سن  دون  هم  ملن 

بعمر )10-17( من العمل فيه)45(. 

تعد البطالة مشكلة كبرية يف أي دولة ومن أهم األسباب التي 

العمل  وفرص  املتوافرة  العمل  قوة  بني  الفجوة  وراءها  تقف 

املوجودة يف سوق العمل كمياً ونوعياً. وتشكل البطالة إحدى 

املظاهر الكربى للتهميش اإلجتامعي، فضال عن أنها تعد تهديداً 

مبارشاً لالستقرار اإلجتامعي والسيايس، وتلحق إرضارا بالغة يف 

أحد  البطالة  تعد  كام  واإلجتامعية.  اإلقتصادية  التنمية  مسرية 

وهي  التنموية،  السياسات  خلل  عىل  الدالة  املؤرشات  أهم 

مبثابة مؤرش للداللة عىل إخفاق وعدم تكامل سياسات التعليم 

املالية  السياسات  وضعف  والتكنولوجيا  واالستثامر  والتدريب 

والنقدية يف استهداف النمو وتحقيق االستقرار اإلقتصادي. لذا 

فقد أصبحت هذه املشكلة واحدة من أكرث املشاكل إلحاحا يف 

العام  الشأن  تناوال يف  القضايا  أكرث  عراق ما بعد 2003، واحد 

بعد قضية اإلرهاب.

وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء؛ هيئة إحصاء إقليم كردستان؛ البنك الدويل؛ املسح   45

االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق )IHSES(؛ 2007 الجدول )21-5(، ص 364.

اإلقتصادية  الحالة  لقياس  مهام  مؤرشا  البطالة  معدل  ميثل 

لألرسة  واإلقتصادي  اإلجتامعي  للمسح  وطبقا  للسكان،  العامة 

يف العراق 2007 فقد بلغ معدل البطالة حوايل %12. ارتفعت 

 %  21 كان   2007 عام  ويف   .)46(15% اىل  لتصل   2008 عام  يف 

من النساء يف تلك الفئة العمرية الشابة )15-24( عاطالت عن 

العمل، مقابل %23 من الرجال يف الفئة العمرية نفسها. وهذان 

إن  ويظهر  للبطالة،  العام  باملعدل  قياسا  مرتفعان  املعدالن 

معدل البطالة لدى الشباب هو أعىل بكثري من املعدل املسجل 

نسبة  إرتفاع  من  جانبا  أن  تفرس  االخرى.وقد  العمرية  للفئات 

العمرية  الفئة  ضمن  األرسة  رب  يكون  عندما  املحرومة  األرس 

االخرى  العمرية  الفئات  مع  مقارنة  فاقل(  سنة   29( الشابة 

ارتباطه  من  أكرث  السائدة  اإلقتصادية  بالظروف  يرتبط   )41%(

بسلوكيات الشباب. وتبدو النساء أكرث عرضة من الرجال للبطالة 

الفئة  يف  وبخاصة  العمل  قوة  يف  مشاركتهن  محدودية  مع 

الفرص  محدودية  منها:  عديدة  عوامل  بسبب  الشابة  العمرية 

ودورها  املرأة  عمل  حول  التقليدية  اآلراء  وسيادة  اإلقتصادية؛ 

العائيل؛ وعزوف أرباب العمل عن تقديم فرص عادلة للنساء؛ 

أعداد  ازدياد  أن  كام  الخاص؛  اإلقتصادي  النشاط  ومحدودية 

تؤثر بشكل سلبي عىل  العمل  يلتحقون بسوق  الذين  األطفال 

نسب العاملة بني الشباب، وتعد عاملة األطفال عاملة مفروضة 

يف ظل عدم وجود إطار قانوين مناسب ملعالجة عاملة األطفال.

اإلقتصادي، ألن  لوضع األرسة  أساسياً  العمل محدداً  تعد حالة 

مبارش  بشكل  يتأثر  األرسة  عليه  تحصل  الذي  الدخل  مستوى 

مبستوى األجر وانتظامه، وهنا يرتبط دخل األرسة بعدد أفرادها 

باملهنة  العمل  أوضاع  ترتبط  أجرية. كام  أعامال  ممن ميارسون 

وقطاع النشاط اإلقتصادي ومدة العمل ومستوى األجور. 

الجهاز املركزي لالحصاء، نتائج مسح التشغيل والبطالة 2008، ص5.  46
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يرتبط الحرمان بحالة العمل لرب األرسة، إذ إن ارتباط الحرمان 

بالريف، الذي ترتبط املهن فيه باملهن خارج القطاع الحكومي، 

بني  الحرمان  مستوى  من  يزيد  العمل،  دخل  عىل  واالعتامد 

فيبلغ 67%  العمل،  األرس يف حالة كون رب األرسة عاطال عن 

نسبة  حيث  من  املحافظات  وتتفاوت  البلد.  مستوى  عىل 

األرس املحرومة طبقا لهذا املؤرش إذ تبلغ أعىل نسبة للحرمان 

العمل.  األرسة عاطال عن  يكون رب  القادسية %85 عندما  يف 

وبغداد،  األنبار  يف   77% وإىل   80% إىل  قار  ذي  يف  وتنخفض 

وتبلغ أدىن نسب الحرمان يف اربيل والسليامنية وميسان إذ تبلغ 

%36 و%32 و%31 عىل التوايل )تم إحتسابه من بيانات املسح 

اإلقتصادي واإلجتامعي لألرسة يف العراق ،2007(.

أساسياً  يعد  عمل  عىل  األرسة  رب  حصول  استدامة  إن  ورغم 

من   30% أن  نجد  إننا  إال  لألرسة،  اإلقتصادي  الوضع  لتحسن 

األرس تعد محرومة رغم أن رب األرسة يعمل، األمر الذي يعكس 

وإرتفاع  اإلنتاجية  وإنخفاض  العمل  بعائد  املرتبطة  املشكالت 

معدل اإلعالة وخاصة يف ظل ازدياد نسب الحرمان يف الريف أكرث 

الجدول )3-23( نسبة األرس املحرومة مليدان الوضع اإلقتصادي ومؤرشاته حسب حالة العمل لرب األرسة )%(

خاصية رب 

األرسة

نسبة األرس 

)%(
معدل اإلعالةإنفاق الفرد

ملكية السلع 

املعمرة
ملكية األصول

القروض 

والسلف

دليل ميدان 

الوضع 

اإلقتصادي

69.724.347.514.618.926.129.3يعمل

عاطل عن 

العمل
3.838.387.225.726.349.167.5

خارج قوة 

العمل
26.525.061.116.715.024.734.5

الحرمان  مستويات  أعىل  أن  نجد  املحافظات  مستوى  وعىل 

بني األرس التي يرأسها عاطلون عن العمل توجد يف: القادسية 

)%85( وذي قار )%79( واألنبار )%77( وبغداد )%76( وكربالء 

أربيل  محافظات  يف  الحرمان  نسب  أدىن  توجد  بينام   .)75%(

)%36( والسليامنية )%32( وميسان )%31( )تم إحتسابه من 

بيانات املسح اإلقتصادي واإلجتامعي لألرسة يف العراق ،2007(.

العمل  وضع  تجاه  حساسا  يعد  اإلقتصادي  الوضع  ميدان  إن 

يظهر  مؤرش  وجود  عدم  رغم  األرسة  لرب  البطالة  وبخاصة 

تأثريه ضمن مؤرشات امليدان. لذا فإنه ينبغي إن تركز سياسات 

املعالجة عىل خلق فرص العمل املدرة للدخل القابل لالستدامة. 

إن اندماج العراق يف العوملة سوف يعني الدخول يف املنافسة 

مع األمم األخرى، األمر الذي سيفرض تغريات جوهرية يف سوق 

العمل، وتغريا يف الوظائف، واملهارات، ودور كل من القطاعني 

العام والخاص يف النشاط اإلقتصادي. وإذا ما رغبت الحكومة 

يف تحقيق اندماج أكرث سالسة بالعوملة فإنه ينبغي إيالء قضية 

رفع  اجل  من  خاصة،  عناية  البرشية  املوارد  لتنمية  التخطيط 

بد  وال  العوملة.  ظل  يف  املنافسة  من  ليتمكن  العمل  إنتاجية 

التوافق  لتحقيق  العاملة  للقوى  السليم  التخطيط  اعتامد  من 

من  املستقبلية  االحتياجات  وبني  والتدريب  التعليم  نظام  بني 

مجتمعيا  جهدا  تتطلب  العمل  إنتاجية  رفع  أن  عىل  العاملة. 

التشغيل  هيكل  تحسني  مقدمتها  عدة يف  مجاالت  متكامال يف 

العمل  نظم  وتحسني  العمل  سوق  تنافسية  وزيادة  وطبيعته، 

عىل  القائم  الرتقي  اعتامدها  من  بدال  املنتج  الجدير  لتكافئ 

أساس العمر املهني، كام ينبغي تحديد األجور عىل أساس الجهد 

الالزم للتأهل له ومتطلبات القيام به، وحاجة املجتمع له. 

3-4-7 قطاع العمل لرب األرسة 

يرتكز نشاط القطاع الخاص يف مجاالت التجارة والزراعة وقطاع 

للعاملني أجور منخفضة  اإلنشاءات والتشييد، وعادة ما تدفع 

نسبة  الخاص  القطاع  يضم  املاهرين. كام  للعامل غري  وخاصة 

أولئك  أو  الخاص  لحسابهم  يعملون  الذين  األفراد  من  عالية 

الذين ال يتلقون أجرا يف املزارع واملرشوعات العائلية. 

يتقارب توزيع األرس املحرومة حسب قطاع العمل لرب األرسة 

أولئك  من  حرمان  أكرث  الخاص  القطاع  يف  العاملون  كان  وان 

املحرومة  أن نسبة األرس  العام، فضال عىل  القطاع  العاملني يف 

العاملني  األرس  ألرباب  بالنسبة  الضعف  تبلغ  حاالًً  األفضل  إىل 

يف القطاع الخاص. ومن املتوقع أن أرباب األرس الذين يعملون 

نسبة  إرتفاع  مع  العمل  أصحاب  من  حرمانا  أكرث  لحسابهم 

حرمان تلك األرس يف مؤرشات امليدان أيضا. 

الجدول )3-24( نسبة األرس املحرومة مليدان الوضع اإلقتصادي ومؤرشاته حسب قطاع العمل لرب األرسة )%(

إنفاق 

الفرد

معدل 

اإلعالة

ملكية السلع 

املعمرة
القروض والسلفملكية األصول

دليل ميدان

الوضع اإلقتصادي

25.535.120.137.834.130.2يعمل بأجر يف القطاع حكومي

32.626.137.036.628.732.6يعمل بأجر يف القطاع الخاص

1.82.52.62.52.82.7يعمل بأجر يف قطاعات أخرى

5.27.75.14.06.45.4 صاحب عمل

34.828.735.019.128.029.2يعمل لحسابه 

100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الوضع  ميدان  بحسب  الحرمان  نسب  يف  تفاوت  هناك 

األرسة  وقوع  احتامل  أن  نجد  إذ  املحافظات.  بني  اإلقتصادي 

تحت عتبة الحرمان يبدو أكرب فيام إذا كان رب األرسة يعمل 

قار  وذي   )51%( املثنى  محافظات  يف  كام  الخاص  القطاع  يف 

ونينوى وكربالء )%47(. فيام يبدو أن األرس التي يعيلها أفراد 

يعملون يف القطاع العام والحكومي أكرث رفاها يف بغداد )62%( 

والسليامنية )%57( وأربيل )%56(. ويعكس ذلك الصعوبات 

األسواق  وضيق  الخاص  القطاع  يف  العاملون  يواجهها  التي 

الشكل )3-10( التوزيع النسبي لألرس حسب قطاع العمل لرب األرسة طبقا مليدان الوضع اإلقتصادي )%(

مام يف الحرض، حيث يعاين القطاع الزراعي من مشكالت جمة 

تفرض صعوبات جدية بالنسبة ألبناء الريف. وتعد محافظات 

املثنى ونينوى وذي قار األكرث حرمانا يف ميدان الوضع اإلقتصادي 

بحسب حالة العمل لرب األرسة رغم أن األخري فيها حاصل عىل 

 )23-3( الجدول  ويظهر  التوايل(.  عمل )%49، %45، %44 عىل 

ميدان  أكرث حرمانا حسب  عاطلون هي  يعيلها  التي  األرس  أن 

تجاه  امليدان حساساً  يبدو  اإلقتصادي ومؤرشاته. وهنا  الوضع 

تأثريه  يظهر  مؤرش  وجود  عدم  رغم  األرسة  لرب  العمل  وضع 

ضمن مؤرشات امليدان. فيام يتجه الحرمان اىل اعتامد االتجاه 

العمل،  التي يعيلها من هم خارج قوة  السابق يف حالة األرس 

إقتصاديا،  نشطني  غري  األفراد  تجعل  عدة  أسبابا  هناك  إن  إذ 

وال  العمل،  عن  عاطلني  وليسوا  يعملون  ال  الذين  السكان  أي 

كونها  العائلة  بأفراد  االهتامم  ومنها:  فعليا عن عمل،  يبحثون 

فرصة  الحصول عىل  عدم   ،)29%( الدراسة   ،)44%( بيت  ربة 

عمل )%7(، اسباب إجتامعية )%6(، العجز أو العوق )2%(، 

الوضع االمني )%2(، الغياب عن العمل بصورة مؤقتة )2%(، 

صغر السن )%1.5(، وعدم الرغبة يف العمل )1%()47(.

الجهاز املركزي لإلحصاء، املسح اإلجتامعي واإلقتصادي لألرسة يف العراق، الجدول 7-5، ص 333.

والفرص يف محافظات املثنى وذي قار وكربالء والقادسية. كام أن 

إرتفاع احتامل وقوع األرس فوق عتبة الحرمان عندما يكون رب 

األرسة فيها موظفا يف القطاع العام والحكومي يعكس التحسن 

رواتبهم،  تعديل  بعد  القطاع  هذا  يف  العاملني  عىل  طرأ  الذي 

وميكن توقع املزيد من التحسن يف ظل الزيادة التي اقرها سلم 

الرواتب الجديد مبوجب القانون 22 لسنة 2008. وبخاصة وأن 

عدد العاملني يف القطاع العام والحكومي وصل عام 2009 إىل 

2.320 مليون موظفا)48(.

جمهورية العراق، وزارة املالية، بيانات املوازنة العامة 2009.  48
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3-4-8 مهنة رب األرسة

يعكس تحليل توزيع العاملني حسب فئات املهن منط هيكلية 

ما  غالبا  الحرف وهم  العاملني يف  نسبة  ترتفع  الصناعة حيث 

يرتكزون يف قطاعات الصناعة واإلنشاءات، يتلوهم العاملون يف 

يرتكزون  فهم  والفنيون  املتخصصون  أما  واملبيعات.  الخدمات 

بشكل أساس يف أنشطة اإلدارة العامة والتعليم والصحة. ويتسق 

التوزيع اإلجاميل مع التوزيع حسب الجنس مع فروق طفيفة 

بني الجنسني. وهنا يلعب التعليم دورا مؤثرا يف توزيع العاملني 

حسب املهن والنشاط اإلقتصادي)49(.

يالحظ إرتفاع نسبة الحرمان يف ميدان وضع األرسة اإلقتصادي 

الوطني عندما تكون مهنة رب األرسة  املحتسبة عىل املستوى 

األرس  من   20% أن  نجد  فيام   ،)24%( إليها  وما  حريف  عامل 

الخدمات والباعة. من جهة  أربابها يعملون يف  املحرومة نجد 

أخرى، نجد أن األرس التي يعمل يف الحرف وما إليها هم أكرث

وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء؛ هيئة إحصاء إقليم كردستان؛ البنك الدويل؛ املسح   49

االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق )IHSES(؛ 2007 الجدول )15-5(، ص 348.

حرمانا يف جميع مؤرشات امليدان باستثناء معدل اإلعالة وان كان 

مرتفعا هو اآلخر مقارنة باملهن األخرى. فيام نالحظ إرتفاع نسبة 

األرس املرفهة عندما تكون مهنة رب األرسة ضمن فئة املرشعون 

واإلدارة العليا )%69(، وهذه املهنة تعد األقل حرمانا بني املهن 

التي قد ميتهنها رب األرسة )%13(. وعىل مستوى املحافظات 

نجد إن األرس التي يرتأسها عاملون يف املهن األولية)50( يف صالح 

الدين تعد األكرث حرماناً )%81(، تليها األرس التي يرتأسها عامل 

املثنى )%71(، وميكن عد  األسامك يف  الزراعة وصيد  مهرة يف 

املحافظات.  جميع  يف  حرماناً  األكرث  لألرس  مهنا  املهنتني  هاتني 

فيام نجد إن فئة املرشعني واإلدارة العليا هي الفئة األكرث رفاها 

واألدىن حرمانا يف محافظات: السليامنية وأربيل ودياىل واألنبار 

وكربالء وواسط وصالح الدين والقادسية وميسان والبرصة )تم 

يف  لألرسة  واإلجتامعي  اإلقتصادي  املسح  بيانات  من  إحتسابه 

العراق ،2007(.

تشمل املهن األولية العاملون يف مهن البيع والخدمات األولية مبا فيها الباعة املتجولني   50

ومنظفو املباين واملركبات والحاملون وعامل الغسيل يف الفنادق وجامعو النفايات، عمل 

الزراعة وتربية السمك والصيد، وعامل املناجم واإلنشاءات والصناعات التحويلية والنقل.

الجدول )3-25( التوزيع النسبي لألرس املحرومة مليدان الوضع اإلقتصادي حسب مهنة رب األرسة )%(

إنفاق 

الفرد
معدل اإلعالة

ملكية السلع 

املعمرة
ملكية األصول

القروض 

والسلف

دليل ميدان

الوضع اإلقتصادي

6.611.64.612.09.27.5مرشعون وإدارة عليا ومتخصصون

8.113.16.611.312.69.5فنيون ومساعدون وعاملون باألعامل الكتابية

16.321.714.623.320.519.9عاملون يف الخدمات والباعة

18.77.222.04.411.312.9عامل مهرة يف الزراعة وصيد األسامك

24.021.227.825.923.023.7عاملون يف الحرف وما إليها

16.718.213.212.815.216.5مشغلو اآلالت ومجمعوها

9.77.011.210.48.310.0املهن األولية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع 

3-5 بعض خصائص األفراد والحرمان يف ميدان الوضع 

اإلقتصادي

3-5-1  املستوى التعليمي

الوضع  ميدان  يف  لألفراد  التعليمي  باملستوى  الحرمان  يرتبط 

وفق  املحرومني  األفراد  من   41% ان  نجد  حيث  اإلقتصادي، 

نسبة  وتنخفض  باملدرسة.  يلتحقوا  مل  الذين  من  هم  امليدان 

الحرمان لألفراد يف ميدان الوضع اإلقتصادي بإرتفاع مستواهم 

التحقوا  الذين  لألفراد   29% الحرمان  نسبة  لتكون  التعليمي 

باملدرسة ومل يكملوا االبتدائية، وتنخفض هذه النسبة اىل 19% 

املرحلة  أكملوا  للذين  و5%  االبتدائية  املرحلة  أكملوا  للذين 

فقط  و2.5%  الثانوية  املرحلة  أكملوا  للذين  و3%  املتوسطة 

بني  العالقة  قوة  إن  الثانوية.  من  أعىل  شهادة  عىل  للحاصلني 

التعليم والحرمان حسب دليل الوضع اإلقتصادي ترجع إىل إن 

التقدم يف التعليم يوفر لألفراد إمكانية الحصول عىل مهن ذات 

دخل أعىل، ومتكنهم من الوصول إىل مستويات إنفاق مرتفعة 

التعليم يبعدهم  الفقر، كام أن  الوقوع يف دائرة  تبعدهم عن 

عن التعرض للبطالة. 

3-5-2  قطاع العمل الرئيس

يف  بأجر  يعملون  ممن  املحرومني  األفراد  نسبة  إرتفاع  يؤرش 

القطاع الخاص )%36 من األفراد( والعاملني لحسابهم )%33 من 

األفراد( املشكالت التي يعانيها القطاع الخاص يف ظل التدهور 

األمني وتراجع األنشطة اإلقتصادية، األمر الذي يعني استمرار 

الصعوبات التي يواجهها العاملون فيه مبا ينعكس عىل وضعهم 

يف  يعملون  املحرومني  األفراد  ربع  أن  نجد  ذلك  مع  املعايش. 

التحسن   مع  إنخفاضها  يتوقع  نسبة  وهي  الحكومي،  القطاع 

يف رواتب وأجور العاملني بعد تعديل سلم الرواتب بعد سنة 

املسح )2007(. مع ذلك نجد أن %40 من األفراد األفضل حاالًً 

يعملون يف القطاع الحكومي.

3-5-3  املهنة يف العمل الرئيس

أما من حيث مهن األفراد الرئيسة ومستوى الحرمان فإننا نجد 

لدى  اإلقتصادي هي  الوضع  ميدان  يف  حرمان  نسب  أعىل  أن 

يف  العاملني  نسبة  تليها   ،)27%( إليها  وما  الحرف  يف  العاملني 

الخدمات والباعة )%18 من األفراد املحرومني(، ثم يليها األفراد 

أقل  أن  فيام نجد  والصيد )17.5%(،  الزراعة  املهرة يف  العامل 

من %7 من األفراد املحرومني هم مرشعون وعاملون يف اإلدارة 

العليا ومتخصصون. كام أن أفراد هذه املهن يشكلون أكرث من 

خمس األفراد االفضل حاالً.

3-6 بني الفقر والحرمان اختالف يف األسلوب وتقارب 

يف النتائج

العراق  اإلجتامعي واإلقتصادي لألرسة يف  املسح  بيانات  وفرت 

طريقة  وباعتامد  الوطني  الفقر  خط  احتساب  إمكانية   2007

كلفة السعرات الحرارية الرضورية إلدامة صحة الفرد العراقي. 

وتمَّ تقدير خط فقر الغذاء بـ 2332 سعرة حرارية يف املتوسط 

والنشاط  والوزن،  والجنس،  العمر،  االعتبار  بنظر  األخذ  )مع 

كلفة  إن  أساس  وعىل  الريف(،  يف  أو  الحرض  يف  سواء  البدين، 

يكون  ديناراً،   0.482 بحوايل  قدرت  الواحدة  الحرارية  السعرة 

للفرد  الشهرية  األساسية  الغذائية  االحتياجات  كلفة  معدل 

وعىل  الغذاء.  فقر  خط  هذا  ويساوي  دينار  ألف   34 الواحد 

ُقدر خط  الغذاء،  فقر  تقع عند خط  التي  األرس  إنفاق  أساس 

فقر السلع والخدمات غري الغذائية بحوايل 43 ألف دينار للفرد 

األساسية  الغذائية  االحتياجات  كلفة  وبجمع  شهرياً.  الواحد 

الفقر يف العراق  مع كلفة االحتياجات غري الغذائية، فإن خط 

يساوي 77 ألف دينار/فرد/ شهر. 

وهو ما يعني أن %22.9 من السكان أي حوايل 6.9 مليون من 

العراقيني )حوايل %16.5 من األرس( يقعون تحت مستوى خط 

الخط  أساسه هذا  الذي احتسب عىل  اإلنفاق  إن  الفقر. علاًم 

والذي  دولياً  به  املعمول  لإلنفاق  اإلقتصادي  التعريف  يعتمد 

يتضمن إضافة إىل املشرتيات النقدية اإلنفاق غري النقدي مبا يف 

ذلك قيمة اإليجار التقديري لألرس التي ال تدفع إيجاراً لسكنها 

السلع  وقيمة  أخرى،  ألسباب  أو  متلكها  مساكن  يف  تقيم  ألنها 

نقدي  بدل  دفع  بدون  األرس  عليها  تحصل  التي  اإلستهالكية 

العمل  مقابل  عليها  تحصل  التي  والسلع  تنتجها  التي  كالسلع 

أو كمعونات. كام إن اإلنفاق قد تم حسابه عىل أساس أسعار 

اإلنفاق عىل سلع  ذلك  املدفوعة مبا يف  األسعار  وليس  السوق 

الحصة التموينية والتي تبلغ 12 ألف دينار شهريا. 

الفقر  نسبة  حيث  من  املحافظات  تتفاوت  أخرى،  جهة  من 

بعض  سكان  من   40% من  أكرث  يعد  حني  ففي  وفجوته، 

الدين  وصالح   ،41% بابل   ،49% )املثنى  فقراء،  املحافظات 

تقل عن 10%  أخرى  الفقراء يف محافظات  نسبة  فإن   ،)40%

كام يف محافظات إقليم كردستان. كام أن املحافظات التي ترتفع 

فيها نسبة الفقراء تزداد فيها فجوة الفقر أيضا )خارطة 1-3(. 

محافظة  يف  يوجدون  الفقراء  من   13% فإن  أخرى  جهة  من 

بغداد وحدها وحوايل %11 يف محافظة البرصة. وعىل مستوى 

وبابل   )75%( املثنى  محافظات  يف  الفقر  نسبة  ترتفع  الريف 

)%61( وواسط )60%(.

وقد اظهر تحليل الفقر ظواهر مختلفة يف العراق حيث)51(:

يقع العراق ضمن البلدان متوسطة الدخل إال إن الظروف 	 

املنرصم جعلت  القرن  ربع  شهدها خالل  التي  االستثنائية 

نصيب  متوسط  هبوط  نتيجة  فقرا  أكرث  املجتمع  من  فئة 

مع  ذلك  ترافق  وقد  اإلجاميل.  القومي  الدخل  من  الفرد 

إنخفاض مستويات الرفاه اإلجتامعي.

إن 	  كشف  الفرد  إنفاق  متوسط  حسب  األفراد  توزيع  إن 

يقعون  منهم  وقلة  الفقر،  خط  حول  يرتكزون  معظمهم 

أن تعرض نسبة كبرية  الخط. ويعني ذلك  عن هذا  بعيداً 

من غري الفقراء إىل إنخفاض يف دخولهم )فقدان العمل أو 

الخ( أو إرتفاع  فقدان املعيل أو مرض احد أفراد األرسة... 

وقوعهم  إىل  يؤدي  أن  يتوقع  اإلستهالكية  احتياجاتهم  يف 

وإذ قدرت فجوة  الشكل 11-3(.  )انظر  الفقر  تحت خط 

الفقر يف العراق بـ %4.5 وهو ما يعني أن إستهالك غالبية 

النسبي  التحسن  وأن  الفقر،  من خط  جدا  قريب  الفقراء 

عىل  الحكومي  اإلنفاق  من  نصيبهم  زيادة  أو  دخولهم  يف 

الخدمات العامة يستطيع انتشالهم من الفقر. إال إن حجم 

الفجوة يتباين بني املحافظات بشكل حاد. وتعد املثنى أفقر 

بابل  تليها  لألفراد،   50% الفقر  نسبة  تبلغ  إذ  املحافظات 

)%42( وصالح الدين )41%(.

اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر، وزارة التخطيط ، االسرتاتيجية الوطنبة   51
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إن الفقر يف العراق، خالفا للفقر يف معظم البلدان األخرى، 	 

اإلجتامعي.  التفاوت  من  مرتفعة  مستويات  تصاحبه  ال 

للرفاه  العام  التوزيع  يف  ملحوظ  بشكل  متجانس  فالبلد 

اإلجتامعي.

الشكل )3-11( خط الفقر وتوزيع متوسط اإلنفاق الشهري

املصدر: اللجنة الوطنية العليا لسياسات التخفيف من الفقر يف العراق، 

إسرتاتيجية تخفيف الفقر يف العراق، 2009، ص9

الخمسية  الفئات  بني  الدخل  توزيع   )12-3( الشكل 

للسكان )%(

الخمسية  الفئات  بني  اإلنفاق  توزيع   )13-3( الشكل 

للسكان )%(

أقىص  أن  العراق  يف  جيني  ملعامل  التاريخية  البيانات  تظهر 

 1993 عام  يف  كان   )2007–1979( للمدة  الدخل  يف  تفاوت 

التي تعد واحدة من أشد سنوات العقوبات حيث بلغ املعامل 

%43,6 وقدر مسح األحوال املعيشية يف العراق معامل جيني 

بـ  للدخل  جيني  معامل  قدر  فيام   .)52(2003 عام   35.1% بـ 

 ،2007 لالرسة  واإلقتصادي  اإلجتامعي  للمسح  طبقا   .30.9%

اتجاه املساواة  التقديرين األخريين يشريان إىل تحسن يف  وكال 

منه  أكرب  الريف  يف  التفاوت  فإن  أخرى،  جهة  من  الدخل.  يف 

 34.0% مقابل   38.0% املعامل  قيمة  بلغت  حيث  الحرض  يف 

باإلنفاق فقد أظهر  الخاص  بالنسبة ملعامل جيني  أما  للحرض. 

تفاوتاً أقل مام هو عليه للدخل. فقد بلغ عىل مستوى العراق 

وفقاً للمسح اإلجتامعي واإلقتصادي %28.5. من ناحية أخرى 

بقليل  أعىل  الحرضية  للمناطق  اإلنفاق  يف  التفاوت  أن  يظهر 

الريفية، حيث يظهر إن معامل جيني  مام هو عليه للمناطق 

املعامل  قيمة  بلغت  حني  يف   ،25.0% بلغ  الريفية  للمناطق 

للمناطق الحرضية 28.0%. 

بالبلدان  باملقارنة  العراق  يف  املساواة  وضع  إن  نجد  ذلك  مع 

بيانات  عنها  توفرت  دولة   142 بني  فمن  مقبوال،  يعد  األخرى 

الدول  عىل  متقدما   20 املرتبة  يف  العراق  جاء  جيني  معامل 

العربية ودول املنطقة التي كان التفاوت فيها أكرث حدة مام هو 

يف العراق)53(. من جهة أخرى يعد نصيب الفرد من الدخل أو 

العوامل  نتيجة  املنطقة وذلك  ببلدان  اإلنفاق منخفضا مقارنة 

معدل  إرتفاع  أن  كام  إليها،  اإلشارة  سبقت  التي  التاريخية 

الخصوبة وإنخفاض مشاركة املرأة كلها تؤدي إىل خفض نصيب 

الفرد من الدخل يف األرسة.

الجهاز املركزي لإلحصاء، مسح األحوال املعيشية 2004، ص 138.  52
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البرشية يف العراق 2009، الجدول )م(، ص 195-197، وبالنسبة ملعامل جيني يف العراق

CSO, KRSO & World Bank, Iraq Poverty Assessment  

Vol. II: Appendixes, Decision Draft  

بفئات  عكسيا  يرتبط  الحرمان  أن  إىل   )26-3( الجدول  يشري 

الدخل فيزيد عند املستويات املنخفضة من اإلنفاق وينخفض 

عند الفئات اإلنفاقية األعىل، حيث يبلغ الحرمان حسب دليل 

ميدان الوضع اإلقتصادي %34 لألرس عند الخمس األدىن إنفاقا 

من السكان، ويتجه إىل اإلنخفاض مع الفئات اإلنفاقية األعىل. 

امليدان  مؤرشات  حسب  الحرمان  بني  االرتباط  مستوى  وعىل 

نجد أن املحرومني حسب مؤرش إنفاق الفرد يقعون ضمن أدىن 

%40 من األرس إنفاقا. ومييل توزيع األرس املحرومة حسب مؤرش 

معدل اإلعالة إىل اتخاذ توزيع يكاد يكون متساويا عند الفئات 

الخمسية رغم أن أدىن %20 من األرس تبدو أقل حرمانا، وقد 

يكون سبب ذلك إرتفاع نسبة األفراد العاملني يف األرسة األدىن 

إنفاقا. أما نسبة الحرمان وفقا ملؤرش ملكية السلع املعمرة فإنه 

أن سلوك  إال  اإلنفاق.  إرتفاع مستوى  مع  اإلنخفاض  إىل  يتجه 

الجدول )3-26( توزيع األرس املحرومة حسب التصنيف الخاميس ملتوسط إنفاق الفرد ملؤرشات ودليل ميدان الوضع اإلقتصادي )%(

التصنيف الخاميس لفئات اإلنفاق
إنفاق 

الفرد
معدل اإلعالة

ملكية السلع 

املعمرة
ملكية األصول

القروض 

والسلف

دليل ميدان الوضع 

اإلقتصادي

157.217.332.914.218.334.2 )األفقر(

242.820.917.417.418.724.8

30.020.417.221.519.817.5

40.020.815.422.720.314.1

50.020.617.224.222.99.4 )األغنى(

100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الوضع  دليل  حسب  املحتسبة  الحرمان  نتائج  مقارنة  وعند 

 )27-3( الجدول  الفقر  خط  منهجية  وفق  بالفقر  اإلقتصادي 

نجد أن %94 من األرس الفقرية هي محرومة يف الوقت نفسه 

حسب ميدان الوضع اإلقتصادي، بينام نجد إن النسبة الباقية 

)%6( من األرس غري الفقرية هي محرومة وفق امليدان. يف حني 

الفرد  إنفاق  مؤرش  يف  محرومة  هي  الفقرية  األرس  جميع  ان 

مستوى  من  أعىل  مستوى  عند  الحرمان  وقوع  بسبب  وذلك 

األخرى  املؤرشات  الحرمان يف  نسبة  أما  املحتسب.  الفقر  خط 

الفقرية  األرس  نسبة  ترتفع  إذ  آلخر،  مؤرش  من  تتفاوت  فإنها 

إىل  األصول  وملكية  اإلعالة  معدل  مؤرشي  حسب  املحرومة 

%87 من األرس الفقرية، يف حني تصل نسبة األرس املحرومة يف 

مؤرش القروض والسلف إىل %84 وحوايل %83 بالنسبة ملؤرش 

األمر  مرتفعة،  تعد  السابقة  النسب  وجميع  األصول،  ملكية 

الذي يشري إىل تقارب مفهومي الحرمان حسب ميدان الوضع 

اإلقتصادي والفقر يف كشف أوضاع األرس الذي تعاين من الفقر 

والحرمان. غري ان هذا التقارب ينطبق بشكل رئيس عىل ميدان 

الوضع اإلقتصادي فيام نجد العالقة بني الفقر والحرمان يف بقية 

امليادين أضعف االمر الذي يعود اىل تشارك الحرمان يف الوضع 

اإلنفاق   / الدخل  مؤرشات  عىل  باالعتامد  والفقر  اإلقتصادي 

حيث أن مؤرشات امليدان ترتبط بشكل مبارش بالدخل باستثناء 

معدل اإلعالة الذي ترتفع فيه هو االخر نسبة األرس املحرومة 

باعىل من املؤرشات املرتبطة بالدخل.

الحرمان يف مؤرشي األصول والقروض والسلف يتجه إىل اإلرتفاع 

عند الفئات األعىل إنفاقا من األرس، ولعل السبب وراء ذلك هو 

إنخفاض ملكية املسكن عند الفئات اإلنفاقية األعىل حيث يبلغ 

األرس  إنفاقا من  األعىل  الخمس  بيوتهم يف  ميتلكون  نسبة من 

%73 مقابل %83 عند الفئة األدىن إنفاقا من األرس)54( يف الوقت 

الذي يكاد يتساوى فيه توزيع الدخل من امللكية عند مستويات 

بالنسبة  الحرمان  أن  أخرى نجد  املختلفة)55(. من جهة  الدخل 

الخمس األغنى من  القروض والسلف يصل ذروته عند  ملؤرش 

األرس وهو ما يعود إىل الظروف األمنية التي فرضت عىل الفئات 

الغنية تحمل أوضاع طارئة األمر الذي دفع بعضها إىل االقرتاض 

ملواجهة حاالًت طارئة )%22 مقابل %8 للفئة األدىن إنفاقا( أو 

لرشاء سلع معمرة )%19( أو لتسديد ديون بذمتها )16%()56(.

28 وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء؛ هيئة إحصاء إقليم كردستان؛ البنك الدويل؛   54

املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق )IHSES(؛ قاعدة البيانات 2007.

الجهاز املركزي لإلحصاء، التقرير الوطني لحال التنمية البرشية يف العراق 2009. املسح   55

اإلجتامعي واإلقتصادي لألرسة يف العراق 2007، الجدول )44-9(، ص 790.

أنظر املصدر السابق الجدول )9-44(، ص 820.  56
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الجدول )3-27( نسب األرس املحرومة حسب حالة الفقر ملؤرشات ودليل ميدان الوضع اإلقتصادي )%(

معدل اإلعالةإنفاق الفرد
ملكية السلع 

املعمرة
القروض والسلفملكية األصول

دليل ميدان 

الوضع اإلقتصادي

100.087.386.983.585.193.9فقراء

0.012.713.116.514.96.1غري فقراء

100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

وبطبيعة الحال ال ينظر إىل هذه النسب من منظور الدقة يف 

أي من املقاربتني )الفقر أو الحرمان( بل من منظور إنهام صور 

مختلفة لعكس أوضاع الناس كام إن هذا التفاوت هو ما يربر 

الفقر  أبعاد  للكشف عن  مقاربات جديدة  اعتامد  إىل  السعي 

املحرومة  األرس  من   94% أن  نجد  لهذا  األرس،  بني  والحرمان 

نفسه  الوقت  يف  فقرية  هي  اإلقتصادي  الوضع  ميدان  حسب 

الحرمان  مقارنة  تشري  اخرى  جهة  من   .)11-3 الشكل  )انظر 

بالفقر عىل مستوى األفراد إىل ان %23 من العراقيني هم فقراء 

)أكرث من 10 ماليني( من  الفقر وإن 35%  وفق منهجية خط 

األفراد هم محرومون طبقا مليدان الوضع اإلقتصادي. 

تعكس  ومحصالتها  الوطنية  اإلسرتاتيجية  بنية  مراجعة  إن 

تشابهها مع أبعاد الحرمان كام يرصدها دليل مستوى املعيشة، 

الحرمان  صور  تدنية  خالل  من  الفقر  معالجة  إىل  تنظر  فهي 

والسكن،  والتعليم  والصحة  اإلستهالك  الفقراء يف  يعانيها  التي 

وتكافؤ الفرص بني النساء والرجال. وعىل قدر تعلق املوضوع 

يف  الفقر  تخفيف  إسرتاتيجية  فإن  اإلقتصادي  الوضع  مبيدان 

األوىل  املحصلة  بوصفه  الدخل  مستوى  تحسني  تبنت  العراق 

وقد وضعت مجموعة من املخرجات لتحقيقها عىل اعتبار أن 

لذا  الفقراء،  لدخل  الرئيس  املصدر  يشكل  العمل  من  الدخل 

تؤدي  التي  األسباب  أهم  احد  هو  الدخل  هذا  إنخفاض  فإن 

زيادة  أولوياتها  ضمن  اإلسرتاتيجية  وضعت  وقد  الفقر.  إىل 

اإلنتاجية وخلق فرص العمل واإلقراض امليرس للفقراء، وإنشاء 

مكاتب تشغيل فعالة وتيسري وصول الفقراء إليها، وتوفري فرص 

التدريب والتعليم الرسيعة للفقراء يف مهن مدرة للدخل.

3-7 أولويات االستهداف الجغرايف واالجتامعي مليدان 

الوضع االقتصادي

تجاه  بحساسيتها  اإلقتصادي  الوضع  دليل  مكونات  متتاز 

السياسية  باملتغريات  تأثرها  ورسعة  الحكومية،  السياسات 

واإلقتصادية واألمنية، أكرث مام هو الحال بالنسبة ملكونات األدلة 

األخرى. إذ ميكن أن يكون لضعف االستقرار األمني أثره السلبي 

التأثري سلبا يف  عىل هذا الدليل، حيث عمل هذا الضعف عىل 

مستوى املعيشة وبالتايل إىل رفع تكاليف املعيشة؛ ورفع معدالت 

البطالة؛ وأدى انتشار السوق السوداء والنشاطات غري املرشوعة 

األخرى إىل التأثري سلبا عىل مكونات دليل الوضع اإلقتصادي.

ودليل  املعيشة  مستوى  دليل  بني  االرتباط  معامل  إرتفاع  إن 

لهذا  وفقا  املحرومة  األرس  نسبة  وإرتفاع  اإلقتصادي،  الوضع 

البنى  ميدان  دليل  بعد  نسبة  أعىل  ثالث  جعلها  مبا  امليدان، 

التحتية، تكسبه أولوية متقدمة عند رسم سياسات املعالجة. كام 

تؤثر السياسات املالية والنقدية املعتمدة مبوجب برامج اإلصالح 

اإلقتصادي املحكومة بالتوجه نحو اقتصاد السوق مبيدان الوضع 

املعيشة  تكاليف  رفع  السلبي يف  تأثريها  اإلقتصادي من خالل 

للسياستني  والبد  البطالة.  ومعدالت  العمل  فرص  عىل  والتأثري 

النقدية واملالية أن تستهدف تنشيط اإلقتصاد فضال عىل ضبطه، 

اإلقتصاد  االستثامر يف  وزيادة  اإلقتصادي  النمو  ورفع معدالت 

النمو وتنشيط الطلب عىل العاملة املحلية. لذا  لترسيع وتائر 

الصغرية، وتحسني رشوط  القروض  ال بد من دعم فرص توفري 

االئتامن للمشاريع الصغرية واملتوسطة.

بناءا عىل العرض السابق، يبني الجدول االيت أولويات االستهداف 

والسياسات  اإلقتصادي،  الوضع  مليدان  واإلجتامعي  الجغرايف 

بحسب  لالرس  االقتصادي  بالوضع  للنهوض  تنفيذها  املطلوب 

اسرتاتيجية  أهداف  مع  تلتقي  وهي  االجتامعية،  خصائصها 

التوكيد عىل  مع  الوطنية،  التنمية  الفقر وخطة  من  التخفيف 

االختيار املكاين يف تنفيذ السياسات. 

ومع تباين نسب الحرمان بني املحافظات ويف داخل كل محافظة 

طبقا لدليل الوضع اإلقتصادي لذا فإن تصميم سياسات التدخل 

عملية  تتأسس  أن  يتطلب  اإلقتصادي  األرسة  وضع  لتحسني 

كام  امليدان  هذا  يف  الحرمان  نسب  عىل  املناطقي  االستهداف 

الريف عموما  القول إن استهداف  امليادين األخرى. وميكن  يف 

يف تلك السياسات يعد أولوية من منظور امليدان وبخاصة وان 

والقادسية  ودهوك  ونينوى  قار  وذي  املثنى  محافظات  ريف 

عرشة  أكرث  تعد  وواسط  والنجف  والبرصة  ودياىل  وميسان 

مناطق حرمانا يف العراق.

حيث  بالريف  أكرث  االهتامم  توجيه  ينبغي  أخرى،  جهة  من 

تحسني  عرب  الرفاه،  نسب  وتنخفض  الحرمان  نسب  ترتفع 

فرص كسب الدخل املستدام، وإطالق عملية التنمية الريفية، 

وتحسني ظروف اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية الزراعية وضخ املزيد 

من االستثامرات يف املشاريع الزراعية.

الجدول )3-28( أولويات االستهداف الجغرايف واإلجتامعي مليدان الوضع اإلقتصادي

األولويات- السياساتاالستهداف اإلجتامعياالستهداف الجغرايف

املحافظات 

بغداد، نينوى، البرصة، ذي 

قار، بابل

ريف املحافظات 

املثنى، ذي قار، نينوى، 

دهوك، القادسية، ميسان، 

دياىل، البرصة، النجف، واسط

األرس التي ترأسها إناث.	 

األرس التي يرأسها شاب أو 	 

شابة.

األرس التي يرأسها عاطل عن 	 

العمل أو غري نشط إقتصاديا.

األرس التي يرأسها ممتهنو 	 

العمل الزراعي.

األرس التي يرأسها أمي أو يقرأ 	 

ويكتب.

األرس التي تسكن الريف 	 

وخارج مراكز املحافظات.

تحسني فرص كسب الدخل.	 

خلق فرص العمل املدرة للدخل يف القطاع الزراعي والريفي.	 

اصالح سوق العمل ومعالجة البطالة.	 

زيادة انتاجية العمل الزراعي.	 

مراجعة الحد االدىن لالجور.	 

انشاء مكاتب تشغيل فعالة يف الريف والحرض.	 

توفري فرص التدريب الرسيعة يف مجاالت ومهن مدرة للدخل.	 

توفري فرص الحصول عىل دور سكنية خاصة وتفعيل صندوق اإلسكان الوطني 	 

لتوفري مصدر سهل ورسيع لقروض السكن القصرية واملتوسطة األجل.

متكني املحرومني من الوصول إىل القروض الصغرية إلنشاء مشاريع صغرية 	 

مدرة للدخل.
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الفصل الرابع: ميدان الحامية واألمان 

اإلجتامعي 

4-1 املقدمة 

تتعدد اوجه الحرمان يف املجتمعات الحديثة مع تعدد الحاجات 

املتاحة الشباع بعضها. لذلك فان احد ظواهر  الوسائل  وضيق 

املتاحة  الفرص  بني  ما  التقاطع  يف  تتلخص  الحديث  املجتمع 

قد  الحرمان  فان  العامة  للمعاين  طبقا  اذ  املبتغاة.  واالهداف 

يكون ظاهرة نفسية، مرضية او طبيعية، شعورية وال شعورية، 

او من عوامل متكينية  رمبا تنجم عن عوامل تكوينية كالعوق 

تتعلق بقدرة الفرد عىل اشباع حاجاته)57(. من هذه الزاوية ميكن 

النظر اىل الحامية اإلجتامعية باعتبارها آلية للتعويض عن نقص 

يف القدرة يقلص من الفرص املتاحة للفرد او األرسة يف الوصول 

اىل درجة مناسبة من االشباع. ومع تعدد اوجه الحرمان تتعدد 

آليات الحامية اإلجتامعية نظراً لطبيعة املخاطر والصعاب التي 

كأنظمة  التقليدية  االجراءات  تعد  مل  لذلك  الناس.  لها  يتعرض 

بل  كافية.  االصناف)58(  وعالقات  والعشائرية  األرسية  التضامن 

الحديثة  الدولة  وظائف  احدى  اإلجتامعية  الحامية  اصبحت 

توزيع  العادة  واجراءاً  اإلجتامعي،  االمن  مؤرشات  وإحدى 

الدخل يأخذ يف الحسبان مصالح فئات معينة ميكن ان تتعرض 

للمخاطر.

رأى الضامن اإلجتامعي النور ألول مرة يف املانيا كرد فعل عىل 

الصناعية)59(.  الثورة  العامل خالل  التي عاشها  املزرية  األوضاع 

البنية  بسبب  ببطء  تنمو  العاملة  الطبقة  كانت  العراق  ويف 

البدائية للنظام اإلقتصادي. كام ان ما يسمى بطبقة األفندية، أي 

موظفي الدولة، كانت محدودة العدد، وذات خربات بسيطة. 

البنيوي  للظروف ومسارات تطورها  الدولة طبقا  وقد حاولت 

والوظيفي ان تحافظ عىل آليات الحامية التقليدية وخصوصا يف 

الريف حيث واصلت اقرار قانون دعاوي العشائر الذي طبقه 

يعد  والذي   1958 عام  حتى  سارياً  وظل  العراق  يف  االنكليز 

ينظر املعاين املتعددة للحرمان يف- د. أحمد زيك بدوي- معجم مصطلحات العلوم   57

اإلجتامعية – بريوت -1979 ص104.

األصناف: كلمة تدل عىل الجامعات الحرفية يف املجتمع االسالمي. فهي من نوع االتحاد   58

املهني يقوم عىل عضوية ذات طابع شعبي ويؤسس أصحاب الحرف شعور بالتضامن 

رضوان السيد- مفاهيم الجامعات يف االسالم- بريوت - دار التنوير- -1984 ص85.

غالبا ما يفتقر مصطلحا الضامن اإلجتامعي والحامية اإلجتامعية اىل الوضوح، ويف كل   59

االحوال يرتبطان بالظروف اإلقتصادية واإلجتامعية السيام من ناحية املوارد املتاحة إلعادة 

التوزيع وحجم السكان والقوى العاملة وتكوينهام )مكتب العمل الدويل- تطوير انظمة 

الحامية اإلجتامعية املناسبة بريوت- -2009 ص3-2. وتعرف منظمة العمل الدولية 

الضامن اإلجتامعي بحسب املدون يف االتفاقية رقم 102 لسنة 1952 من خالل تسعة 

فروع هي العناية الطبية والتقدميات املتعلقة باملرىض والبطالة والشيخوخة وحوادث 

العمل وحجم األرسة واالمومة واالعاقة والرتمل. ينظر: )املعهد الدويل للعمل، نهج جديد 

لتحليل الفقر وللسياسة املتعلقة به، اعداد جريي رودجرز، بريوت، 2000، ص96.

اساساً للتضامن العشائري وقاعدة لحل املشكالت بني السكان. 

فيام اتجهت اىل اقرار قانون للعمل ينسجم مع تطورات النظام 

وظائف  اىل  الحريف  العمل  من  الجوهري  والتحول  اإلقتصادي 

املعقد.  والتنظيم  اآللة  تعتمد  وتجارية  صناعية  وانشطة 

وتؤسس عالقات تعاقدية بني العاملني والدولة، أو بينهم وبني 

أرباب العمل. وينسجم ايضا مع ظهور اوىل التنظيامت النقابية 

صدر  ذلك  عىل  وبناءاًً  الدولة)60(.  يف  العاملني  اعداد  وتعاظم 

عدل  مقتضباً  قانوناً  وكان  لسنة 1936،   72 رقم  العمل  قانون 

عىل  تطبيقه  واقترص  عديدة  انظمة  به  والحقت   1942 عام 

الصغرية مام جعل  الحرفية  او  الصناعية غري األرسية  املشاريع 

حقوق  سهلة  بطريقة  اوضح  فقد  ذلك  ومع  محدوداً.  شموله 

ساعات  مثاين  العمل  ساعات  وحدد  العمل  وارباب  العامل 

خاصا  فصاًل  وافرد  لياًل  واملراهقني  النساء  تشغيل  ومنع  يومياً 

للتعويض عن الوفاة والعاهة واملرض والرضر وجعل التعويض 

واجب الدفع. ولذلك عد هذا الفصل خطوة اوىل نحو تطبيق 

الضامن اإلجتامعي يف العراق. كذلك افرد القانون فصال خاصاً 

لتشكيل النقابات)61( غري ان العراق ظل يفتقر اىل قانون للتقاعد 

والضامن اإلجتامعي حتى عام 1956 حيث صدر القانون رقم 

حصولها  بعد  للدولة  اإلقتصادية  االهتاممات  عكس  الذي   7

عىل %51 من الريع النفطي وتأسيس مجلس األعامر اذ شمل 

املستخدمني  عدد  اليقل  التي  والتجارية  الصناعية  املؤسسات 

فيها عن 5 أشخاص. كام شمل املشاريع الزراعية التي تستخدم 

اآلالت. وبعد قيام ثورة 14متوز 1958 تعاظمت اعداد العامل 

قانون  صدر  ولذلك  الصناعية.  املشاريع  وتعددت  الصناعيني 

من  سلسلة  وبعد   1964 لسنة   140 رقم  اإلجتامعي  الضامن 

القوانني صدر القانون رقم 39 لسنة 1971 الذي يعد اشملها اذ 

انه ساوي بني الرجال والنساء يف الحقوق التقاعدية للنساء يف 

سن 55 سنة وللرجال يف سن 60 سنة واحتسب الراتب التقاعدي 

قانون  صدر   2005 عام  األجور.ويف  متوسط  من   1/40 بنسبة 

الكيانات  يف  العاملني  شمول  تم  كام   .27 رقم  املوحد  التقاعد 

التي تم حلها بنظام التقاعد املبكر مبوجب قرار مجلس الوزراء 

رقم 30 لسنة 2005. 

ان الشبكة الرسمية للضامن اإلجتامعي ليست سوى أحدى اليات 

عديدة  عنارص  ليشمل  يتسع  االمان  مفهوم  ان  عىل  الحامية. 

تشكل  املبحث  نفسه. ويف هذا  الوقت  ومتفاضلة يف  متكاملة 

عنارص دميومة العمل ومخاطره فضال عن املخاطر االخرى صورة 

املتعلقة  القضايا  العمل  قانون  عالج  وقد  االمان.  ملفهوم  كلية 

عمل  بيئة  وتحقيق  والتعويضات  املهنية  والصحة  باالصابات 

د. كريم محمد حمزة، شبكة الحامية اإلجتامعية، مزايا ومعوقات، مجلة دراسات   60

إقتصادية، بغداد، بيت الحكمة العدد19، 2007، ص4.

هاشم جواد- مقدمة يف كيان العراق اإلجتامعي- بغداد، مطبعة املعارف، 1946، عدة   61

صفحات.

هذه  مجمل  ان  اال  سنة.   15 سن  بعد  واالطفال  للنساء  امنة 

العراقي  بازمات املجتمع  تأثرت من حيث فاعليتها  االجراءات 

وقدرة مؤسساته عىل أداء وظائفها.

4-2 عرض تحلييل لواقع الحامية واألمان اإلجتامعي 

والسياسات

ميكن القول إن قوانني التقاعد والضامن اإلجتامعي والعمل يف 

العراق استندت أساسا عىل مبدأ املواطنة دون متييز عىل اساس 

الجنس واالنتامء األثني او الديني...الخ، واىل مبدأ االعرتاف بحق 

الحصول عىل ضامنات  العامل وبحق أرستيهام يف  او  املوظف 

املبالغ  مستقبلية توفر لها ما يكفي لسد احتياجاتها)62(. وتعد 

التقاعدية التي يتسلمها املوظف او العامل او أرستيهام مبثابة 

ضامن مستقبيل لهام. من جانب آخر انشأ املرشع دائرة العمل 

عالقات  ادارة  يف  مختصة  وجهة  كهيئة  اإلجتامعي  والضامن 

ودائرة  املهني  التدريب  ودائرة  العمل  دائرة  من  بدال  العمل 

الضامن اإلجتامعي)63(. كام ان املرشع وسع مظلة األمان فشمل 

واحدا  عامال  تستخدم  التي  فيها  مبا  الصناعية  املشاريع  كل 

بعد ان كان الشمول يقترص عىل خمسة عامل واعطى املبالغ 

املستحقة للعامل او من يخلفه يف حقوقه الناشئة عن عالقات 

العمل اعىل درجات االمتياز حتى يف مقابل ديون الدولة املادة 

12 من القانون املذكور.

العامل  اهميته يشمل  اإلجتامعي عىل  الضامن  قانون  ان  عىل 

دفع  يف  العمل  وارباب  الدولة  يشاركون  الذين  املسجلني 

الهاميش  القطاع  يف  العامل  يشمل  وال  التقاعدية  التوقيفات 

العراقي قد تعرض كام  االقتصاد  فان  املنظم)64(. كذلك  او غري 

لصدمات  حقوق،  من  بها  يتصل  وما  العمل  عالقات  تعرضت 

التي بدأت من عام 1980 حتى عام 2003  كبرية خالل الفرتة 

سواء بسبب ضغوط االنفاق العسكري، او الحصار الدويل، او 

بسبب سوء ادارة االزمات واملوارد. فقد كان رد فعل الدولة ازاء 

تلك الصدمات يف املجال الحاميئ عشوائياً، فمن خالل ما سمي 

متقاعدين  اىل  املوظفني  االف  تحول  االداري  الرتشيق  بعملية 

الوطنية،  العملة  قيمة  تآكل  بسبب  منهم  برغبة  او  باإلكراه 

مبوجبه  تحول  الذي  الدولة  قرار  ان  كام  املرتبات.  قيم  وتدين 

العامل اىل موظفني الرقم 150 يف 87/4/1، والذي تصاحب مع 

توقف  ثم  العامل،  بحقوق  املطالبة  عن  النقابات  قدرة  تدين 

املصانع بعد عام 1991 كل ذلك قلص من اعداد العامل وأدى 

اىل تراجع القدرة التمويلية وغياب دور فرق تفتيش العمل عىل 

قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، املادة الرابعة وقانون التقاعد املوحد رقم 27 لسنة   62

2006، األسباب املوجبة.

قانون التعديل الثاين لقانون العمل رقم 71 لسنة 1987، املادة الثانية.  63

أوصت إسرتاتيجية التخفيف من الفقر يف العراق 2009 باصدرا مثل هذا القانون.   64

ويالحظ ان هذا اإلقصاء يكاد ان يكون عاما يف معظم البلدان العربية، وتفيد تقديرات 

من البنك الدويل ان ثلث عامل املنطقة فقط تشملهم املعاشات التقاعدية مكتب العمل 

الدويل- مصدر سابق- ص4.

مام  التعاوين  القطاع  مساحة  وتراجع  الخاص،  القطاع  منشآت 

أدى اىل تاثريات سلبية جداً عىل حياة املتقاعدين، اذ ان منح 

يتوقف  فاالمر  االساسية،  حاجاته  اشباع  اليعني  راتباً  املتقاعد 

عىل قيمة ذلك الراتب، باملقارنة مع معدالت التضخم واسعار 

السوق، وتنوع الحاجات وعدد افراد األرسة...الخ، كام ان توقف 

املصانع الحكومية واضطرار العامل للعمل يف القطاع الهاميش 

ادى اىل تراجع مستويات الدخول.

لقد تراجعت أعداد املتقاعدين الذين منحوا رواتب يف اجهزة 

الدولة من 79340 متقاعداً يف عام 1995 اىل 46066 عام 1996 

ثم اىل 17129 عام 2000 ثم عاودت اإلرتفاع اىل 74472 عام 

2004 وبلغت 104914 عام 2007)65( اما بالنسبة للعامل فقد 

واملختلط  الخاص  العمل  قطاعات  يف   1997 عام  عددهم  بلغ 

إقليم كردستان 78770 عاماًل مضموناً)66(.  والتعاوين وباستثناء 

وارتفع العدد اىل 81821 عامال مضمونا باستثناء إقليم كردستان 

عام 2002)67(. ان إرتفاع اعداد العامل املضمونني يرجع اىل عدة 

عوامل لعل يف مقدمتها توسيع شبكة الحامية لتشمل املنشآت 

الصغرية والورش التي يشتغل فيها عامل واحد فأكرث فضال عن 

رواتبهم  ضآلة  بسبب  العمل  تركوا  املوظفني  من  أعدادا  إن 

والتحقوا بالقطاع الخاص لتوفري دخل أفضل. عىل ان من املفيد 

أيضا االشارة اىل ان أوضاع العراق وخصوصا يف السنوات االخرية 

أظهر ان العنف واالزمات املتالحقة قللت من القيمة الحامئية 

للقوانني عندما اتسع نطاق الخطر يف الشارع ويف أماكن العمل 

واملدارس مع تناقص فرص العمل.

هذا  تواجه  التي  التحديات  أهم  ان  القول  ميكن  باختصار 

امليدان تتمثل بااليت:

وغري . 1 الخدمية  الرسمية،  املؤسسات  لدى  الذايت  القصور 

هالمية  عن  املحيطة  الظروف  كشفت  فقد  الخدمية، 

وضعف يف بنى وأداء ورؤى وأهداف واسرتاتيجيات العديد 

سياساتها  عىل  سلبا  انعكس  مام  املؤسسات،  هذه  من 

وخططها وبرامجها ومبادراتها وأمناط تفاعلها مع الجمهور، 

تحديات  من  يواجهه  ملا  الفعلية  استجابتها  درجة  وعىل 

قدرتها  من  كثريا  حد  الذي  األمر  الهشة،  للفئات  وخاصة 

وقد  واملجتمعي-املدين.  الوطني  املستويني  عىل  التمكينية 

لعب الفساد وسوء ادارة املال العام دوره يف ذلك.

غياب الرؤية الشاملة للنهوض بالوضع اإلجتامعي واالعتامد . 2

يف الغالب عىل سياسات وإجراءات جزئية موضعية، مشتتة، 

ال يجمع بعضها البعض وال فيام بينها وبني مرشوع النهوض 

اإلقتصادي، أي رابط واضح.

الجهاز املركزي لإلحصاء- املجموعة االحصائية السنوية -2007 ص334.  65

الجهاز املركزي لالحصاء- املجموعة االحصائية السنوية -1997ص361.  66

الجهاز املركزي لالحصاء –املجموعة االحصائية السنوية 2002، ص341.  67
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التحتية . 3 البنى  عىل  إنفاقه  يف  العام  القطاع  يركز  ما  غالبا 

املادية للقطاع اإلجتامعي وخصوصا ما يرتتب من متطلبات 

مادية لتشغيل هذه املرافق، مبا يؤمن قدرتها عىل النهوض 

باملهام وفق املعايري الدولية الحديثة. لكنه يف الوقت ذاته 

ال يطور رؤيته للوضع اإلجتامعي مبا يتناسب مع متغريات 

الواقع.

القطاع . 4 يف  الفاعلة  األطراف  بني  والتكامل  التنسيق  غياب 

اإلجتامعي وبني القطاع العام والقطاع الخاص.

استمرار الوضع املجتمعي املأزوم أدى إىل تبديد فرص متكني . 5

وهادفة،  رشيدة  بطريقة  أدواته  وتطوير  العراقي  املجتمع 

ويف تفويت الفرصة عليه لصياغة أولوياته. 

غياب الربامج الخاصة بإنعاش الفئات الهشة، حيث تفتقد . 6

اإلجتامعية  للربامج  واضحة  رؤى  إىل  اإلجتامعية  السياسة 

ومعاناة)68(.  ترضرا  األكرث  واملناطق  الفئات،  بهذه  الخاصة 

واملهجرين  لألرامل  اعانات  توفر  ان  الدولة  حاولت  لقد 

االجراءات  تلك  ان  اال  املترضرة،  واملهن  املحال  وأصحاب 
مجتزئة ومنفعلة أكرث منها سياسة واضحة ومستقرة.)69(

4-3 املؤرشات املستخلصة من تطبيق منهجية مستوى 

املعيشة يف ميدان الحامية واالمان اإلجتامعي

4-3-1 دليل الحامية واألمان اإلجتامعي ومؤرشاته 

ميكن عد هذا امليدان الصورة املكملة مليدان الوضع اإلقتصادي 

األرسة  واقع  يدرس  اإلقتصادي  الوضع  ميدان  الن  لألرسة، 

مدخوالت  من  األرسة  عليه  تحصل  ما  منظور  من  اإلقتصادي 

نقدية وعينية وما متلكه من اصول اىل غري ذلك. اما يف امليدان 

الحايل فينظر اىل طبيعة عمل االفراد العاملني يف األرسة وهل ان 

إمكانية  ومدى  اإلجتامعي  والضامن  بالتقاعد  مشمول  عملهم 

استمرار هذا العمل واىل غري ذلك من املؤرشات كام مبيني يف 

الجدول )1-4(. 

وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية الخمسية 2010-2014، ص224-223. ينظر كذلك:   68

د. عدنان ياسني مصطفى، املجتمع العراقي وديناميات التغيري، بغداد، بيت الحكمة، 

2010، فصل السياسة اإلجتامعية.

من ذلك قرارات تقديم اعانات مالية لالرامل، وقد انشئت دائرة خاصة لذلك يف وزارة   69

العمل والشؤون اإلجتامعية ثم الحقت يف مجلس الوزراء، وتقديم تعويضات ألصحاب 

املحال املترضرة بفعل االعامل االرهابية من خالل شبكة الحامية اإلجتامعية.

مدى . 1 عن  املؤرش  هذا  يعرب  اإلجتامعي:  والضامن  التقاعد 

والضامن  التقاعد  بقوانني  العاملني  األرسة  أفراد  شمول 

إذا كانت األرسة تستلم دخوال تقاعدية.  اإلجتامعي وفيام 

وتعد األرسة محرومة إذا مل يكن هنالك ضمن أفراد األرسة 

من ميارس عمال مشموالَ بقوانني التقاعد والضامن اإلجتامعي 

وال تستلم األرسة دخوالً تقاعدية. 

العمل . 2 دميومة  مبدى  املؤرش  هذا  يعنى  العمل:  دميومة 

باعتبار أن الدخل من العمل يشكل ما يقارب ثلثي دخل 

العاملني سواء يعملون  األرسة. ويشمل هذا املؤرش جميع 

الفرد  يعترب  وبهذا  عمل.  أصحاب  أو  لحسابهم  أو  بأجر 

محروما إذا كان ال يعمل أو إذا كان يعمل يف عمل موسمي 

أو غري منتظم. 

خطورة العمل: يحسب هذا املؤرش كوسط حسايب بسيط . 3

املتعلقة  املخاطر  من  نوعاً  منها  كل  متثل  عالمات  لثالث 

بالعمل. العالمة األوىل تتعلق بحالة عدم قدرة الفرد عىل 

العمل بسبب الوضع األمني أو عدم رغبته مبزيد من العمل 

لحساب  الثانية  العالمة  وتتعلق  األمني.  الوضع  بسبب 

األرسة  أفراد  ميارسه  الذي  العمل  خطورة  بدرجة  املؤرش 

الذين يعملون باجر. وتتعلق العالمة الثالثة بدرجة خطورة 

العمل الذي ميارسه أفراد األرسة من العاملني لحسابهم أو 

أصحاب العمل. ونظرا إىل ان كاًل من العالمة الثانية والعالمة 

الثالثة هي عىل مستوى الفرد، يتم إيجاد الوسط الحسايب 

لكل منهام ثم تحسب عالمة املؤرش كوسط حسايب بسيط 

للعالمات الثالثة عىل مستوى األرسة.

املخاطر: ويعتمد هذا املؤرش عىل عدد املشاكل التي تأثر . 4

بها سلبا واحداً أو أكرث من أفراد األرسة خالل االثني عرش 

شهرا السابقة من بني أحد عرش نوعا ً من املشاكل. وتعترب 

األرسة محرومة إذا كان العدد املذكور اكرب من الصفر. ان 

من املفيد مالحظة ان هذا الفصل اذ يحلل بيانات املؤرشات 

كل  ان  مفادها  رؤية  من  ينطلق  فانه  الجدول  يف  الواردة 

هذه املؤرشات تتصل عىل نحو مبارش او غري مبارش باالمن 

حقوق  من  مجموعة  عن  يعرب  بوصفه  لألرسة  اإلجتامعي 

املواطنة غري القابلة للتجزئة. 

الجدول )4-1( مؤرشات ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي

حاالت الحرماناملؤرشاتت

ال ميارس أي من أفراد األرسة عماًل مشموالً بقوانني التقاعد والضامن اإلجتامعي وال تستلم األرسة دخوالً تقاعدية.التقاعد والضامن اإلجتامعي1

ال يوجد يف األرسة فرد يعمل أو يوجد فرد واحد يعمل بعمل غري دائم.دميومة العمل2

واحد أو أكرث من أفراد األرسة يواجه خطورة تتعلق بالعمل.خطورة العمل3

واحد أو أكرث من أفراد األرسة تأثر سلباً بواحد أو أكرث من أحد عرش نوعاً من املشاكل خالل األثني عرش شهراً السابقة.املخاطر4

4-3-2 البعد اإلحصايئ :االرتباط واالنحراف املعياري

الحامية  مليدان  سجل  ارتباط  معامل  أعىل  إن  النتائج  أظهرت 

الوضع  ميدان  مع  كان  امليادين  باقي  مع  اإلجتامعي  واألمان 

ميدان  بني  االرتباط  معامل  ان  مالحظة  مع   0.36 اإلقتصادي 

اىل  يشري  مام   ،0.42 بلغ  اإلقتصادي  الوضع  وميدان  السكن 

يأيت  ثم  للناس  اإلقتصادية  بالقدرات  السكن  مشكلة  إرتباط 

 0.30 التعليم  ميدان  مع  امليدان  هذا  إرتباط  الثانية  باملرتبة 

والذي يعكس ولو بشكل محدود دور ميدان التعليم يف تحديد 

مستوى الحرمان لألرسة يف مختلف امليادين. كام تشري النتائج 

اىل تقارب قيمة معامالت االرتباط بني ميدان الحامية واألمان 

متوسط  قيمة  سجلت  كام  األخرى.  امليادين  مع  اإلجتامعي 

انخفاض  ان   .1.1 اإلجتامعي  واألمان  الحامية  مليدان  الدليل 

مقدار قيمة اإلنحراف املعياري 0.3 تدل عىل إنخفاض التباينات 

يف هذا امليدان الجدول )4-5(، مع ان هذه القيمة هي األعىل 

بني قيم امليادين االخرى.

أخرياً أظهرت النتائج إن نسبة األرس املحرومة %33 مع انخفاض 

األرس  نسبة  وإرتفاع   )22% )حوايل  املكتفية  األرس  نسبة  يف 

األفضل حاالًً %45 الجدول )4-4(.

الجدول )4-2( قيم معامالت االرتباط البسيط بني أدلة امليادين والدليل العام ملستوى املعيشة *

 امليدان
الوضع 

اإلقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
 الصحة التعليم

 البنى 

التحتية
 املسكن

الدليل العام ملستوى 

املعيشة

0.361.000.300.220.220.240.63الحامية واألمان اإلجتامعي

* جميع قيم معامالت االرتباط يف الجداول معنوية مبستوى معنوية 0.01 

الجدول )4-3( توزيع األرس واالفراد حسب مستويات االشباع لدليل ميدان الحامية واالمان اإلجتامعي ودليل مستوى املعيشة - 

التصنيف الخاميس )%()70( 

إشباع منخفض جدااملؤرش
إشباع 

منخفض 

إشباع 

متوسط 

إشباع 

مرتفع 

إشباع مرتفع 

جدا 
املجموع 

3.324.650.420.21.5100.0دليل مستوى املعيشة لألرس

13.918.822.329.315.7100.0دليل الحامية واالمان اإلجتامعية لألرس

12.618.422.730.316.0100.0دليل الحامية واالمان اإلجتامعية لالفراد

4.025.751.218.11.0100.0دليل مستوى املعيشة لالفراد

الجدول )4-4( توزيع األرس واالفراد حسب مستويات االشباع لدليل ميدان الحامية واالمان اإلجتامعي ودليل مستوى املعيشة - 

التصنيف الثاليث )%(

املجموعأفضل حاالًً مكتفية محرومة املؤرش

27.950.421.7100.0دليل مستوى املعيشة لألرس

32.622.345.1100.0دليل الحامية واالمان اإلجتامعي لألرس

31.022.746.3100.0دليل الحامية واالمان اإلجتامعي لالفراد

29.751.219.1100.0دليل مستوى املعيشة لالفراد

ميكن دمج فئتي )اشباع منخفض جدا وإشباع منخفض الواردة يف هذا الجدول( لتصبح فئة واحدة عنوانها الحرمان. وتصبح فئة االشباع املتوسط مكتفية واالشباع   70

املرتفع جدا واملرتفع تصبح أفضل حاالً.  
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عىل  اإلجتامعي  واألمان  الحامية  ميدان  دليل   3-3-4

مستوى العراق

إن من حق كل فرد أن يعيش مبستوى معييش يحافظ عىل كرامته 

ودميومة رزقه وضامن مستقبله ومستقبل أرسته. وهذا يتطلب 

من الدولة بكافة مؤسساتها أن تضع السياسات والربامج لتأمني 

متتع الناس بهذه الحقوق. لقد اظهرت النتائج، وكام هو مبني يف 

الجدول )4-3( )التصنيف الخاميس( ان نسبة األرس التي تعاين 

من اشباع منخفض جدا او منخفض تبلغ حوايل ثلث مجموع 

واالفراد  األرس  نسبتا  ايضا  وتتقارب  لالفراد،  مقابل 31%  األرس 

يف فئة االشباع املتوسط ويف فئتي االشباع املرتفع واملرتفع جدا. 

عىل ان نسبة األرس ذات االشباع املرتفع واملرتفع جدا تبلغ 45% 

يزيد  وبفارق  املتوسط.  االشباع  ذات  األرس  ضعف  يساوي  ما 

املنخفض  االشباع  ذات  األرس  عن  نسبية  درجة   12 عىل  قليال 

واملنخفض جدا. ويبدو هذا التوزيع مقاربا يف حالة االفراد أيضا. 

نسبة  مع  تتقارب  املنخفض  االشباع  ذات  األرس  نسبة  ان  غري 

األرس ذات االشباع املرتفع جدا )الشكل 4-1(. وطبقا للتصنيف 

الثاليث الجدول )4-4( تبدو الصورة أوضح، اذ تبلغ نسبة األرس 

املحرومة حوايل ثلث مجموع األرس مقابل حوايل خمس األرس 

األرس  نسبة  بني  الفرق  ويبلغ  حاالً.  أفضل  و)45%(  مكتفية 

املحرومة ودليل مستوى املعيشة لألرس حوايل 5 درجات نسبية 

يقاربها الفرق بني نسبة االفراد املحرومني والدليل املذكور. 

الشكل )4-1( توزيع األفراد حسب مستويات اإلشباع لدليل 

ميدان الحامية واالمان اإلجتامعي - التصنيف الخاميس )%(

الجدول )4-5( توزيع األرس حسب مستوى االشباع ملؤرشات دليل ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي )%(

املجموعأفضل حااًلمكتفيةمحرومةاملؤرش
األرس املشمولة 

بقياس املؤرش %

الوسط 

الحسايب 

لقيمة املؤرش

االنحراف 

املعياري لقيمة 

املؤرش

45.538.016.6100.0100.00.60.6التقاعد والضامن اإلجتامعي 

23.46.969.7100.094.31.50.4دميومة العمل 

48.19.642.3100.088.11.00.5خطورة العمل 

17.10.082.9100.0100.01.40.3املخاطر 11 نوع من املخاطر

دليل ميدان الحامية واألمان 

اإلجتامعي 
32.622.345.1100.0100.01.10.3

من جانب آخر، عند أخذ التصنيف الثاليث يظهر لنا بأن األرس 

عن  تزيد  واألمان  الحامية  ميدان  دليل  يف  املحرومني  واألفراد 

نسبة األرس واألفراد واملحرومني يف دليل املستوى املعييش كام 

أرشنا اليه سابقاً.

الحامية  ميدان  دليل  يف  املكتفية  األرس  اىل  النظر  عند  واخريا، 

التفاوت  يالحظ  املعيشة  ملستوى  العام  والدليل  اإلجتامعية 

أرسة  كل  مقابل  إذ  املحرومة  األرس  بني  قورن  ما  إذا  الكبري 

يقارب  ما  هناك  اإلجتامعي  واألمان  الحامية  دليل  يف  مكتفية 

لألرس  بالنسبة  أما  املعيشة.  دليل مستوى  مكتفيتني يف  أرستني 

األفضل حاالًً فتكون الصورة عكس ما كانت عليه بالنسبة لألرس 

املكتفية.

الشكل )4-2( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرشات دليل ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي )%(

عىل  اإلجتامعي  واألمان  الحامية  دليل  مؤرشات   4-3-4

مستوى العراق

بالعودة اىل الجدول )4-5( ميكن تاشري النتائج اآلتية:

التقاعد والضامن اإلجتامعي؛ من العوامل املهمة التي لها . 1

تأثري مبارش عىل هذا امليدان يف العراق هي شبكة الحامية 

منه  تستفيد  قانونياً  إجراءاً  بوصفها  اإلجتامعي  واألمان 

رشيحة مهمة من األشخاص. غري أن الجدول )4-5( ُيظهر 

إن أكرث األرس التي تعاين حرمانا سجلت يف هذا املؤرش نسبة 

عالية مقارنة بباقي املؤرشات الخاصة بهذا الدليل بإستثناء 

مؤرش خطورة العمل الذي سجل اعىل نسب حرمان مقارنة 

بباقي املؤرشات الخاصة بالدليل. فقد تبني ان حوايل نصف 

األرس تقريباً تعاين من حرمان يف هذا املؤرش أي إنه ال يوجد 

أي فرد من أفراد األرسة يحصل عىل راتب تقاعدي أوضامن 

لتوزيع األرس  بالنسبة  املؤرش  إتجاه هذا  إن  أي  إجتامعي. 

أخذ إتجاها تنازليا نحو األرس األفضل حاالً. ومبقارنة بسيطة 

يتبني إن هناك خمسة أرس محرومة يقابلها أرستان أفضل 

حاالً. ويف املقابل نجد إن نسبة األرس املكتفية يف هذا املؤرش 

 .38% بلغت  املؤرشات  بباقي  مقارنَة  نسبة  أعىل  سجلت 

مع  املؤرش  هذا  يف  املحرومة  األرس  نسبة  مقارنة  عند  أما 

األرس  نسب  إرتفاع  نالحظ  الحامية  بدليل  املحرومة  األرس 

املحرومة يف هذا املؤرش إذ بلغت ضعف األرس املحرومة يف 

املتوسط 0.6  يف  إنخفاضاً  املؤرش  الحامية. كام أظهر  دليل 

وهذه القيمة تشري اىل إرتفاع نسبة األرس املحرومة مقارنة 

املؤرش  لهذا  املعياري  اإلنحراف  إن  كام  املستويات.  بباقي 

0.6 سجل إرتفاعاً باملقارنة مع التباينات الخاصة باملؤرشات 

األخرى ضمن هذا امليدان. ان إرتفاع نسبة الحرمان يف هذا 

املؤرش ترجع اىل عوامل عديدة لعل يف مقدمتها تدين نشاط 

أجهزة وزارة العمل والشؤون اإلجتامعية، وفقدان الوثائق 

ونقص التمويل الحكومي بعد ان كان متويل الضامن ذاتيا 

قبل عام 2003.

دميومة العمل؛ ال شك إن دميومة وإستقرار عمل اإلنسان . 2

املستقبل  نحو  متفائلة  رؤية  ويخلق  باألطمئنان  يشعره 

وخصوصاً حني يكون العمل مضموناً. أظهرت النتائج كام يف 

الجدول رقم )4-5( انخفاض نسبة األرس املحرومة يف هذا 

املؤرش حيث بلغت حوايل الربع، وهذه النسبة هي اقل من 

نسب األرس املحرومة يف دليل الحامية، بينام سجلت نسبة 

مؤرش  بعد  األرس  من  نسبة  اعىل  ثاين  حاالًً  األفضل  األرس 

املخاطر الذي سوف يتم االشارة إليه الحقا. إن هذه النسبة 

املرتفعة تعوةد اىل أن %40 من أفراد هذه األرس األفضل 

 ،)21-7( )الجدول  الحكومي  القطاع  ضمن  يعملون  حاالًً 

امللف اإلحصايئ(. 

من جانب آخر أظهرت النتائج إن قيمة متوسط هذا املؤرش 1.5 

هي أعىل قيمة سجلت بالنسبة لجميع املؤرشات الخاصة بهذا 

القيمة تشري اىل إنخفاض نسبة األرس املحرومة  الدليل. وهذه 

املعياري  اإلنحراف  مقدار  إن  كام  األفضل حاالً.  باألرس  مقارنة 

كان  التفاوت بني األرس  إن  تدل عىل  قيمة منخفضة  يعد   0.4

منخفضاً.

4-3-5 دليل ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي ومؤرشاته 

عىل املستوى املكاين

إقليم  محافظات  يف  الحرمان  نسبة  تساوي  من  الرغم  عىل 

كردستان مع النسبة املقدرة لبقية املحافظات %32 كام مبني 
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يف الجدول )4-6( إال إن هذه النسب عند مقارنتها مع الدليل 

العام ملستوى املعيشة تظهر نسب حرمان مختلفة. فهي تقل 

املحافظات  بقية  ترتفع يف  بينام  إقليم كردستان  يف محافظات 

مقارنة مع دليل الحامية واألمان اإلجتامعي. اما بالنسبة ملحافظة 

بغداد فان نسبة الحرمان فيها قد سجلت اعىل نسبة من بني 

باملقارنة مع  الوطني  املستوى  اعىل من  املناطق، وهي  جميع 

دليل الحامية. وعند مقارنة هذه النسبة مع نسبة املحرومني يف 

الدليل العام نالحظ انها تعادل ضعف األرس املحرومة يف الدليل 

العام. فرغم إن بغداد جاءت يف الرتتيب األول يف الدليل العام 

ملستوى املعيشة إال إنها جاءت يف الرتتيب األخري بالنسبة لألرس 

األقل حرمانا يف ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي، أما بالنسبة 

حافظت  بينام  بغداد  إتجاه  عكس  فأخذت  املحافظات  لبقية 

خصوصية  ان  الرتتيب.  نفس  عىل  كردستان  إقليم  محافظات 

معقدة  مشكالتها  تجعل  واالثنية  والسكانية  الجغرافية  بغداد 

ومصادر التهديد فيها متعددة.

الجدول )4-6( نسب الحرمان مليدان الحامية واالمان اإلجتامعي وامليدان العام ملستوى املعييش واملنطقة )% لألرس(

الرتتيبالدليل العام ملستوى املعيشةالرتتيبالحامية واألمان اإلجتامعياملنطقة

31.5227.02كردستان

35.9317.81بغداد

31.5132.53بقية املحافظات

32.627.9العراق

مستوى . 1 عىل  اإلجتامعي  واألمان  الحامية  ميدان  دليل 

املناطق

يظهر من خالل الجدول )4-7( تقارب نسب الحرمان 

بقية  أما  املحافظة.  مركز  حرض  مناطق  مستوى  عىل 

الحرض، عدا محافظة بغداد، فقد سجلت نسب األرس 

مركز  يف  املحرومة  األرس  نسبة  فيها ضعف  املحرومة 

املحافظة. أما عىل مستوى املقارنة بني الحرض والريف 

نالحظ إن هناك اختالفات يف جميع املناطق تصل فيها 

املحرومة  األرس  اىل ضعف  الريف  يف  املحرومة  األرس 

يف الحرض)71(. من جانب آخر فعند املقارنة بني األرس 

املحرومة يف ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي ودليل 

واحدا  إتجاها  هناك  نالحظ  املعيشة  ملستوى  العام 

بالنسبة لجميع املناطق عىل مستوى طبقات الحرض. 
مع ان مفهوم الحرمان ال يتطابق مع مفهوم الفقر من املفيد االشارة اىل ان اإلسرتاتيجية   71

الوطنية للتخفيف من الفقر أظهرت ان نسبة الفقر يف الريف بلغت )%39.3( مقابل 

)%16.1( يف الحرض )اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر – اإلسرتاتيجية الوطنية 

للتخفيف من الفقر، بغداد، 2009، ص10.

لكن امللفت لإلنتباه إنه يف ريف بغداد وريف كردستان 

كان االتجاه مختلف.ففي ريف بغداد إرتفعت نسبة 

بالنسبة لدليل ميدان الحامية  املحرومني اىل الضعف 

ملستوى  العام  بالدليل  مقارنة  اإلجتامعي  واألمان 

انخفاض  نالحظ  كردستان  ريف  عكس  عىل  املعيشة 

الحامية  ميدان  لدليل  بالنسبة  املحرومة  األرس  نسبة 

واألمان اىل تقريباً الضعف عند املقارنة مع دليل العام 

ريف  إن  اىل  يعود  أن  ميكن  وهذا  املعيشة،  ملستوى 

متتاز  التي  العراقية  األرياف  من  هو  بغداد  محافظة 

خدمات  لها  توفرت  التي  الخصبة  الزراعية  باألرايض 

مناسبة باملقارنة مع غريها وان كان ذلك مل يخفض من 

نسبة الحرمان بني السكان وذلك الن بعض املشكالت 

العالقات  وطبيعة  امللكية،  منط  ومنها  شائعة  تبدو 

العشائرية فضال عن نقص الخدمات. 

الجدول )4-7( نسب الحرمان مليدان الحامية واألمان اإلجتامعي وللدليل العام ملستوى املعيشة حسب املنطقة والبيئة )% لألرس(

الدليل العام ملستوى املعيشةالحامية واألمان اإلجتامعيالبيئةاملنطقة

26.012.5مركز محافظةكردستان

31.421.2بقية الحرض 

28.616.7حرض 

43.870.0ريف 

31.527.0حرض وريف 

42.621.9مركز محافظةبغداد

18.08.9بقية الحرض 

33.817.2حرض 

62.424.5ريف 

35.917.8حرض وريف 

22.615.3مركز محافظةبقية املحافظات

25.321.3بقية الحرض 

23.817.8حرض 

45.358.7ريف 

31.532.5حرض وريف 

30.117.2مركز محافظةالعراق

24.417.8بقية الحرض 

27.717.4حرض 

46.357.5ريف 

32.627.9حرض وريف 

مستوى . 2 عىل  اإلجتامعي  واألمان  الحامية  ميدان  دليل 

املحافظات

تقع  املحافظات  معظم  إن   )8-4( رقم  الجدول  يظهر 

عىل  يدل  وهذا   35%  -  26% بني  فيها  الحرمان  نسبة 

امليدان  هذا  يف  املحافظات  بني  الحرمان  نسب  تقارب 

أعىل  شكلتا  الدين  وصالح  دياىل  محافظتي  إن  رغم 

اىل  ذلك  سبب  يعود  وقد   )49%  ،40%( حرمان  نسبة 

املحافظتان  هاتان  بها  متر  كانت  التي  األمنية  الظروف 

مثل  إستقراراً  أكرث  مبحافظات  مقارنة  الفرتة  تلك  خالل 

للنظر  امللفت  لكن  وبابل.  كربالء  البرصة،  محافظات 

الحامية  دليل  يف  املحافظات  ملعظم  الحرمان  نسب  إن 

واألمان اإلجتامعي)72( تبدو مختلفة متاماً عن الدليل العام 

وبابل  املثنى  محافظات  ان  أظهرت  والتي  الفقر  من  التخفيف  إسرتاتيجية  مع  باملقارنة   72

األشد  ميسان هي  ان  يظهر  الجدول  فان هذا  فقرا  االشد  املحافظات  الدين هي  وصالح 

حرمانا تليها القادسية ثم املثنى. وباملقارنة مع خارطة الحرمان 2006، فان املحافظة التي 

تظهر الحصة االكرب من املحرومني إقتصاديا هي بغداد تليها نينوى ثم السليامنية )خارطة 

الحرمان ومستويات املعيشة، ج1، التقرير التحلييل، ص170(.

ملستوى املعيشة وهذا يؤرش محدودية تأثري هذا امليدان 

عىل الدليل العام ملستوى املعيشة. وميكن مالحظة ذلك 

يف  مبني  كام  املحافظات  ترتيب  بني  املقارنة  خالل  من 

الجدول رقم )4-9(. فعىل سبيل املثال رغم إن محافظة 

بغداد قد سجلت ثاين أقل نسبة حرمان بالنسبة لدليل 

بغداد  محافظة  شكلت  باملقابل  املعيشة  ملستوى  العام 

بالنسبة لدليل ميدان الحامية األمان اإلجتامعي الرتتيب 

الثالث بالنسبة للمحافظات األكرث حرماناً. وهنا نشري اىل 

ان القيمة السالبة يف العمود االخري من الجدول )9-4( 

تشري اىل تراجع ترتيب املحافظة يف دليل الحامية واالمان 

اإلجتامعي مقارنة مع الدليل العام ملستوى املعيشة.
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إطار )4-1( املرأة والعمل واألمان اإلجتامعي

تؤدي محدودية حصول النساء عىل فرص التأهيل والتدريب والتعليم إىل تحديد مهن معينة للنساء ال تتطلب مهارات عالية عىل 
األغلب، وهي مهن يكون مردودها متدن وغري ثابت. ويرجع ذلك إىل نظرة املجتمع املتدنية لوضع املرأة، والذي يفضل ويقدم 
تعليم وتأهيل الذكر عىل األنثى؛ األمر الذي يقلل من فرصها يف الحصول عىل العمل املأجور، فتقف عاجزة عن املنافسة يف سوق 

العمل. 

ونظراً لقّلة استفادة النساء من سوق العمل الرسمية، فإنهن ال يتمتعن باألمن الوظيفي وفوائد الحامية اإلجتامعية. وال تتجاوز 
حصة النساء من سوق العمل نسبة %18، ويزاول %4 من النساء األعامل املهنية يف التعليم والطب والخدمة الحكومية، بينام 

يزاول %5 منهن األعامل الزراعية وإعامل البيع يف األسواق والخياطة وأعامل يدوية أخرى.*

ال تتمتع النساء العامالت يف القطاع الخاص بنظام الحامية اإلجتامعية، ونادرا ما تطبق عليهن قوانني العمل العراقية، بالرغم من 
أن هذه الفئة تشكل األغلبية الساحقة من العنرص النسوي املنخرط يف سوق العمل )العامالت الزراعيات املؤقتات واملوسميات، 
الحكومية  املنازل واملؤسسات  األسواق، وخادمات  والبائعات يف  األرس،  التقليدية، ومساعدات  الصناعة  واملستخدمات مبشاريع 

والرشكات الخاصة(.

وتفضل الفتيات املتخرجات من املرحلة الثانوية التوجه للفروع األدبية واألنسانية، واألبتعاد عن الفروع العلمية كالطب والهندسة، 
وبذلك فإنهن يكرسن نظرة املجتمع لدورهن واألعراف والتقاليد التي تصور املرأة الزوجة وراعية األطفال والتي ال حاجة لها 
بدخول سوح الرجال يف معرتك الحياة. يظهر الجدول 1 توزيع املشتغلني من خريجي الكليات واملعاهد املهنية لألعوام -2006
2003، حيث نالحظ تركز الخريجات من اآلناث يف اإلختصاصات األدبية وبنسبة بلغت %33 إىل %37 من مجموع اآلناث لألعوام 
2003-2005، تلتها اللغة العربية واللغات األخرى ومن ثم األدارة واإلقتصاد، ومن املالحظ أن جميع هذه الفروع هي من العلوم 
األدبية أو األنسانية، وباملقابل نشاهد الشحة يف نسب الخريجات من الدراسات العلمية كالطب %5 والصيدلة %1 والهندسة 6% 

ويف دراسة القانون %2، بالرغم من حاجة سوق العمل إىل خريجات يف هذه الفروع وخاصة يف مجال الطب والقانون. 

الجنس  حسب  الجامعي  والتعليم  املهنية  املدارس  خريجي  من  للمشتغلني  النسبي  التوزيع 

واالختصاص للسنوات )2006-2003(

االختصاص
2003200420052006

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

7.45.86.76.25.45.05.54.5االختصاصات الطبية وفروعها
0.60.80.71.10.91.10.71.2الصيدلة

26.45.139.98.136.86.620.65.7الهندسة بكافة فروعها
13.512.87.614.99.017.88.915.9العلوم والعلوم الرصفة 

5.21.44.01.34.61.33.61.2العلوم الزراعية
0.70.30.50.20.40.20.40.2الطب البيطري

10.313.210.213.510.411.610.213.4اإلدارة واالقتصاد بفروعها
20.737.414.43313.630.78.313.4اآلداب بكل فروعها

0.91.10.92.41.21.61.41.4الفنون والفنون التشكيلية
2.30.72.10.62.30.92.21.6القانون والسياسة

6.519.68.215.19.621.83.36.6اللغة العربية واللغات األخرى
4.40.14.20.14.50.03.40.0العلوم العسكرية

0.81.30.90.70.20.11.42.5الحاسبات
0.30.30.30.01.31.230.032.3التخصصات األخرى

100100100100100100100100املجموع

املصدر الجهاز املركزي لإلحصاء مسح التشغيل والبطالة للسنوات 2003 ،2004 ،2005 و2006

*وزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية، مسح صحة األرسة 2006

املؤرش . 3 الخطورة يف هذا  يتسع مفهوم  العمل؛ قد  خطورة 

األحوال  إن  إذ  ذاته.  بالعمل  املحيطة  العوامل  ليشمل 

األمنية جعلت بعض املهن أكرث خطورة من غريها رغم إنها 

مهن إعتيادية ال تنطوي عىل مخاطر. من ذلك مثاًل تعرض 

العاملني يف األسواق لعمليات إرهابية ليست موجهة نحو 

أشخاص معينني، بل تستهدف أحداث خسائر أو مخاوف 

لنا  بالشلل. ويظهر  للناس  اليومية  الحياة  ميكن أن تصيب 

إن نسبة األرس املحرومة سجلت أعىل قيمة من بني جميع 

النسبة  وهذه   .)48%( الدليل  بهذا  الخاصة  املؤرشات 

املرتفعة التي تعادل نصف أرس العراق تثري مخاوف كبرية 

تتطلب  العامل.  الشخص  تواجه  التي  املخاطر  حجم  من 

األسباب  وتحديد  عليها  الوقوف  املعنيني  من  النسبة  هذه 

به  مير  الذي  الواقع  عكسها  والتي  ذلك  اىل  أدت  التي 

العراق من تدهور أمني خالل تلك الفرتة. والالفت للنظر 

األرس  من  نسبة  اقل  سجلت  قد  املكتفية  األرس  نسبة  ان 

التي تتعرض للمخاطر. والواقع ان عامل املساطر واالسواق 

االرهاب  مخاطر  واجهوا  التحتية  والبنى  الكهرباء  وعامل 

عىل نحو واضح ومتكرر، اضافة اىل ان نسبة األرس املحرومة 

تساوي تقريبا األرس األفضل حاالً. كام سجل متوسط قيمة 

هذا املؤرش 1 والتي تعكس إرتفاعاً يف نسبة الحرمان. كام 

مقارنة  إنخفاضاً  سجلت   0.5 املعياري  اإلنحراف  قيمة  إن 

باملؤرشالسابق والتي توضح عدم وجود تفاوتات كبرية بني 

قد  العمل  من خطورة  جانبا  ان  املؤرش.  هذا  األرس ضمن 

يعكس  قد  مام  ذاته،  بالعمل  بل  العام  بالوضع  تتعلق  ال 

ضعف الرقابة عىل بيئة العمل او طريق أداءه وعدم التزام 

أرباب العمل والعامل بأساليب الحامية والصحة املهنية.

يف . 4 األرس  تواجه  التي  املخاطر  تنوع  رغم  املخاطر؛  أنواع 

مجال العمل من حيث طبيعتها، لكننا إعتربنا إن تأثري هذه 

النظر عن  بغض  املخاطر،  لجميع  بالنسبة  متساٍو  املخاطر 

طبيعة نوع املخاطر.فقد بني الجدول )4-5( إن نسبة األرس 

املكتفية تساوي صفر والسبب يعود اىل عدم إمكانية وضع 

عتبة حرمان لهذا املؤرش. كام ان نسبة األرس املحرومة يف 

هذا املؤرش كانت منخفضة مقارنة مع باقي املؤرشات حيث 

ميدان  املحرومة يف  األرس  تعادل نصف  والتي  بلغت17% 

الحامية واالمان اإلجتامعي. كام إن نسبة األرس األفضل حاالًً 

سجلت أعىل نسبة من جميع املؤرشات الخاصة بهذا امليدان 

جميع  بني  من  سجلت  نسبة  اعىل  وهي   83% بلغت  إذ 

يف  حاالًً  األفضل  األرس  أمثال  ثالثة  تعادل  وهي  املؤرشات 

امليدان الحامية واالمان اإلجتامعي. كام بينت إرتفاع قيمة 

املحرومة  إنخفاض يف أعداد األرس  متوسط املؤرش 1.4 اىل 

أيضا. كام أظهرت النتائج إن مقدار اإلنحراف املعياري كان 

منخفضاً 0.3 وهذا يبني عدم وجود تفاوتات بني أرس هذا 

املؤرش.

إطار )4-2( حامية إجتامعية فعاّلة للفقراء

إن األساس يف شمول األرس أو األفراد بإعانات الشبكة هو أنهم معدومو الدخل أو من ذوي الدخل الواطئ. غري إن مراجعة فئات 

املستهدفني قد ال تتطابق مع هذا املعيار، وذلك الن:

تصحيح نظام االستهداف يتطلب الفصل بني املشمولني بإعانات الرعاية االجتامعية الدامئية وهم املعوقون واألرامل والعجزة.. 	 

وبني من يستحق اإلعانة بصفة مؤقتة لغاية تغري حالته املسببة لعدم حصوله عىل دخل. 

سياسة الحامية االجتامعية ينبغي إن ترتصد مظهرين مهمني هام نسبة الفقر وفجوته، وكانت وزارة العمل والشؤون االجتامعية 	 

قد حددت نسبة شمول للفقراء يف كل محافظة تبلغ %20 أي أنها اعتمدت معياراً واحدا بغض النظر عن نسبة الفقر وفجوته 

يف كل محافظة.

مام ال شك فيه إن الرفع التام لنظام البطاقة التموينية عن جميع األرس سيرض بالفقراء كثرياً، وستتأثر كذلك الفئات الهشة من غري 

الفقراء - أي القريبة من خط الفقر- مام يهدد بوقوعها يف براثن الفقر. وعند احتساب تأثري ذلك عىل الفقراء يالحظ أن حجب 

لنتائج  الفقر عىل مستوى القطر من %23 إىل %34، طبقا  التموينية عن جميع األرس يؤدي إىل ارتفاع نسبة  البطاقة  مفردات 

املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق. لذلك ينبغي أن تتم عملية إصالح نظام البطاقة التموينية بشكل متدرج حيث 

توجه املوارد التي يتم توفريها من اإلنفاق عىل البطاقة التموينية لتلبية متطلبات الحامية االجتامعية والتي ستنعكس ايجابـاً عىل 

الدخول التي سيحصل عليها الفقراء من الشبكـة.
املصدر: وزارة التخطيط؛ خطة التنمية الوطنية الخمسية )2014-2010(، 2009.
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واألمان  الحامية  مليدان  الحرمان  نسب   )8-4( الجدول 

اإلجتامعي ولدليل مستوى املعيشة واملحافظة )%لألرس( 

املحافظة
الحامية واألمان 

اإلجتامعي

الدليل العام 

ملستوى املعيشة

34.533.7دهوك

29.133.5نينوى

30.324.6السليامنية

33.720.6كركوك

31.325.9أربيل

49.332.9دياىل

29.510.3االنبار

35.917.8بغداد

27.034.5بابل

28.132.7كربالء

26.135.5واسط

39.933.1صالح الدين

29.229.6النجف

34.144.3القادسية

35.044.3املثنى

33.642.1ذي قار

31.355.8ميسان

20.026.3البرصة

32.627.9العراق

الجدول )4-9( ترتيب املحافظات تبعا لنسب الحرمان مليدان 

الحامية واألمان اإلجتامعي وللدليل العام ملستوى املعيشة 1/ 

للمحافظة األقل حرمانا و18 / للمحافظة األكرث حرمانا

املحافظة
الحامية واألمان 

اإلجتامعي

الدليل العام 

ملستوى املعيشة

الفرق بني 

الرتتيبني

2-1412دهوك

5116نينوى

4-84السليامنية

9-123كركوك

4-95أربيل

9-189دياىل

6-71االنبار

14-162بغداد

31310بابل

484كربالء

21412واسط

7-1710صالح الدين

671النجف

13174القادسية

15161املثنى

11154ذي قار

10188ميسان

165البرصة

الشكل )4-3( توزيع االرس حسب نسب الحرمان مليدان الحامية واألمان اإلجتامعي وحسب املحافظات )%(

املحرومني  لألفراد  مطلق  عدد  تحديد  أن  أخرى  ناحية  من 

اإلجتامعي  واألمان  اإلجتامعية  الحامية  ميدان  لدليل  بالنسبة 

رضوري من اجل تحديد املوارد الالزمة ملعالجة نسب الحرمان 

الجدول رقم )4-10( حيث  بينه  ما  املحافظات. وهذا  تلك  يف 

إن محافظة بغداد احتلت املرتبة األوىل بعدد األفراد املحرومني 

إن  العلم  مع  املحرومني  عدد  إجاميل  من  الربع  عىل  تزيد 

محافظة بغداد شكلت فيها نسبة األفراد املحرومني %36 وهي 

مساوية تقريبا اىل محافظة املثنى يف حني ان االخرية مثلت اقل 

تتمتع  الذي  السكاين  للثقل  لكن  املحرومني  االفراد  من  نسبة 

التي يقدر عدد سكانها بحوايل ربع سكان  العاصمة  به بغداد 

العراق جعلها تحتل املرتبة األوىل يف اعداد املحرومني. اىل جانب 

حقيقة ان بغداد استقطبت اعدادا كبرية من سكان املحافظات 

االخرى، وخصوصا التي شهدت بعض املشاكل االمنية والبيئية. 

ثم جاءت محافظة نينوى باملرتبة الثانية من حيث حصتها من 

املحرومني. وأخرياً ميكن أن نشري اىل إن أول ثالث محافظات يف 

أعداد األفراد املحرومني شكل نسبة %43 من إجاميل املحرومني 

يف العراق وهذا يعود كام ذكرنا سابقاً اىل الظروف األمنية التي 

مرت بها تلك املحافظات بغداد، نينوى، دياىل. ويف الوقت ذاته 

نستطيع القول أن محافظات مثل ميسان والقادسية عانت من 

الحرمان بسبب إهامل الحكومات املتعاقبة. أي أن بعض أشكال 

الحرمان تراكمية ومتواصلة سببها االهامل، كام أن بعض أشكال 

الحرمان طارئة نجمت عن التهجري واالرهاب.

اإلجتامعي  واالمان  الحامية  مليدان  املحرومني  اجاميل  من  املحافظة  حصة   )10-4( الجدول 

بالرتتيب التصاعدي مبوجب نسبة الحرمان

املحافظة

عدد االفراد 

املحرومني

)ألف(

حصة املحافظة 

من اجاميل 

املحرومني يف 

العراق )%(

نسبة األفراد 

املحرومني ضمن 

املحافظة )%(

ترتيب املحافظة حسب حصتها 

من اجاميل األفراد املحرومني 

الرتتيب 1 للمحافظة االقل 

حرمانا

ترتيب املحافظة حسب 

نسبة األفراد املحرومني ضمن 

املحافظة الرتتيب 1 للمحافظة 

األقل حرمانا

252427.036.11816بغداد

8078.728.6177نينوى

6557.049.51618دياىل

5385.831.91512ذي قار

4554.939.31417صالح الدين

4364.727.7136بابل

4254.629.81211االنبار

4184.526.6115السليامنية

4094.429.0109أربيل

3994.316.691البرصة

3794.133.5814كركوك

3463.733.5713القادسية

2913.126.164النجف

2742.929.1510ميسان

2642.825.042واسط

2582.828.838دهوك

2282.425.323كربالء

2262.434.8115املثنى

9332100.031.0العراق

التقاعد  مؤرش  إن  فيظهر  الدليل  هذا  ملؤرشات  بالنسبة  أما 

قورن  ما  إذا  مرتفعة  نسبة حرمان  اإلجتامعي سجل  والضامن 

اىل  املحافظات  تصنف  أن  ميكن  لكن  املؤرشات،  باقي  بنسب 

صنفني، األول الذي فيه نسبة الحرمان تقل عن %40 ويشمل 

مقارنة  والبرصة  األنبار،  السليامنية،أربيل،  دهوك،  محافظات 

بالصنف الثاين الذي ميثل املحافظات الباقية التي سجلت فيها 

نسبة الحرمان لألرس أكرث من %40. ومن هنا البد أن نشري اىل 

يحقق  مبا  اإلجتامعي  والضامن  التقاعد  نظام  مراجعة  رضورة 

اعداد  حيث  من  وخصوصا  أجله.  من  أنشئ  الذي  الهدف 

املستهدفني يف ضوء ظروف كل محافظة وحجم سكانها ووضعها 

اإلقتصادي.

أما بالنسبة ملؤرش خطورة العمل فقد بينت النتائج إن محافظة 

صالح الدين سجلت أقل نسبة حرمان من بني جميع املحافظات 

وهي أقل من املستوى الوطني بأكرث من ثالث اضعاف. باملقابل 

فأن محافظتي دياىل واالنبار سجلتا أعىل نسبة حرمان من باقي 

املستوى  عىل  األرس  ضعف  يقارب  ما  اىل  وصلت  املحافظات 



134135

أقل  شكل  قد  العمل  مؤرش خطورة  إن  من  وبالرغم  الوطني. 

الدليل  لباقي مؤرشات هذا  بالنسبة  نسبة من األرس املحرومة 

املؤرش.  املحرومة يف هذا  تفاوت يف نسب األرس  إنه يوجد  إال 

األول  الصنف  أن نضعه يف ثالث أصناف  التفاوت ميكن  وهذا 

الذي يشمل املحافظات التي فيها نسب حرمان تقل عن 10% 

يشمل  الذي  فهو  الثاين  الصنف  محافظات.أما  سبع  ويتضمن 

وأقل  بني 10%  ما  ترتاوح  فيها نسب حرمان  التي  املحافظات 

من %20 ويتضمن خمس محافظات. والصنف األخري الذي فيه 

نسب الحرمان تزيد عن%20 فيشمل ست محافظات فقط.

أكرث  تجعله  للفرد  بالنسبة  العمل  دميومة  إن  إىل  أخرياً  نشري 

إن  نالحظ  الجدول  خالل  ومن  املعيشة.  مستوى  يف  إستقراراً 

محافظة بابل كانت املحافظة األقل حرماناً من باقي املحافظات 

%12 وهي أقل من املستوى الوطني مبا يقارب الضعف. من 

جهة أُخرى سجلت محافظة دياىل أكرب نسبة من األرس املحرومة 

إرتفعت عن املستوى الوطني مبا يقارب الضعف.

4-3-6 دليل الحامية واألمان اإلجتامعي عىل مستوى البيئة

دليل ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي حسب البيئة عىل . 1

مستوى العراق 

عند محاولة التحليل عىل أساس توزيع نسب الحرمان حسب 

ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي والبيئة عىل مستوى العراق، 

و31%  لألرس  بالنسبة   33% تبلغ  الحرمان  نسبة  ان  يالحظ 

بالنسبة لألفراد وتنخفض هذه النسبة اىل حوايل %28 و%25 يف 

الحرض، وترتفع نسب الحرمان لألرس واألفراد يف الريف اىل 46% 

و%45 عىل التوايل الجدول )11-4(.

ميدان  يف  الحرمان  نسب  أن  بوضوح  املعطيات  هذه  تظهر 

بكثري  نسبها  تتجاوز  الريف  يف  اإلجتامعي  واألمان  الحامية 

الريف  املضمون يف  العمل  ان  يعني  ما  الحرض،  مستوياتها يف 

ليس شائعا او منترشا بسبب طبيعته األرسية، باستثناء األنشطة 

املهنية التابعة للدولة. 

تباين  بروز  اإلجتامعي  واألمان  الحامية  ميدان  يف  يالحظ  كام 

واألمــان  الحامية  مــيدان  يف  الحرمان  مســتوى  يف  نسبي 

يف  الرئيسة  املدن  متثل  التي  املحافظات  مراكز  بني  اإلجتامعي 

املحافظات مقارنة ببقية الحرض الذي ميثل األقضية والنواحي. 

الربع  حوايل  اىل  الحرض  بقية  يف  األرس  حرمان  نسبة  ترتفع  اذ 

مقارنة مبراكز املحافظات %30 الجدول )11-4(.

الجدول )4-11( نسب الحرمان مليدان الحامية واألمان اإلجتامعي حسب البيئة

املؤرش
مركز 

املحافظة

بقية 

حرض
ريفحرض

ريف 

وحرض

الحرمان يف الريف نسبة اىل 

الحرض

30.124.427.746.332.61.7دليل الحامية واألمان اإلجتامعي )%لألرس(

17.217.817.457.527.93.3دليل مستوى املعيشة )%لألرس(

27.622.025.345.031.01.8دليل الحامية واألمان اإلجتامعي )% لألفراد(

16.418.217.160.529.73.5دليل مستوى املعيشة )% لالفراد(

ومع إرتفاع نسبة الحرمان يف ميدان الحامية واالمان اإلجتامعي 

اىل ما يقارب الضعف مقارنة بالحرض، فان التفاوت بني الريف 

والحرض سجل مستوى أقل يف ميدان الحامية واالمان اإلجتامعي 

مقارنة بالدليل العام ملستوى املعيشة. كام ان مستويات االشباع 

االخرى يف ميدان الحامية واالمان اإلجتامعي وهي املستويات 

أعىل  اشباع  نسب  سجلت  وان  فانها،  حاالًً  واألفضل  املكتفية 

نسبيا يف الحرض مقارنة بالريف، فانها كانت متقاربة نسبيا يف 

مستوى األرس املكتفية )%23 يف الحرض و%20 يف الريف(، اال 

انها ترتفع كثريا يف مستوى االفضل حاالًً لتصل اىل %49 للحرض 

مقارنة بحوايل %34 للريف كام يبني الجدول )12-4(.

الجدول )4-12( توزيع األرس حسب مستوى الحرمان يف ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي ودليل مستوى املعيشة والبيئة 

- التصنيف الثاليث )%(

البيئةاملؤرش
مستوى املعيشة

أفضل حاالًًمكتفيةمحرومة

دليل الحامية واألمان اإلجتامعي
27.723.249.1حرض

46.320.033.7ريف

دليل مستوى املعيشة
17.454.927.7حرض

57.537.94.7ريف

واذا ما تم تحليل ميدان الحامية واالمان اإلجتامعي عىل اساس 

تباين  وجود   )13-4( الجدول  يف  يالحظ  الخاميس،  التصنيف 

واضح يف نسب الحرمان بني املكونات البيئية الحرضية والريفية 

ويف اتجاهات هذا التباين وكااليت:

إرتفاع نسب الحرمان يف الريف مقارنة بالحرض يف مستويات 	 

اإلشباع املنخفض واملنخفض جدا، تصل يف مستوى املنخفض 

اىل الضعف تقريبا.

يالحظ وجود تفاوت نسبي يف مستوى اإلشباع املتوسط أو 	 

الكفاية يف الريف مقابل الحرض.

أي 	  جدا  واملرتفع  املرتفع  اإلشباع  مستوى  نسبة  انخفاض 

األفضل حاالًً يف الريف مقابل الحرض.

يالحظ مستويات الحرمان أقل يف بقية الحرض مقارنة مبراكز 	 

واملرتفع  املرتفع  اإلشباع  مستوى  من  كل  يف  املحافظات 

جدا.

الجدول )4-13( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع مليدان الحامية واألمان اإلجتامعي والتجمع السكاين - التصنيف الخاميس )%( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةمستوى اإلشباع

13.511.412.617.313.9أقل من 0.75منخفض جداً

0.7516.613.015.12918.8إىل أقل من 1منخفض

124.321.523.220.022.3إىل أقل من 1.25متوسط

1.2528.733.830.825.229.3إىل أقل من 1.5مرتفع

1.516.920.318.38.515.7إىل 2مرتفع جدا

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

دليل ميدان الحامية حسب التجمع السكاين . 2

فروقاً  تعكس  السكن  وظروف  خصائص  إن  الشك 

التهديد  أو  الرضا  مصادر  حيث  من  الحياة  أمناط  يف 

يف  الريف،  يف  املحرومة  األرس  نسبة  إن  والحرمان. 

املؤرش األول، تزيد عىل نسبة األرس املحرومة يف مراكز 

املحافظات بحوايل 13 نقطة نسبية وبحوايل 14 نقطة 

عن بقية الحرض. ويالحظ إن نسبة األرس األفضل حاالًً 

تتدىن يف الريف اىل %9. ويرجع ذلك اىل إن الفالحة 

والضامن  التقاعد  بقانون  مشمولة  غري  ريفية  كمهنة 

اإلجتامعي. 

األرس  نسبة  أيضاً  ترتفع  العمل  خطورة  مؤرش  ويف 

واضح  بفارق   56% حوايل  اىل  الريف  يف  املحرومة 

عن الحرض مركزاً وبقية الحرض. غري إن نسبة خطورة 

العمل ترتفع يف الريف اىل %36 باملقارنة مع املؤرش 

األول. إن نسب األرس األفضل حاالًً ترتفع يف هذا املؤرش 

اإلجتامعي. ويف  والضامن  التقاعد  باملقارنة مع مؤرش 

األرس  نسبة  تنخفض  املخاطر،  وهو  املؤرشالثالث، 

املحرومة يف الريف عن مراكز الحرض بحوايل 6 نقاط 

نسبية لكنها تتقارب مع بقية الحرض بأكرث من درجتني. 

األعىل يف  هي  حاالًً  األفضل  األرس  نسبة  فإن  وعموماً 

هذا املؤرش باملقارنة مع املؤرشين السابقني. إن مؤرش 

إما محرومة  املخاطر اليظهر نسباً ألرس مكتفية فهي 

بالتغريات  اإلرتباط  شديدة  واملخاطر  حاالًً.  افضل  أو 

مؤرش  ويف  ومصادرها.  عواملها  حيث  من  النفسية 

من  العمل تنخفض نسب األرس األفضل حاالًً  دميومة 

مثيالتها يف مؤرش املخاطر إال إنها تزيد عن نسب األرس 

نسب  وتبدو  والثاين  األول  املؤرشين  يف  حاالًً  األفضل 

يف  املحرومة  األرس  نسبة  إن  ضئيلة.  املكتفية  األرس 

الريف تتجاوز مثيلتها يف الحرض وبقية الحرض.

4-3-7 دليل ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي حسب البيئة 

عىل مستوى املحافظات 

إن مؤرشات  اىل  املحافظات  البيانات عىل مستوى  تحليل  يشري 

الحرمان يف ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي تظهر وجود تباين 

املحافظات  بني  األساسية  الحاجة  هذه  إشباع  درجة  يف  عميق 

املختلفة.

مراكز . 1 يف  اإلجتامعي  واألمان  الحامية  ميدان  يف  الحرمان 

املحافظات 

ميكن تأشري النتائج اآلتية: 

أوالً: إن نسبة الحرمان يف مراكز املحافظات أعىل من الحرمان يف 

بقية حرض العراق )%30 مقابل %24(، كام يف الجدول )4-7 

امللف اإلحصايئ(، مام يعكس درجة إشباع أفضل يف 
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الجدول )4-14( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرشات ودليل ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي والتجمع السكاين )%( 

مستوى االشباعاملؤرش
التجمع السكاين

العراقريفبقية حرضمركز محافظة

التقاعد والضامن اإلجتامعي

42.341.555.445.5محرومة

37.840.535.238.0مكتفية

19.918.09.416.6أفضل حاالً

دميومة العمل

21.120.632.223.4محرومة

6.76.57.86.9مكتفية

72.373.060.069.7أفضل حاالً

خطورة العمل

47.643.355.948.1محرومة

10.79.37.89.6مكتفية

41.647.436.242.3أفضل حاالً

املخاطر

21.312.715.217.1محرومة

0.00.00.00.0مكتفية

78.787.384.882.9أفضل حاالً

دليل ميدان الحامية واألمان 

اإلجتامعي

45.654.133.745.1محرومة

24.321.520.022.3مكتفية

30.124.446.332.6أفضل حاالً

 ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي يف املدن الصغرية واملتوسطة 

مقارنة باملدن الكبرية يف املحافظات التي هي عموما مراكز 

يف  تـدهور  الحرضية  املراكز  هذه  شهدت  إذ  للمحافظات، 

مستويــات الحامية واألمــان اإلجتامعي يف السنوات األخرية.

ثانياً: تظهر املعطيات وجود تباين كبري يف نسبة املحرومني من 

الحامية واألمان اإلجتامعي بني مراكز املحافظات املختلفة، 

إذ يرتاوح بني %11 يف مركز محافظة صالح الدين، و%43 يف 

مركز محافظة بغداد.

ثالثاً: إن الحرمان يف دليل ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي يف 

حرض مراكز املحافظات يقل عن املعدل العام لعموم العراق 

يف هذا املجال يف خمس محافظات وإنه يف ثالث محافظات 

تزيد درجة الحرمان يف ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي عن 

معدل الدليل %33 يف العراق وبفارق كبري وهي محافظات 

بغداد %43، ودياىل %39 واألنبار35%. 

رابعاً: يف عرش محافظات تقل درجة الحرمان يف الحامية واألمان 

الحرض  بقية  مستوى  عىل  الحرمان  معدل  عن  اإلجتامعي 

والبالغة حوايل الربع.

خامساً: إن نسبة الحرمان تقل عن الخمس يف خمس محافظات 

وهي البرصة %13 وميسان %14 وصالح الدين %11 وواسط 

%17 ودهوك %19. وتزيد عن الربع يف مثاين محافظات وهي 

كربالء،  بغداد،  األنبار،  دياىل،  وأربيل،  كركوك،  السليامنية، 

النجف )الجدول )7-4(، امللف اإلحصايئ(.

الحرمان يف ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي يف بقية الحرض . 2

ميكن تأشري النتائج اآلتية: 

أوالً: إن نسبة الحرمان يف بقية الحرض وهي أقل من نسبة الحرمان 

عىل مستوى حرض العراق %24 مام يعكس إن إشباع الحاجة 

الصغرية  املدن  يف  اإلجتامعي  واألمان  الحامية  ميدان  يف 

واملتوسطة يف املحافظات أعىل منها يف مراكز املحافظات. 

ثانياً: هناك تباين كبري يف نسب الحرمان من الحامية اإلجتامعية 

يف بقية الحرض لكنها أقل من حالة مراكز املحافظات حيث 

يرتاوح بني %14 يف بقية حرض بابل و%44 يف دياىل.

ثالثاً: إنخفاض نسب الحرمان يف بقية الحرض لتسع محافظات 

هي ذي قار %23، املثنى %19، النجف %21، واسط 19%، 

كربالء %21، بابل %14، وبغداد %18، األنبار %19، كركوك 

%22 عن نسبة الحرمان لهذه الفئة عىل مستوى العراق.

يف   20% عن  تقل  الحرض  أطراف  يف  الحرمان  نسبة  إن  رابعاً: 

خمس محافظات وهي األنبار %19، بغداد %18، بابل 42%، 

واسط %12 واملثنى %19، وتزيد عن %20 يف 13 محافظة 

هي دهوك، نينوى، السليامنية، كركوك، أربيل، دياىل، كربالء، 

)الجدول  والبرصة  القادسية، ميسان  النجف،  الدين،  صالح 

)7-4(، امللف اإلحصايئ(. 

الحرمان يف ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي يف الريف . 3

عكست جداول هذا الفصل نسباَ للحرمان يف الريف أعىل بكثري 

مستوى  عىل  الريف  يف  الحرمان  نسب  تحليل  إن  الحرض.  من 

املحافظات يعقد من املشكلة حيث يالحظ وجود تفاوت كبري 

نسبة  تنخفض  إذ  املختلفة.  املحافظات  بني  الحرمان  نسب  يف 

الحرمان من الحامية واألمان اإلجتامعي يف ريف البرصة اىل الربع 

لتسجل مستواً متدنياً من الحرمان باملقارنة مع مراكز محافظات 

وحرض األطراف. لذا فإن أفضل ريف هو الريف البرصي، يليه 

ريف نينوى الذي سجل %36، ثم ريف كربالء %36 وكذلك ريف 

األنبار %37، والتي أرشت مستويات متدنية من الحرمان حتى 

يعاين  العراقي  الريف  إن  املحافظات.  باملقارنة مع حرض بعض 

من حرمان عاٍل يف إشباع الحاجة اىل الحامية واألمان اإلجتامعي 

وخصوصا يف مؤرشات التقاعد والضامن ودميومة العمل.

يف ظروف عدم اإلستقرار وفقدان األمن، سجلت سبع محافظات 

إرتفاع نسبة الحرمان عن النصف وإن محافظة بغداد لوحدها 

املعطيات تظهر  الحرمان عن %60. إن هذه  فيها نسبة  زادت 

يف املحافظات الجنوبية والوسطى فضالً عن إقليم كردستان التي 

تعاين من حرمان عاٍل يف هذا امليدان. وقد تداخلت فيه مجموعة 

التدهور وعدم اإلستقرار االمني. ولو  التي رافقت  العوامل  من 

تم تحليل مراتب املكونات البيئية بحسب نسبة الحرمان، يالحظ 

الحرمان  مستويات  يف  التباين  تأشري  يف  السابقة  للنتائج  تأكيداً 

بني املحافظات وبني الحرض والريف، إن عرش مراكز محافظات 

وقعت ضمن املراتب العرشين األوىل يف تصنيف مستوى األقل 

ريف  إحتل  ذلك  مقابل  الحرض،  بقية  وعرش حاالًت يف  حرماناً 

خمس محافظات ضمن املناطق األكرث حرماناً من إجاميل أربع 

وخمسني مرتبة. 

4-3-8 مؤرشات دليل االمان والحامية اإلجتامعي عىل اساس 

املحافظة والبيئة

مؤرشات دليل الحامية واالمان اإلجتامعي عىل اساس درجة . 1

االشباع حسب البيئة

عند تحليل مؤرشات دليل الحامية واالمان اإلجتامعي عىل اساس 

البيئة، فان اول ما يلفت النظر يف مؤرش  درجة االشباع حسب 

الجدول )4-15( ان مستوى األرس  التقاعد والضامن اإلجتامعي 

املكتفية يصل اىل %38 وهي نسبة تتجاوز نسب األرس املكتفية يف 

مؤرشي دميومة العمل وخطورة العمل بفارق كبري يصل اىل حوايل 

30 درجة نسبية. ويرجع ذلك اىل ان التقاعد والضامن اإلجتامعي 

ينطويان عىل إلتزامات قانونية تخضع لرقابة اجهزة رسمية. كذلك 

يالحظ ان نسبة األرس األفضل حاالًً يف الريف والحرض هي أعىل 

منها باملقارنة مع نسب تلك األرس يف مؤرشي العمل املذكورين. 

اما يف الريف فان نسبة األرس املكتفية فتصل اىل %35 وهي اعىل 

من نسب األرس الريفية يف مؤرشي دميومة العمل واملخاطر. ومن 

مؤرشات الجدول االخرى ان الفروق بني مراكز املحافظات وبقية 

الحرض يف فئة األفضل حاالًً تبدو ضئيلة اال انها ترتفع عند املقارنة 

مع أرس الريف.

 )15-4( الجدول  املعطيات يف  تظهر  العمل،  ويف مؤرش دميومة 

ان حوايل ربع األرس تقع يف فئة الحرمان وان نسبة األرس األفضل 

حاالًً يف هذا املؤرش تقرب من ثالثة أضعاف نسبة األرس املحرومة 

)حوايل 7%(.  املكتفية  األرس  لنسبة  شديد  انخفاض  مع  تقريباً 

غري ان هذه البيانات العامة تختلف حني نأخذ باالعتبار توزيعها 

الحرض ويف  وبقية  املحافظات  مراكز  الحرمان يف  فنسبة  البيئي 

نسبية  درجات   6-4 بحوايل  تفرتق  لكنها  تتقارب  ككل  الحرض 

عنها يف الريف كام ان نسبة األرس املكتفية يف الريف ترتفع قليال 

باملقارنة مع مراكز الحرض وبقية الحرض. وياخذ اتجاه البيانات 

نفس التوزيع حني نقارن التوزيعات البيئية يف فئة األفضل حاالًً 

اذ تتقارب النسب بني مراكز املحافظات وبقية الحرض، والحرض 

ككل، لكنها تختلف عن الريف بحوايل 12 درجة نسبية، مبعنى 

بيانات فئة  الريف اقل منها يف الحرض. ان  ان األرس املرفهة يف 

ارباع  ثالثة  حوايل  ان  مفادها  عامة  نتيجة  توفر  حاالًً  األفضل 

األرس وخصوصا يف الحرض تقع يف مستوى االشباع التام من حيث 

دميومة العمل، اال ان هذه النتيجة تختلف اىل حد ما يف الريف 

مع ان املهن الزراعية يف الريف يفرتض ان تكون مستقرة رغم ما 

هو معروف من انتشار للبطالة املقنعة، ومن الطبيعة املوسمية 

لبعض انواع املنتجات الزراعية. 

ميكن القول ان عوامل عديدة، مثل نقص املياه، وعدم صالحية 

الرتبة ومشكالت التسويق ونقص الدعم الحكومي وغريها ادت 

اىل إرتفاع نسبي لظاهرة عدم دميومة العمل. فقد اظهر مسح 

النشطني  من  بقليل  من 7%  اكرث  ان   2008 والبطالة  التشغيل 

إقتصاديا هم عاطلون عن العمل وان معدل البطالة عىل وجه 

العموم هو %15 بينام كان معدل البطالة باستثناء إقليم كردستان 

عام 2006 حوايل %13)73(. من جانب اخر، فان لفظة ريف ينبغي 

اكرث  املحافظات  بعض  ارياف  ان  اذ  اطالقها،  عىل  تؤخذ  ال  ان 

حرماناً من غريها. ففي سبيل املثال اظهرت خارطة الحرمان 2006 

ان مستوى الحرمان يف ريف بغداد يعد االدىن من بني كل املناطق 
الحرضية والريفية يف العراق.)74(

إن   )15-4( الجدول  يف  البيانات  فتظهر  العمل  خطورة  مؤرش  يف  أما 

انظر: الجهاز املركزي لإلحصاء، مسحي التشغيل والبطالة 2006 ص25 و2008 ص78.  73

الجهاز املركزي لالحصاء، وبرنامج االمم املتحدة االمنايئ، خارطة الحرمان ومستويات   74

املعيشة يف العراق، ج1، الفصل السابع، 2006، ص166.
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أعىل نسب الحرمان ترتكز يف الريف حيث بلغت %56 من األرس 

الريفية، مقابل %48 من أرس مراكز املحافظات و%43 من أرس 

بقية الحرض. ويالحظ ان نسبة األرس املكتفية ال تزيد عن 10% 

مخاطر  تواجه  التي  األرس  نسبة  إرتفاع  ان  األرس.  مجموع  من 

العمل يف الحرض امر ميكن تفسريه من خالل األوضاع األمنية، اما 

يف الريف، فان إرتفاع النسبة قد يرجع يف بعض املحافظات اىل 

عامل االمن ويف بعضها االخر اىل االلغام ومخلفات الحرب.

من  متعددة  أصناف  فيه  أستخدمت  الذي  املخاطر  مؤرش  ويف 

 )15-4( الجدول  البيانات يف  اظهرت  بلغ عددها 11 صنفاً  املخاطر 

انة بالرغم من املخاطر الكبرية التي تعرض لها العراقيون أفراداً 

وجامعات فان نسبة األرس يف فئة األفضل حاالًً يف الحرض ال تتجاوز 

نسب األرس األفضل حاالًً يف الريف اال بفارق ضئيل لكنها تقل 6 

درجات نسبية عن األرس يف بقية الحرض بينام تنخفض النسبة 

يف مراكز املحافظات بحوايل 10 درجات نسبية عن بقية الحرض 

وباربع درجات عن الريف. 

الجدول )4-15( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ومؤرشات دليل ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي والتجمع السكاين )%(

املؤرش
التجمع السكاين

العراقريفحرضبقية حرضمركز محافظة

التقاعد والضامن 

اإلجتامعي

42.341.541.955.445.5محرومة

37.840.538.935.238.0مكتفية

19.918.019.09.416.6أفضل حاالً

دميومة العمل

21.020.520.832.223.4محرومة

6.76.56.67.86.9مكتفية

72.372.972.660.069.7أفضل حاالً

خطورة العمل

47.643.345.855.948.1محرومة

10.79.310.17.86.9مكتفية

41.647.444.036.242.3أفضل حاالً

املخاطر

21.312.717.715.217.1محرومة

0.00.00.00.00.0مكتفية

78.887.882.284.882.9أفضل حاالً

دليل ميدان 

الحامية واألمان 

اإلجتامعي

30.124.4.27746.332.6محرومة

24.321.523.220.022.3مكتفية

45.654.149.133.745.1أفضل حاالً

مؤرشات دليل الحامية واألمان اإلجتامعي حسب املحافظة . 2

والبيئة

الحرض  طبقات  مستوى  عىل  الحرمان  نسب  تشري 

تقارب  اىل  اإلجتامعي  واألمان  الحامية  ميدان  لدليل 

املحافظات، ومع هذا  النسب بني معظم حرض  هذه 

وهي  لألرس 43%،  حرمان  نسبة  أعىل  بغداد  سجلت 

أقل  أما  النصف.  مبقدار  الوطني  املستوى  من  أعىل 

الحرض  طبقات  مستوى  عىل  سجلت  حرمان  نسبة 

وعند   .11% الدين  صالح  محافظة  مركز  يف  كانت 

النظر اىل نسب الحرمان عىل مستوى الريف والحرض 

هذه  املحافظات،  بيئة  بني  الكبري  اإلختالف  لنا  يظهر 

األرس  نسبة  إن  أي  الضعف  اىل  تصل  قد  اإلختالفات 

املحرومة  األرس  ضعف  تعادل  الريف  يف  املحرومة 

ريف  سجلت  حيث  املحافظات  وملعظم  الحرض  يف 

محافظة كركوك أعىل نسب حرمان بلغت %58 وهذه 

النسبة تعادل الضعف عىل املستوى الوطني.

الخارطة )4-1( دليل ميدان الحامية واالمان اإلجتامعي حسب املحافظات ونوع التجمع السكاين )% لألرس(

 

الفرد ملؤرشات ميدان  إنفاق  الخاميس ملتوسط  التصنيف  املحرومة حسب  توزيع األرس   )16-4( الجدول 

الحامية واألمان اإلجتامعي )%(

التصنيف الخاميس 

لفئات األنفاق
دميومة العملالتقاعد والضامن اإلجتامعي

خطورة 

العمل
املخاطر

دليل ميدان الحامية واألمان 

اإلجتامعي

19.217.814.614.020.4ادىن20%

18.816.617.317.617.6ثاين20%

19.917.721.821.818.5ثالث20%

20.219.121.121.118.5رابع20%

22.028.724.625.624.9اعىل20%

100100100100100املجموع

4-4 عالقة دليل الحامية واالمان اإلجتامعي بخصائص األرسة 

4-4-1 متوسط االنفاق الفردي

ترتفع  إنفاقاً  األرس  من   20% أدىن  إن   )16-4( الجدول  يظهر 

اىل  اإلجتامعي  والضامن  التقاعد  الحرمان يف مؤرش  نسبة  فيها 

%19.2 تليها %17.8 يف مؤرش دميومة العمل، وتتقارب نسبتا 

خطورة العمل واملخاطر فيها. أما فئة اإلنفاق األعىل %20 فإن 

ترتفع  لكنها  اىل 22%  ترتفع  التقاعد  مؤرش  الحرمان يف  نسبة 

األخرى  واملخاطر  العمل،  خطورة  مثل  األخرى  املؤرشات  يف 

ودميومة العمل. إن فئة اإلنفاق األعىل هذه تعاين من الحرمان 

يف املؤرشاألول ألن الوظيفة وما يرتتب عليها من ضامنات كان 

من  يزيد  باملقابل  ذلك  لكن  انفاقا،  االقل  مع  باملقارنة  اقل 

مخاطرها حني متارس أعامالً حرة، أويعرضها إلحتامالت اإلبتزاز 

والخطف أوالتهديد.
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حرمان  نسب  ترتفع  الوسطى  وهي  الثالثة  الفئة  إن  ويالحظ 

أرسها يف مؤرشي خطورة العمل واملخاطر األخرى بينام تنخفض 

يف مؤرش دميومة العمل، مبعنى إن استقرارها املهني أفضل حتى 

املهنية  مصالحها  تتعرض  التي  األعىل  اإلنفاق  ذات  األرس  بني 

للتهديد يف حاالًت النزاع والعنف.

4-4-2 حجم األرسة

قد يؤثر حجم األرسة سلبا أوإيجاباً طبقاً ملتغريات عديدة ومنها 

معدل اإلعالة، ونوع املهنة، ومكان مامرستها والدخل املتحصل 

منها وعدد العاملني فيها. 

الجدول )4-17( توزيع األرس املحرومة حسب ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي ومؤرشاته وحسب حجم األرسة )%(

املخاطرخطورة العملدميومة العملالتقاعد والضامن اإلجتامعيحجم األرسة
دليل ميدان الحامية واإلمان 

اإلجتامعي

3-145.440.946.515.945.7

444.723.746.016.130.3

549.122.650.517.731.2

649.417.847.519.029.1

749.421.950.817.632.9

9-842.322.047.215.930.6

10+40.417.347.917.530.0

45.523.448.117.132.6العراق

يف  النسب  أعىل  تظهر  اإلجتامعي  والضامن  التقاعد  مؤرش  يف 

األصغر  إنخفاضها يف األرس  أفراد. ويالحظ  الحجم 6 و7  فئتي 

أفرادها عىل 10  يزيد عدد  التي  األكرب  أفراد ويف األرس   )4-1(

أفراد. يؤرش هذا اإلنخفاض حقيقة إن األرس الكبرية غالباً ماتضم 

أفراداً يعملون، اذ تشري دراسات منظمة العمل الدولية ان األرس 

االكرب تضم عادة عددا أكرب من كاسبي العيش)75(.

يف املؤرش الثاين – دميومة العمل – يختلف توزيع البيانات إذ 

إن األرس الصغرية )1-3 فرداً( ترتفع نسبتها اىل حوايل %41 بينام 

تنخفض يف األرس األكرب حجاًم اىل 17%.

أما املؤرش الثالث – خطورة العمل- ترتفع نسب األرس املحرومة 

مقارنة لنسب الحرمان يف املؤرش األول . وتظهر أعىل نسبة يف 

األرس املكونة من 7 أفراد إذ تبلغ %51 تليها األرس املكونة من 

5 أفراد حيث تبلغ %50 إن تقارب النسب بإختالف حجم األرسة 

يظهر إن الحرمان يف هذا املؤرش كان أكرث إنتشاراً بسبب تدهور 

من  الرغم  العمل عىل  ذلك عىل سوق  وتأثري  األمنية  األوضاع 

فرص عمل رسيعة  تخلق  أن  ذلك  مقابل  تحاول  الحكومة  إن 

ومؤقتة إلستيعاب أعداد العاطلني.

جريي رودجرز، املعهد الدويل لدراسات العمل، برنامج مكافحة الفقر/ نهج جديد   75

ملكافحة الفقر وللسياسة املتعلقة به، بريوت، 2000، ص 119. ومع ذلك فان مالحظات 

أخرى أظهرت ان كرب حجم األرسة يرتبط ارتباطا قويا باحتامالت أكرب للتعرض للفقر، 

كام اتضح يف مجتمعات مثل تايلند وكولومبيا ويف غرب أفريقيا )املعهد الدويل، املصدر 

السابق نفسه، ص)132-131(.

ويف املؤرش الرابع – املخاطر - تظهر أعىل النسب يف األرس التي 

اىل  وتنخفض   19% النسبة  تبلغ  حيث  أفراد   6 حجمها  يبلغ 

حوايل %16 يف األرس األصغر)1-3 فرداً( كام تنخفض يف األرس 

األكرب حجاًم أكرث من عرشة أفراد اىل 18%.

األصغر  امليدان تظهر يف األرس  دليل  إن أعىل نسبة حرمان يف 

حجاًم 1-3 فرداً إذ تصل اىل %46 بفارق يبلغ حوايل 13 نقطة 

نسبية عن النسبة التالية لها والتي تظهر يف فئة الحجم 7 أفراد. 

لتأمني  واحد  فرد  جهد  عىل  ماتعتمد  غالباً  الصغرية  األرس  إن 

مستلزمات حياتها وهي أكرث ترضراً باملقارنة مع األرس األكرب من 

حيث ضغوط البطالة ومخاطر البيئة.

4-4-3 بعض خصائص األرسة

يتضمن الجدول )4-18( متغريات عديدة حيث يظهر إن نسبة 

األرس التي يكون رب األرسة فيها رجال تبلغ %89 مقابل 11% 

لألرس التي متارس املرأة فيها دور رب األرسة. إن هذا الفارق بني 

لدور  نظراً  ُيعد طبيعياً  نوعي األرس بحسب جنس رب األرسة 

اإلجتامعي  العمل  تقسيم  يكون  التي  األبوية  األرس  يف  الرجال 

فيها عىل أساس الجنس. اىل جانب حقيقة ان كثريا من أرباب 

األرس ذهبوا ضحية الحروب والعنف واالرهاب وبذلك تفاقمت 

ظاهرة األرس التي تعيلها نساء. وكان مسح االحوال املعيشية يف 

العراق قد أظهر ان %11 من األرس العراقية تعيلها نساء، وأن 

%73 من األرس املذكورة تعيلها أرامل)76(.

وزارة التخطيط؛ وبيت الحكمة، التقرير الوطني لحال التنمية البرشية يف العراق 2008،   76

ص161، 2009.

وطبقا لفئات العمر فإن أرباب األرس الذين ترتاوح أعامرهم بني 

29 سنة فأدىن تظهر أرسهم أعىل نسبة للحرمان اذ تبلغ 40% 

تليها الفئة العمريه التاليه )30-34 سنة( إذ تبلغ نسبة الحرمان 

فيها حوايل %34 وتتقارب هذه النسبة مع فئة أعامر رب األرسة 

)40-44 سنة(.

أما الفئات العمريه التي تزيد عن 50 سنة فإن مجموع نسب 

وقد   30%-27% بني  وترتاوح  أيضا  عالية  تبدو  فيها  الحرمان 

هؤالء  من  كثريا  أن  إىل  الفئات  هذه  يف  النسب  إرتفاع  يرجع 

وخصوصا من تزيد أعامرعم عن 55 سنة هم خارج قوة العمل.

أما يف مؤرش التقاعد والضامن اإلجتامعي فإن نسبة الحرمان يف 

األرس التي أربابها من النساء تبلغ %45 مقابل %31 لألرس التي 

تتحمل  التي  األرس  يعكس مدى معاناة  ما  الرجال  أربابها من 

مسؤوليتها النساء.

وفيام يتعلق بأعامر أرباب األرس يف هذا املورش فإن فئة 29 سنة 

 55-59( الفئة  تظهر  فيام  للحرمان،  األعىل  النسبة  تظهر  فأقل 

سنة( النسبة األدىن من الحرمان 27%.

وفيام يتعلق بوضع قوة العمل لرب األرسة فإن نسبة الحرمان 

نتيجة  وهي   74% العمل  عن  العاطلني  فئة  يف  تظهر  األعىل 

طبيعية.

ويف مؤرش دميومة العمل ترتفع نسبة الحرمان يف الفئة العمرية 

29 سنة فأقل اىل %40 مبعنى أن أرباب األرس يف هذا املؤرش 

يعانون من إنقطاع عملهم أو عدم إنتظامه مام يسبب ارتباكا 

يف حياتهم، كذلك تبدو نسبة الحرمان عالية لدى أرس العاطلني. 

التي أربابها  ويف خطورة العمل ترتفع نسبة الحرمان يف األرس 

من النساء كام ترتفع لدى الفئة العمريه 29 سنة فأقل ويستمر 

توزيع النسب يف مؤرش املخاطر.

الجدول )4-18( توزيع األرس املحرومة حسب بعض خصائص رب األرسة مليدان الحامية واألمان اإلجتامعي ومؤرشاته )%(

نسبة األرس %خاصية رب األرسة
التقاعد والضامن 

اإلجتامعي
املخاطرخطورة العملدميومة العمل

دليل ميدان الحامية واإلمان 

اإلجتامعي

جنس رب األرسة

88.746.321.748.616.531.1رجل

11.338.936.842.822.244.5امرأة

عمر رب األرسة

299.360.627.557.419.239.8 أو اقل

34 - 3013.156.922.454.517.333.9

39 - 3516.057.519.848.115.230.7

44 - 4012.952.522.347.318.033.2

49 - 459.645.119.847.417.731.5

54 - 5011.934.321.944.117.830.2

59 - 559.327.023.841.216.827.4

6017.930.828.845.016.334.2 فأكرث

وضع قوة العمل لرب األرسة

69.749.414.147.814.826.5يعمل

3.862.971.153.538.774.2عاطل عن العمل

26.532.639.948.220.042.7خارج قوة العمل

100.045.523.448.117.132.6العراق
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باملقارنة مع  ترتفع  الجدول  الحرمان يف هذا  إن معظم نسب 

 28% املحافظات  مراكز  يف  اإلجتامعي  واألمان  الحامية  دليل 

الدليل  أنها تقل عن  اال  وبقية الحرض %22 ويف الحرض 25% 

املذكور يف الريف والبالغ 45%. 

إن خالصة الجدول تبني أن األرس التي أربابها من النساء، وأرس 

الرجال األدىن عمرا وأرس العاطلني هي األرس األشد حرمانا. إن 

جانبا من العوامل قد يرجع إىل عمليات التهجري وترك العمل 

أو عدم إستقراره)77(.

4-4-4 نسبة االطفال بعمر اقل من 15 سنة يف األرسة 

إن  الجدول )19-4(  السابق يظهر  الجدول  لبيانات  وإستكامالً 

األرس التي ال يوجد فيها أطفال تبلغ نسبتها يف مؤرش التقاعد 

والضامن اإلجتامعي %35 وهي يف الغالب مكونه من الزوجني. 

وبإستثناء من تبلغ نسبة األطفال فيها %20 فإن النسب متيل 

إن أحد مؤرشات  األطفال. مبعنى  إرتفاع عدد  اإلرتفاع مع  اىل 

الحرمان يف مؤرش التقاعد والضامن هو العالقة الطردية بني عدد 

األطفال ونسبة الحرمان. 

أظهر أحد املسوح عن املهجرين أن أكرث من %40 من املهجرين تركوا وظائفهم بعد التهجري   77

-خالد حنتوش- املهجرون قرسا يف العراق- جمعية األمل العراقية- بغداد 2008 - ص4.

الحرمان أعىل بني األرس  تبدو نسب  العمل  ويف مؤرش دميومة 

التي ال تضم أطفاالً. وميكن النظر اىل عدد األطفال من زاوية 

اإلعالة التي ميكن أن تشكل عبئاً عىل األرسة.

نسب  يف  تتقارب  األرس  فأن  العمل  خطورة  مؤرش  يف  أما 

مع  العموم  نحو  عىل  تتصاعد  النسبة  هذه  إن  غري  الحرمان 

إرتفاع نسبة األطفال يف األرس لتصل اىل أعىل مستوى لها وهو 

%54 بفارق 9 درجات نسبية عن األرس التي ليس لها أطفال.

إال يف  األطفال  بعدد  لها عالقة مبارشة  ليس  الخطورة  تلك  إن 

حالة اإلفرتاض إن أرباب األرس التي تضم نسبة من األطفال تزيد 

بعض  تنطوي عىل  قد  أعامل  اىل مامرسة  يضطرون  عن 20% 

الخطورة للحصول عىل دخل أعىل.

عمليات  إن  متقارباً  األرس  توزيع  إن  يبدو  املخاطر  مؤرش  ويف 

مثل خطف األطفال للحصول عىل فدية من أرسهم أو تعرضهم 

من  حالة  يف  أرسهم  تجعل  العشوائية،  العنف  أعامل  ملخاطر 

الهلع والرعب من جراء هذه العمليات.

الجدول )4-19( توزيع األرس املحرومة حسب نسبة األطفال بعمر أقل من 15 سنة يف األرسة مليدان الحامية واألمان 

اإلجتامعي ومؤرشاته )%(

نسبة األطفال ضمن األرسة
التقاعد والضامن 

اإلجتامعي

دميومة 

العمل
املخاطرخطورة العمل

دليل ميدان الحامية واإلمان 

اإلجتامعي

34.634.145.015.137.5بدون أطفال

29.619.044.419.625.7إىل 20%

32.317.345.117.526.5أكرث من %20 ولحد 30%

41.919.547.119.128.5أكرث من %30 ولحد 40%

50.020.447.916.532.3أكرث من %40 ولحد 50%

58.123.253.717.736.0أكرث من %50 ولحد 60%

59.920.450.815.033.1أكرث من %60 ولحد 70%

7066.830.154.017.040.6% فأكرث 

45.523.448.117.132.6العراق

الشكل )4-4( نسبة األرس املحرومة حسب نسبة األطفال بعمر أقل من 15 سنة يف األرسة مليدان الحامية واألمان اإلجتامعي )%(

4-4-5 خصائص أفراد األرس باختالف مستويات اشباعها يف 

ميدان الحامية واالمان اإلجتامعي

املستوى التعليمي. 1

نسبة  فان  اإلحصايئ  امللف  يف   )21-7( الجدول  لبيانات  طبقا 

الحرمان يف مؤرش التقاعد والضامن اإلجتامعي ترتفع بني من مل 

يلتحقوا باملدرسة من األرس املحرومة )حوايل %39( وتنخفض 

تنخفض  الحرمان  نسبة  لكن  التعليمي.  املستوى  إرتفاع  مع 

بني األرس املكتفية اىل %31 وتواصل انخفاضها بني أفراد األرس 

يف  حرمانا  أكرث  تعليام  االقل  األرس  افراد  يبدو  كذلك  االفضل. 

الحرمان  العمل )حوايل %34(. وتنخفض نسب  مؤرش خطورة 

مع إرتفاع املستوى التعليمي وتنخفض نسبة االفراد املحرومني 

أعىل  شهادة  الحاصلني عىل  نسبة  وتتقارب  املكتفية.  األرس  يف 

االفراد  نسب  وتكاد  املحرومة.  األرس  أفراد  من  يقابلها  ما  مع 

باختالف مستوياتهم التعليمية تتقارب بني أفراد األرس االفضل 

حاالًً مع إرتفاع طفيف يف نسبة الحاصلني عىل شهادة أعىل. 

اىل  باملدرسة  يلتحقوا  مل  الذين  نسبة  ترتفع  املخاطر  فئة  ويف 

%32 وتنخفض النسب مع إرتفاع املستوى التعليمي. وتتقارب 

الفت.  بشكل  حاالًً  واالفضل  املكتفية  األرس  أفراد  مع  النسب 

والتفسري واضح ومفاده ان املخاطر تتسم بالعمومية، وتتجاوز 

الخصائص املميزة لالفراد تعليميا. ويف فئة دميومة العمل تبلغ 

نسبة من مل يلتحقوا باملدرسة %37 وتنخفض النسبة مع إرتفاع 

يف  االفراد  توزيع  مع  يتقارب  توزيع  وهو  التعليمي،  املستوى 

األرس املكتفية واالفضل حاالً.

تعليام هم  االقل  األرس  أفراد  ان  القول  ذلك ميكن  وبناءا عىل 

اإلجتامعي.  واالمان  الحامية  ميدان  مؤرشات  يف  حرمانا  االكرث 

وتعد  أفضل،  عمل  فرصة  يعني  االعىل  التعليمي  فاملستوى 

الحامية اإلجتامعية )التقاعد/الضامن( من مزايا العمل االفضل.

قطاع العمل الرئييس. 2

أعىل  فان  اإلحصايئ  امللف  يف   )21-7( الجدول  لبيانات  طبقا 

التقاعد والضامن اإلجتامعي تظهر بني  نسبة حرمان يف مؤرش 

 47% الخاص  لحسابهم  يعملون  الذين  املحرومة  األرس  أفراد 

بينام تنخفض النسبة لدى العاملني بأجر يف القطاع الحكومي 

ان  غري  الخاص.  القطاع  يف  للعاملني  اىل 39%  وترتفع  اىل 5% 

النسب تبدو مختلفة يف مؤرش خطورة العمل اذ تنخفض نسبة 

العاملني لحسابهم اىل %27 بينام ترتفع نسبة العاملني بأجر يف 

القطاع الحكومي اىل %33 ومتاثلها نسبة من يعملون يف القطاع 

الذين يعملون  الخاص. وترتفع نسبة أفراد األرس االفضل حاالًً 

بأجر يف القطاع الحكومي اىل 39%.

ويف مؤرش املخاطر ترتفع نسبة األرس املحرومة من العاملني يف 

يف  بأجر  العاملني  نسبة  ترتفع  بينام   30% اىل  الخاص  القطاع 

القطاع الخاص اىل %35. أما بني أفراد األرس املكتفية فتنخفض 

نسبة  وتبقى   28% اىل  الخاص  القطاع  يف  يعملون  من  نسبة 

العاملني بأجر يف القطاع الحكومي عالية %33. وهذه النسب 

تتقارب مع نسب أفراد األرس االفضل حاالً. 

األرس  يف  االفراد  نسبة  تنخفض  العمل  دميومة  مؤرش  ويف 

الحكومي.  القطاع  يف  بأجر  العاملني  من   20% اىل  املحرومة 

وهو أمر طبيعي الن العمل الحكومي يتصف غالبا بالدميومة 

واالستقرار بينام ترتفع نسبة افراد األرس املحرومة العاملني يف 

القطاع الخاص اىل %46. وعىل العكس ترتفع نسبة أفراد األرس 

بفارق   49% اىل  الحكومي  القطاع  يف  بأجر  العاملني  املكتفية 

ضعفني ونصف، بينام تنخفض نسبة االفراد املحرومني العاملني 

األرس  افراد  بني  وترتفع  الخمس.  حوايل  اىل  الخاص  القطاع  يف 

االفضل حاالًً اىل 31%.

املهنة يف العمل الرئييس . 3

الجدول  لبيانات  التقاعد والضامن اإلجتامعي –طبقا  يف مؤرش 

املحرومة  األرس  أفراد  نسبة  ترتفع  اإلحصايئ  امللف  يف   )21-7(
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بني العاملني يف الحرف وتنخفض النسب بني املرشعني والفنيني، 

وكذلك بني ذوي املهن االول. ويظل توزيع النسب متامثال بني 

افراد األرس املكتفية، لكن بني أفراد األرس االفضل حاالًً اذ ترتفع 

نتيجة  وهي  واالداريني.  املرشعني  بني  املحرومني  االفراد  نسبة 

بعدم حصولهم  تتعلق  ان هؤالء وألسباب  اىل  ترجع  قد  الفتة 

نسبة  ترتفع  العمل  خطورة  مؤرش  ويف  التقاعد.  خدمات  عىل 

افراد األرس املحرومة العاملني يف الحرف اىل %27 وتنخفض بني 

املرشعني اىل %8. لكن النسب يف األرس املكتفية تختلف قليال 

اذ ترتفع نسبة الحرمان بني أفراد األرس املكتفية من املرشعني 

االفضل حاالًً %15 و%22 عىل  افراد األرس  إرتفاعا بني  وتزداد 

تتقارب نسب االفراد يف مستويات  التوايل. ويف مؤرش املخاطر 

نسبة  تنخفض  العمل  دميومة  مؤرش  يف  أما  املختلفة.  االشباع 

أفراد األرس املحرومة اىل %10 وترتفع نسبة العاملني يف الحرف 

اىل %41 وهو أمر يتعلق بحقيقة ان الحرفيني افتقروا بسبب 

عوامل العنف واالرهاب اىل ظرف يوفر استدامة العمل. غري ان 

االفراد املحرومني يف األرس املكتفية ترتفع نسبتهم بني املرشعني 

اىل  الخدمات  يف  العاملني  نسبة  وتصل   .31% اىل  واالداريني 

فتنخفض نسبة  االفضل حاالًً  أفراد األرس  أما بني  تقريبا.  الربع 

الحرمان بني املرشعني واالداريني وترتفع اىل الربع بني العاملني 

يف الخدمات.

ميكن القول باختصار ان املهن الحكومية والتي تتسم بالدميومة 

توفر ألفراد األرس مستوى اشباع أفضل، اال ان ذلك ال يقلل من 

نسب الحرمان املحتملة واملرتبطة باملخاطر أو بخطورة العمل. 

إطار )4-3( حامية اجتامعية فعالة للفقراء

تضمنت إسرتاتيجية التخفيف من الفقر تنفيذ ستة مخرجات، ضمن محصلة حامية اجتامعية فعالة للفقراء، ويتحقق كل مخرج 

من خالل تنفيذ عدد من األنشطة ميكن إيجازها مبا يأيت: 

إجراءات تم تبنيها تكفل حسن تطبيق نظام شبكة الحامية االجتامعية )عدد األنشطة املطلوب تنفيذها عرشة أنشطة(.. 1

إستُخِدَم خط الفقر الوطني املعتمد يف تحديد الفئات املستهدفة باإلعانة )عدد األنشطة املطلوب نشاط واحد(.. 2

املطلوب . 3 األنشطة  )عدد  األكرث حاجة  والفئات  الفقراء  لتستهدف  التموينية  البطاقة  من  للخروج  إجراءات  ونُفذت  وُضعت 

تنفيذها إثنان(.

املصدر: اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر يف العراق، اإلسرتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، 2009، )ص31-33(.

4-5 أولويات االستهداف الجغرايف واالجتامعي مليدان 

الحامية واالمان االجتامعى

يظهر الجدول أن أشد املحافظات حرماناً يف هذا امليدان هي 

بني  وكالهام   ،40% الدين  صالح  تليها   49% دياىل  محافظة 

نسبتهام  وتزيد  اإلستقرار،  عدم  من  عانت  التي  املحافظات 

نسبية.  درجات   )16-7( بني  يرتاوح  مبا  العراق  يف  املعدل  عن 

 62% حرماناً  األشد  هو  بغداد  ريف  فإن  للريف  بالنسبة  أما 

الحرمان  معدل  عىل  نسبتهام  وتزيد  كركوك 58%،  ريف  يليه 

يف ريف العراق مبا يرتاوح بني )11-15( درجة. وتتساوى نسبة 

الحرمان يف كردستان مع نسبة الحرمان يف املحافظات األخرى 

مع  بالرضورة  تتطابق  ال  الفقر  إنتشار  نسبة  أن  إىل  يشري  مام 

من  حرماناً  أشد  بغداد  أن  الجدول  ُيظهر  كام  الحرمان.  نسبة 

كردستان واملحافظات األخرى.

نسب  من  الحد  تستهدف  سياسة  وضع  عند  املهم  من  إن 

الحرفيني  العامل  أرس  عىل  الرتكيز  التعليم  ميدان  يف  الحرمان 

الكبرية  األرس  عن  فضال  النظامي،  غري  القطاع  يف  والعاملني 

وأرس  النساء  من  أرسها  أرباب  يكون  من  وخصوصا  الحجم، 

توسيع  ذلك  يتطلبه  ما  بني  ومن  والريفيني.  الزراعيني  العامل 

شبكة الحامية واألمان والرتكيز عىل تطبيق رشوط العمل الالئق 

وتنفيذ اإلسرتاتيجات الوطنية )الشباب / املرأة / الرتبية( فضال 

الوطنية  التنمية  وخطة  الفقر  من  التخفيف  إسرتاتيجية  عن 

)2010-2014( ووضع تطبيق سياسة فعاّلة يف مجال التشغيل.

الجدول )4-20( أولويات االستهداف الجغرايف واإلجتامعي مليدان االمان والحامية االجتامعية

االولويات-السياساتاالستهداف اإلجتامعياالستهداف الجغرايف والبيئي

املحافظات

دياىل، صالح الدين، بغداد، 

املثنى، دهوك، القادسية 

ريف املحافظات 

بغداد، كركوك، ذي قار، 

ميسان، دهوك، صالح الدين 

أرس العامل الحرفيني والعاملني لحسابهم يف القطاع غري 	 

النظامي خصوصا

األرس التي ترتفع فيها نسبة االفراد الذين تقل أعامرهم 	 

عن 14 سنة

أرس العامل يف الزراعة وصيد االسامك	 

األرس الريفية	 

توحيد شبكات االمان اإلجتامعي املتعددة يف اطار شبكة واحدة 	 

تعزيز أنشطة فرق تفتيش العمل	 

التحول 	  وضع سياسة إجتامعية مستنرية تأخذ يف االعتبار متغريات 

اإلقتصادي واإلجتامعي يف العراق

االلتزام مببدأ الحدود الدنيا لالجور ومبعايري العمل الالئق 	 

التطبيق الدقيق والفاعل السرتاتيجية التخفيف من الفقر	 

4-6 اإلستنتاجات

مل يخلو املجتمع العراقي من شبكات األمان والحامية اإلجتامعية، 

املهنية،  واألصناف  الدينية  املؤسسات  خالل  من  خصوصاً 

ومنظومات التكافل اإلجتامعي العشائرية واألرسية. وقد عرف 

العراق كل هذه الشبكات، إال إن تاريخه املعارص، املتصل بقيام 

الدولة عام 1921 أظهر إن أول قانون للعمل صدر برقم 72 سنة 

1936 وضم يف بعض مواده مبادئ للحامية والضامن، إال إن اول 

قانون للضامن اإلجتامعي صدر عام 1956، ويف عام 2005 صدر 

القوانني اىل  التقاعد املوحد رقم 27، لقد استندت تلك  قانون 

مبدأ املواطنة واستوعبت التنوع االجتامعي يف العراق.

والضامن  بالتقاعد  ممثلة  اإلجتامعية  الحامية  شبكة  كانت 

ومن  العمل،  أماكن  يف  حامية  من  بها  يتصل  وما  اإلجتامعي، 

أو ساعات عملهم،  أجورهم  العامل من حيث  لحقوق  أحرتام 

بحسب  تضيق  أو  تتسع  وكانت  اصاباتهم،  عن  وتعويضهم 

قرارات  بعض  أدت  ولذلك  واإلقتصادية.  السياسية  الظروف 

اىل  العامل  وتحويل  األداري  الرتشيق  قرارات  ومنها  الدولة، 

موظفني وإنخفاض أجور ومرتبات العاملني يف مؤسسات الدولة، 

اىل انخفاض أعداد املتقاعدين حتى بلغت عام 2000 )17129( 

عدا  واملختلط  الخاص  العمل  قطاعات  يف  العامل  عدد  وبلغ 

أقليم كردستان 78770 عاماًل.

الحامية  ميدان  يف  الحرمان  مؤرشات  الفصل  هذا  تناول  لقد 

واألمان اإلجتامعي وهي التقاعد والضامن اإلجتامعي/ وخطورة 

العمل/ واملخاطر )11 نوعاً( ودميومة العمل عىل مستوى األرس 

التقاعد بلغت  واألفراد. وقد تبني إن األرس املحرومة يف مؤرش 

%46 و%42 يف مؤرش خطورة العمل و%17 باملخاطر باختالف 

توزيع  إن  تبني  وقد  العمل.  دميومة  مؤرش  يف  و22%  أنواعها، 

األمنية  األوضاع  باختالف  يختلف  املحافظات،  عىل  الحرمان 

الفقر،  مؤرشات  بعض  مع  ذلك  يتطابق  وقد  األوىل،  بالدرجة 

ففي صالح الدين مثاًل، وهي واحدة من ثالث محافظات عراقية 

ترتفع نسبة األرس املحرومة يف مؤرشي التقاعد وخطورة العمل. 

كام إن نسب الحرمان يف املؤرشين السابقني يظهران يف الريف، 

وهو األشد فقراً من الحرض تبلغ نسبة السكان الفقراء يف الريف 

حوايل %39 مقابل %23 يف العراق ككل غري إن املخاطر العامة 

تنخفض يف الريف وترتفع يف الحرض. وتضم بغداد أعىل نسب 

األرس املحرومة يف كل املؤرشات باستثناء دميومة العمل حيث 

بقية  يف   24% بحوايل  مقارنة  اىل18%  األرس  نسبة  تنخفض 

الحرض.

تعلياًم،  واألقل  األصغر عمراً  األرس  أرباب  فإن  آخر  من جانب 

نسب  وتتذبذب  أعىل  حرمان  نسب  أرسهم  تظهر  والعاطلني 

اىل  يدفعون  قد  إذ  األرسة.  األطفال يف  الحرمان بحسب نسب 

العمل لزيادة دخل األرسة، وقد يتعرضون ملخاطر وآثار العنف 

مام يزيد من خوف األرس وقلقها.

4-7 التوصيات

مازال العراق يفتقر اىل شبكة أمان واحدة تؤمن ملختلف . 1

بد من وجود ترشيع  ثم ال  كافية، ومن  الفئات، ضامنات 

موحد، للتقاعد والضامن اإلجتامعي والحامية اإلجتامعية.

إن القانون بحد ذاته ال يعني الكثري، بل ال بد إن يكون جزءاً . 2

من سياسة اجتامعية وإقتصادية مستنرية تأخذ يف اعتبارها 

واقتصاد  الالمركزية  نحو  العراق  يشهدها  التي  التحوالت 

السوق وغريها.

من الرضوري الحد من نسب الحرمان يف مؤرشي التقاعد . 3

فرق  دور  وتعزيز  العمل  وخطورة  اإلجتامعي  والضامن 

العامل  وتوعية  املهنية،  الصحة  وبرامج  العمل،  تفتيش 

لألسهام ىف األشرتاكات اىل جانب الحكومة وأرباب العمل يف 

القطاع الخاص. وتأكيد مبدأ الحدود الدنيا لألجور، ومعايري 

العمل الالئق.

العراق . 4 يف  الفقر  من  التخفيف  سرتاتيجية  تطبيق  إن 

سينعكس إيجاباً عىل أوضاع املحرومني أرساً وافراداً.

التنمية . 5 تنفيذ االسرتاتيجيات والخطط التنموية مثل خطة 

الوطنية الخمسية )2014-2010(
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الفصل الخامس: ميدان التعليم

5-1 املقدمة

جاء الهدف الخاص بالتعليم يف الرتتيب الثاين بعد هدف القضاء عىل 

الفقر يف تسلسل األهداف اإلمنائية لأللفية نظرا ملا يعنيه التعليم 

من منظور التنمية املستدامة، وخلق رأس املال الثقايف واإلجتامعي 

الذي يعد أهم أنواع االستثامر يف حياة املجتمعات اإلنسانية. 

فالعراقيون  للعراق،  الحضارية  باملسرية  التعليم  ارتبط  لقد 

األلف  يف  السومرية  السالالت  فجر  عرص  يف  الكتابة  اخرتعوا 

الخامس قبل امليالد، ويف كل من سبار وكيش عرث عىل مدرستني 

تعودان اىل عهد حمورايب. ويف الفرتة 539-526 ق.م أطلق عىل 

التاريخية  املسافة  ان  غري  املدارس.  اسم  التعليمية  املؤسسات 

تباعدت أكرث مع دخول املجتمع العراقي مرحلته املظلمة اثر 

سقوط بغداد عام 1258. ومل تنشأ مدرسة حديثة اال يف عهد 

الثاين من  العقد  العثامين 1817-1832. ومع مطلع  باشا  داود 

القرن املايض، وتكوين الدولة العراقية الحديثة كان هناك 84 

مدرسة إبتدائية. ويف عام 1931 استقدمت الحكومة لجنة من 

املعهد األممي لكلية املعلمني يف جامعة كولومبيا لدراسة النظام 

وضع  التقرير  ذلك  عىل  وبناءا  وتطويره،  العراق  يف  التعليمي 

نظام املعارف رقم 33 لسنة 1943. 

لقد شهدت مسرية التعليم يف العراق انجازات وإخفاقات كبرية، 

الشاملة ملحو  التعليم والزاميته، وبعد الحملة  إذ بعد مجانية 

األمية اإللزامي يف سبعينات القرن املايض، انحرست –مع دخول 

وانحرست  التعليم  مدخالت  العراقية-اإليرانية-  الحرب  نفق 

نتائج تلك اإلخفاقات  باملقابل مخرجاته كام ونوعا، وتراكمت 

عىل  الدويل  الحصار  فرض  بعد  أي   1990 عام  بعد  خصوصا 

مليار   2.5 تبلغ   1989 عام  التعليم  موازنة  كانت  كام  العراق. 

نصيب  وكان  اإلجاميل(  القومي  الناتج  من   6% )تشكل  دوالر 

للفرتة  دوالرا   47 اىل  انخفضت  دوالرا،   620 الواحد  الطالب 

 .)78(2002-1993

للنظام  التحتية  البنى  تعرضت  السابق  النظام  إنهيار  ومع 

التعليمي، وخصوصا املدارس، أبنية ومعدات، اىل عمليات تدمري 

ونهب. مام أدى إىل تفاقم مشكالت هذا النظام التي تراكمت 

عرب عقود)79(. ففي دراسة لليونسكو تم إصالح أكرث من 1900 

مدرسة خالل النصف الثاين من عام 2003، ولكن بقيت أكرث من 

األمم املتحدة والبنك الدويل، التقديرات املشرتكة إلعادة البناء واالعامر، أكتوبر 2003،   78

ص19.

يف نيسان عام 2000 أصدرت وزارة الرتبية تقريرا أفاد بان حرب الخليج الثانية أدت اىل   79

أرضار يف )4157( بناية مدرسة )عدا اقليم كردستان(، ويف عام 2004 أشار تقرير لوزارة 

املدارس.  عدد   )18600( مقابل  مبنى   )15000( يبلغ  املدرسية  االبنية  عدد  ان  الرتبية 

ويضيف التقرير ان سدس مدارس العراق قد رسقت او أحرقت.

10000 مدرسة بحاجة إىل إصالح)80(. ويبدو ان مشكلة األبنية 

املدرسية مل تحل بعد. ويف هذا املجال يشري تقرير لليونيسيف 

انه حتى عام 2006، كان هناك 4000 مدرسة بحاجة إىل إعادة 

جانب  إىل  بناء)81(.  إعادة  إىل  بحاجة  مدرسة  و700  تأهيل 

كفاءة  يف  تدهور  من  التعليمي،  النظام  يعاين  النقص،  ذلك 

اإليضاح  وسائل  وتخلف  التدريس  وأساليب  الدراسية  املادة 

واملختربات. إن هذه املشكالت تنعكس حتام عىل مواقف الناس 

من التعليم، خصوصا وان الثقافة التقليدية السائدة تقيم متييزا 

حادا ما بني الذكور واإلناث بالنسبة لحق التعليم. كام أن عوامل 

الفقر وعدم القدرة عىل إشباع الحاجات األساسية تدفع كثريا 

من األرس إىل تشغيل أطفالها يف عمر مبكر عىل حساب حقهم 

بنمط  تتعلق  بنيوية وسلوكية  التعليم، فضال عن مشكالت  يف 

العالقة ما بني الطالب والتدرييس وما بني املدرسة واألرسة، وما 

بني النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل. 

لعام  املعيشة  الحرمان ومستويات  تناولت دراسة خارطة  لقد 

متابعة  التعليم من خالل خمس مؤرشات هي:  ميدان   2006

املستغرق  والوقت  للبالغني،  التعليمي  واملستوى  الدراسة 

للوصول إىل املدرسة اإلبتدائية والوقت املستغرق للوصول إىل 

الثانوية، وأخريا مدى الرضا عن املدرسة)82(، مام يتيح  املدرسة 

املتغريات  بعض  ومتابعة  املقارنات  بعض  مفيدة إلجراء  فرصة 

إنسانا  العراق،  مستقبل  أن  القول  البديهي  من  ولعل  املهمة. 

ومجتمعا، يعتمد إىل حد كبري عىل نظام تعليمي متطور يرقى 

يف  يتجاوز  مال  رأس  فيه  املعرفة  أصبحت  عامل  متطلبات  إىل 

خطورته وأهميته رأس املال املادي.

5-2 عرض تحلييل للواقع التعليمي والسياسات والربامج

لقد التزمت الدولة العراقية وفق مبادئ الدستورالعراقي 2005، 

بتوفري فرص التعليم وبشكل متساوي لجميع العراقيني. وخالل 

التعليم يف العراق، إىل تدهور طال  العقدين األخريين، تعرض 

جميع مرافق العملية التعليمية

وعىل الرغم من إدراك الدولة ألهمية التعليم يف هذه املرحلة 

العمرية كقاعدة للنهوض بالواقع التعليمي يف املراحل الالحقة، 

امللزمة  األهداف  احد  فإن  لأللفية.  اإلمنائية  األهداف  وبلوغ 

الربامج  توسيع  هو   2005 عام  دستور  اقرها  التي  للحكومة 

لبناء  القاعدة  املبكرة، والتي تشكل  الطفولة  لتنمية  التعليمية 

التعليم. 

عىل صعيد التعليم االبتدايئ حصل بعض التطور يف االستيعاب 

للسكان بعمر 6-11 وبنسبة تغطية ارتفعت من %86 إىل 90% 

وزارة الرتبية، الوضع الحايل للرتبية والتعليم والرؤى الجديدة، 2004، صفحات متعددة.  80

اليونيسيف، إبقاء شعلة األمل يف زمن األزمات، اب 2007، ص62.  81

الجهاز املركزي لالحصاء، وبرنامج االمم املتحدة االمنايئ، خارطة الحرمان ومستويات   82

املعيشة يف العراق، ج1، التقرير التحلييل، ص35، 2006.

تحقيق  عدم  يؤرش  مام   ،2008/2007  -  2002/2001 للفرتة 

امللتحقني  األطفال  عدد  يف  منو  رغم حصول  الكاملة.  اإللزامية 

يف التعليم االبتدايئ مبعدل %3 سنوياً فضاًل عن حصول منو يف 

عدد املعلمني لهذه املرحلة ومبعدل %5 وانخفض معدل عدد 

الطلبة لكل معلم من 21 إىل 18 وارتفع عدد املدارس مبعدل 

%5 سنوياً.

االلتحاق  نسبة  انخفضت  فقد  الثانوي  للتعليم  بالنسبة  أما 

للمدة   57% كانت  أن  بعد   44% اىل  املرحلة  هذه  يف  الصايف 

ذاتها، وأن اإلرتفاع الحاصل يف عدد امللتحقني يف املرحلة وبواقع 

%5 يعود إىل زيادة عدد السكان. وقد حصل منو يف مستلزمات 

املرحلة ومبعدل منو %8 للمدرسني وانخفض معدل عدد الطلبة 

للمدرس من 17 اىل 14 وارتفع عدد املدارس مبعدل 5%. 

كام انخفضت نسبة تغطية التعليم للسكان يف مرحلة التعليم 

إنخفاض  املهني من %4 إىل %3، فضال عن حصول  اإلعدادي 

يف عدد امللتحقني يف املرحلة مبقدار %0.5. وقد حصل منو يف 

إىل  أدى  مام  للمدرسني   8% منو  وبواقع  املرحلة  مستلزمات 

خفض معدل عدد الطلبة للمدرس من 10 اىل 6 وارتفع عدد 

املدارس مبعدل 3%. 

أعداد  مبؤسسات  امللتحقني  عدد  يف  ملحوظ  تطور  لقد حصل 

النمو  البحث ومبقدار %8 إىل جانب  للفرتة موضوع  املعلمني 

الحاصل يف مستلزمات التمكني لها وهي إرتفاع عدد املدرسني 

مبعدل %15 وبذلك انخفض معدل عدد الطلبة للمدرس الواحد 

من 26 إىل 13 وارتفع عدد املدارس مبعدل 8%.

عدد  يف  إرتفاع  حصل  فقد  العايل  التعليم  مستوى  عىل  أما 

والكليات  واملعاهد  واألهلية  الحكومية  والكليات  الجامعات 

 19 إىل  جامعة   17 من  الجامعات  عدد  ارتفع  حيث  التقنية 

الكليات  عدد  وارتفع  و2008/2007،   2004/2003 عامي  بني 

الجدول )5-1( العجز الحاصل يف عدد األبنية املدرسية للسنوات 2004 / 2005 - 2007 / 2008 

السنة 

الدراسية
عدد املدارس

عدد األبنية 

املدرسية

فجوة العجز 

املدريس
النسبة

عدد االبنية 

املدرسية 

اآليلة 

للسقوط

النسبة

عدد االبنية 

املدرسية 

بحاجة لرتميم 

شامل

النسبة

12342÷453÷563÷6

2005 / 200415754118003954%25153713%268323%

2006 / 200516857121264731%28192516%284323%

2007 / 200617378121795199%30189816%304125%

2008 / 200717913125975316%30187815%307625%

 * املصدر: وزارة الرتبية/ املديرية العامة للتخطيط الرتبوي.

أما   ،19 إىل   13 من  واألهلية   201 إىل   160 من  الحكومية 

بالنسبة للتعليم التقني فقد حافظ عدد املعاهد والكليات عىل 

أعدادهام وهو 27 معهد و9 كليات للفرتة ذاتها , إال أن ذلك 

مل يرافقه أي تحسن أو صيانة لنوعية األبنية الجامعية القامئة 

عدا الجزء القليل جدا فضال عن االكتظاظ الحاصل يف القاعات 

الدراسية واملالحق الجامعية األخرى نتيجة الطاقات االستيعابية 

املحدودة للجامعات القامئة.

واملستوى  الحكومي  التمويل  ان  إليه  اإلشارة  تجدر  ومام 

 – املالية  الناحية  )من  الالزم  الحد  إىل  يصل  مل  التنفيذي 

لسد  الحاصلة  االختالالت  لتصحيح  واملؤسسية(  والتنفيذية 

مام  الخ،  الرتبوية...  املستلزمات  او  املدرسية  األبنية  يف  العجز 

نجم عنه ازدياد يف عجز األبنية املدرسية وتزايد أعداد املدارس 

التي تحتاج للرتميم او تلك اآليلة للسقوط نتيجة الضغط الناجم 

عن كثافة االستـخدام بأكرث من وجبة دوام يف البناية الواحدة 

 36% الثنايئ  الدوام  ذات  املدرسية  األبنية  نسبة  بلغت  حيث 

ملؤسسات  و49%  للمهنية  و24%  للثانوية  و42%  لإلبتدائية 

إعداد املعلمني واملعلامت عام 2008/2007، أما بالنسبة للدوام 

الثاليث فقد بلغت النسبة لألبنية املدرسية %5 لإلبتدائية و3% 

للثانوية و%1.5 للمهنية ولنفس السنة، وتؤرش بيانات الجدول 

5-1 إىل تزايد مضطرد يعكس قصور العرض املدريس يف منوه عن 

مواكبة تزايد الطلب املدريس)83(.

العجز  معالجة  مجال  يف  املبذولة  الجهود  من  الرغم  وعىل 

وتزايد  املدريس  الطلب  منو  رسعة  أن  إال  التحتية،  البنى  يف 

سن  يف  السكانية  الفئات  ومنو  املدريس  االلتحاق  معدالت 

املناطق مختلف  يف  التعليم  ونرش  بالتعليم  اإللتحاق 

وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية الخمسية )2010 – 2014(؛ قطاع الرتبية   83

والتعليم؛ 177-172، 2009.
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وضخامة  املدريس  الترسب  فرص  وتضييق  والريفية  الحرضية 

حجم الرتكة املوروثة يف عرض األبنية املدرسية، كل ذلك ساهم يف 

اتساع حجم الفجوة بينام هو مطلوب من املدارس كمؤسسات 

تربوية وبني ما ميكن توفريه من أبنية مدرسية إىل الحد الذي 

وحاالت  العجز  وإنهاء  الفجوة  تلك  تـخفيف  مسألة  جعل 

االزدواج املدريس أو الدوام الثاليث للعديد من املدارس، تستلزم 

جهوداً ومتويال اكرب مام هو متاح)84( يف الوقت الحارض)85(.

يف الواقع ارتفع حجم املوازنة الجارية للرتبية يف العراق -عدا اقليم كردستان من   84

)605135( مليون دينار عام 2004 اىل )2470319( مليون دينار عام 2008. كام ارتفعت 

املوازنة االستثامرية من )27990( اىل )150000( مليون دينار لنفس الفرتة، وهو اتجاه 

تصاعدي ينسجم مع االتجاه التصاعدي مليزانية الدولة. )ينظر: وزارة الرتبية، املديرية 

العامة للتخطيط الرتبوي. كذلك ينظر: د. عيل الزبيدي واخرون: الرتبية والتعليم العايل 

والفقر يف العراق، دراسة اعدت الغراض مرشوع وضع اسرتاتيجية للتخفيف من الفقر، 

بغداد 2008، ص10.

وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية الخمسية 1010-2014، مصدر سابق.  85

إطار )5-1( التعليم واملتغريات املجتمعية

أوال: العنف

تركت ظروف األزمات يف نفوس العراقيني ندوبا غائرة، وأسست لتحديات جدية يف العملية التعليمية تتمثل من بني أمور أخرى بارتفاع 

انعكاسات  ناهيك عن  الرتبوية والتعليمية  العملية  التأهيل ملخرجات  التعليمية، ضعف  املستويات  اإلناث، تدين  الترسب وخاصة  نسب 

العنف عىل البناء النفيس للتالميذ والهيئات التعليمية. 

ثانيا: فجوة النوع 

يف أغلب مناطق العراق، ال يحظني اإلناث بنفس الفرص لدخول التعليم مثلام يحصل عليه الذكور ويف جميع املستويات، حيث تبلغ نسبة 

اإلناث إىل مجموع الطلبة %43 للعام الدرايس 2007/2008. إذ تلعب العديد من املامرسات والتقاليد، مثل زواج اإلناث يف أعامر مبكرة 

جدا يف تحديد فرص دخولهن املدارس. والعامل اآلخر الذي يلعب دورا هاما يف تحديد فرص اإلناث يف التعليم هو الفقر وقلة عدد مدارس 

اإلناث يف الريف، وهذا العامل يجعل اآلباء يفضلون تعليم الذكور عىل اإلناث. ولعل أكرث املناطق تأثرا يف هذا املجال هي املناطق النائية، 

وسكان العشوائيات الحرضية، واملناطق املهمشة األخرى. فضال عن أن اإلناث غالبا ما ينخرطن يف مجاالت أو موضوعات الفنون واآلداب، 

بينام ينخرط الذكور يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا، وهذا يجعل الفتاة يف وضع ال ميكنها من منافسة أقرانها من الذكور يف سوق العمل. 

ثالثا: ضامن النوعية للمخرجات

لقد شهد قطاع التعليم منوا رسيعا، وهذا النمو كان عىل حساب النوع، وفرص تحقيق التعليم للجميع وخاصة يف مرحلة التعليم العايل 

والدراسات العليا.

إن الزيادة الكبرية يف أعداد الطلبة املنخرطني يف جميع مراحل التعليم دون مواكبة واستعداد للبنى التحتية، والهيئات التعليمية، قادت إىل 

آثار سلبية عىل نوعية التعليم، وقصوره عن مجاراة التحوالت العاملية ومتطلبات العوملة. 

وعىل الرغم من استيعاب التعليم الخاص ألعداد من طلبة املدارس االبتدائية والثانوية )خاصة يف املناطق الحرضية(، اال أن هذا التعليم كام 

التعليم الرسمي يواجه مبعوقات كثرية لعل أهمها قلة التسهيالت واملستلزمات الرتبوية. وبذلك فان الكثري من خريجي هذه املراحل غري 

مؤهلني كمدخالت للعملية التعليمية يف الجامعات فضال عن عدم أهليتهم كمخرجات لسوق العمل.

رابعا: اإلنصاف والعدالة يف الفرص

أظهرت معطيات الدراسات اإلحصائية التي أنجزها الجهاز املركزي لإلحصاء، أن هناك تباينا واضحا يف املستويات التعليمية بني املحافظات 

والريف والحرض، جعلت حالة التباين تشكل تحديا كبريا للعملية التنموية. إن ضعف البنى التحتية يتجىل بشكل كبري عىل مستوى النوع 

والكم يف املناطق الريفية النائية، والعشوائيات الحرضية وجيوب الفقر.

املصدر: وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية الخمسية 2014-2010.

5-3 املؤرشات املستخلصة من تطبيق منهجية مستوى 

املعيشة يف ميدان التعليم 

5-3-1 دليل ميدان التعليم ومؤرشاته

املستوى  تحديد  يف  املهمة  امليادين  من  التعليم  ميدان  يعترب 

املعييش لألرسة نظرا للقيمة التنموية للتعليم، وملا لهذا امليدان 

النواحي  من تأثري مبارش يف تحديد طبيعة الحياة األرسية من 

الثقافية واإلقتصادية. ان طريقة تحديد املؤرشات التي ميكن ان 

تتضمن  امليدان  املحتملة يف هذا  الحرمان  منها جوانب  تقاس 

مؤرشات عديدة منها ما هو نوعي )طبيعة املناهج التعليمية، 

طرق التدريس، توفري املختربات،...( ومنها ما هو كمي )اعداد 

الطلبة امللتحقني، أعداد الطلبة التاركني، أعداد الخريجني،...(.

إن عملية اخذ جميع هذه املؤرشات التي ميكن ان يكون لها 

تأثري يف قياس الحرمان بالنسبة لدليل التعليم يف هذه الدراسة 

غري ممكنة لعدم توفر معلومات حول جميع املؤرشات وبالتايل 

سوف نكتفي بستة مؤرشات أساسية منها أربعة عىل مستوى 

األفراد وإثنان عىل مستوى األرس يف تحديد جوانب الحرمان يف 

األرسة وكام ييل؛

ضمن . 1 األفراد  عىل  املؤرش  هذا  ينطبق  الدراسة،  متابعة 

األفراد  أقل من 15 سنة وكذلك عىل  إىل  العمر 6 سنوات 

ممن يتابعون الدراسة بغض النظر عن السن. ومبوجب هذا 

املؤرش يعترب كل فرد ضمن العمر 6 إىل أقل من 15 سنة وال 

يتابع الدراسة اإلبتدائية ومل ينه املرحلة اإلبتدائية محروماً. 

ينطبق . 2 واحد  مبؤرش  ويقاس  للبالغني،  التعليمي  املستوى 

عىل األفراد البالغني بعمر 15 سنة فأكرث، ومبوجبه يعترب كل 

فرد بالغ مل يكمل املرحلة اإلبتدائية محروما. 

املسافة إىل أقرب مدرسة إبتدائية، وتعترب األرسة محرومة . 3

إذا كانت املسافة بني سكن األرسة وأقرب مدرسة إبتدائية 

وزن  نصف  املؤرش  هذا  ويعطى  واحد.  كيلومرت  عن  تزيد 

املؤرشين  كال  ان  باعتبار  الالحق  املؤرش  مع  األمر  وكذلك 

يخصان قدرة األرسة يف الحصول عىل الخدمات التعليمية.

املسافة إىل اقرب مدرسة متوسطة أو ثانوية، وتعترب األرسة . 4

محرومة إذا كانت املسافة بني سكن األرسة واقرب مدرسة 

متوسطة أو ثانوية تزيد عن 5 كيلومرت. ويعطى هذا املؤرش 

نصف وزن كام مر ذكره.

ظروف مواجهة ترك املدرسة أو عدم االلتحاق باملدرسة . 5

كانت  إذا  صفر  العالمة  عىل  الفرد  ويحصل  الجامعة،  أو 

الخدمات  قصور  إىل  وتعود  األرسة  إرادة  خارج  األسباب 

التعليمية مثل ال توجد مدرسة، ال تتوفر مقاعد يف املدرسة، 

عدم توفر مرافق صحية، ال توجد معلمة، ال يوجد معلم 

عىل اإلطالق. ويحصل الفرد عىل العالمة 0.2 إذا كان تركه 

أو عدم التحاقه يعود إىل أسباب أخرى خارج إرادة األرسة 

مثل النقل صعب جداً أو غري مأمون، العجز أو املرض، ال 

كانت  إذا   0.5 العالمة  عىل  الفرد  ويحصل  وثائق.  توجد 

األسباب تتعلق بوضع األرسة اإلقتصادي )ال تتمكن األرسة 

من سد نفقات الدراسة، اعمل للعائلة، أعمل لشخص آخر(. 

ويحصل الفرد عىل العالمة 0.7 إذا كان عدم ترك الدراسة 

أو عدم االلتحاق بها يعود إىل نقص اهتامم األرسة بالتعليم 

)عدم اهتامم العائلة، عدم اهتامم فرد فيها. ويحصل الفرد 

عىل العالمة 1 إذا كانت األسباب إجتامعية أو ألسباب أخرى 

املدرسة،  من  ُفصلت  إجتامعية،  أسباب  )زواج،  للترسب 

أو مستمر  الدراسة  أنهى  قد  الفرد  أخرى(. ويف حال كون 

عليها يحصل عىل العالمة 2. 

الجدول )5-2( مؤرشات ميدان التعليم

حاالت الحرماناملؤرشاتت

العمر 6-15 سنة، وال يتابع الدراسة اإلبتدائية، ومل ينه الدراسة اإلبتدائية متابعة الدراسة1

إكامل املرحلة اإلبتدائية للبالغنياملستوى التعليمي للبالغني2

أكرث من 1 كيلومرتاملسافة إىل اقرب مدرسة إبتدائية )نصف الوزن( 3

أكرث من 5 كيلومرتاملسافة إىل اقرب مدرسة متوسطة او ثانوية )نصف الوزن( 4

السبب الرئيس لرتك الدراسة او عدم االلتحاق 5

باملدرسة أو الجامعة

ال تتوفر مقاعد يف املدرسة / عدم توفر مرافق صحية / ال توجد معلمة / ال 

يوجد معلم عىل اإلطالق / النقل صعب جدا وغري مأمون / العجز أو املرض 

/ ال توجد وثائق، وال تتمكن األرسة من سد نفقات الدراسة / يعمل لألرسة / 

يعمل لشخص آخر

إتقان كل من قراءة وكتابة وتعلم لغة األم مبستوى يقل عن املتوسطاللغات6

اآليلة  او  لالستـخدام  الصالحة  غري  املدارس  نسبة  بلغت  لقد 

التي  تلك  أو  املدرسية  األبنية  للسقوط %15 من إجاميل عدد 

األبنية  إجاميل  من  كمتوسط   25%( شامل  ترميم  إىل  تحتاج 

الطينية  املدارس  من  العديد  وجود  عن  فضال  هذا  املدرسية(، 

النظام  يعانيها  التي  املشاكل  أهم  من  واحدة  متثل  التي 

الحرمان  إن نسب  يبلغ عددها 791 مدرسة.  والتي  التعليمي 

 2004 سنة   )28.9%( يذكر  تغيري  دون  بقيت  التعليم  مليدان 

مقابل )%28.5( سنة 2007)86(.

أنظر الجدول )1-9( يف الفصل االول.  86
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اللغات، يشمل هذا املؤرش األفراد البالغني وتحسب عالماته . 6

القراءة  هي  جوانب  ثالثة  يف  اللغة  إتقان  ملستوى  وفقا 

اخرتني.  لغتني  واىل  االم  لغة  إىل  بالنسبة  والتكلم  والكتابة 

صفر  الفرد  يعطى  معينة،  للغة  معيناً  جانباً  يخَص  وفيام 

نقطة إذا كان ال يستطيع التعامل مع هذا الجانب و1 نقطة 

إذا كان مستواه ضعيفاً فيه و2 نقطة إذا مستواه متوسطاً 

و3 نقطة إذا كان مستواه جيداً. وبهذا فإن مجموع النقاط 

الصفر يف  بني  ما  يرتاوح  الفرد  عليها  إن يحصل  التي ميكن 

حال كون الفرد اخرساً ال يقرأ وال يكتب وال يتكلم أية لغة، 

و27 نقطة يف حال كونه يقرأ ويكتب ويتكلم ثالث لغات 

عدد  مجموع  كان  إذا  محروما  الفرد  ويعد  جيد.  بشكل 

النقاط التي يحصل عليها يقل عن 6 أي أن إتقانه للغات 

يقل عن مستوى متوسط قراءة وكتابة وتكلام بالنسبة للغة 

األم أو ما يعادل ذلك من نقاط يف حال معرفته بلغة أخرى.

5-3-2 البعد اإلحصايئ: االرتباط واالنحراف املعياري

تظهر املعطيات يف الجدول 5-3 أن أعىل معامل ارتباط سجل 

التحتية واملسكن  البنى  التعليم كان مع دلييل  لدليل  بالنسبة 

للفرد  التعليمي  املستوى  كان  كلام  انه  يبني  وهذا   .0.44

تعامله  وتطوير  السكنية  بيئته  تحسني  اىل  سعى  كلام  مرتفعا 

عموما  لإلرتفاع  يتجه  الفرد  دخل  ألن  املتاحة  الخدمات  مع 

بهذين  ارتباطه  يعكس  وهذا  التعليمي.  مستواه  أرتفع  كلام 

امليدانني، بعدها يأيت بالدرجة الثانية ارتباطه مع ميدان الصحة 

التعليمي  املستوى  يف  تحسن  أي  أن  نشري  وهنا   .0.35 مبقدار 

أما  الفرد،  الصحي لذلك  الوضع  يقابله تحسن يف  للفرد سوف 

بالنسبة الرتباطه مع ميداين الوضع اإلقتصادي والحامية واألمان 

عىل   0.30  ،0.32 ارتباط  عالقة  أقل  أظهرت  فقد  اإلجتامعي 

التوايل.

وهنا ال بد أن نشري إىل نقطة مهمة بالنسبة الرتباط ميدان دليل 

التعليم مع امليادين األخرى وهي أن هذا االرتباط يعكس عالقة 

طردية، إذ أن أي تحسن يحدث يف ميدان التعليم سوف يؤدي 

اىل تحسن نسبي يف امليادين األخرى.

أما بالنسبة للوسط الحسايب لقيمة الدليل مليدان التعليم التي 

بلغت 1.2 حسبام مبني يف الجدول )5-6(، فقد تراوحت قيم 

من  أكرب  هو  والذي   ،)1.4-0.9( بني  ملؤرشاته  الحسايب  الوسط 

واالمن  والحامية  اإلقتصادي  الوضع  ملؤرشات  الحسايب  الوسط 

اإلجتامعي والبنى التحتية واملسكن والصحة. وفيام يتعلق بأدلة 

املياديني فان أقرب وسطني للتعليم هام الُبنى التحتية واملسكن 

الحامية  ميدان  يف  فهو  متوسط  أقل  أما  منهام،  لكل   )0.44(

قيمة  أعاله  الجدول  يبني  كام   0.30 الدليل  نسبة  تبلغ  حيث 

االنحراف املعياري ملؤرشات دليل التعليم وتظهر وجود تباين يف 

قيم املؤرشات املختلفة والتي ترتاوح بني )0.3-0.5(، حيث أظهر 

مؤرش ظروف مواجهة ترك املدرسة او عدم االلتحاق باملدرسة 

او الجامعة أعىل تباين 0.5 ومؤرش متابعة الدراسة أقل تباين 

0.3 وأرشت بقية مؤرشات امليدان تباينا قيمته 0.4 لكل منها. إن 

هذه املعطيات تظهر بوضوح أن التباين بني األرس عىل مستوى 

ميدان التعليم ُيعد منخفضاً.

وأخرياً فإن نسبة األرس املحرومة حسب دليل التعليم بلغت 28% 

وهي نفس نسبة األرس املحرومة حسب دليل املستوى املعييش 

البالغة %28 كام هو مبني يف الجدول )5-6(. كام يتبني أيضا أن 

نسبة األرس املحرومة يف دليل ميدان التعليم عند مقارنتها مع 

نسب األرس املحرومة بالنسبة لباقي امليادين تأيت يف مرتبة قبل 

األخرية أي بعد ميدان الصحة البالغ %27. لكن تبقى نسبة األرس 

املحرومة يف هذا امليدان مرتفعة وذلك يعكس تدهور املستوى 

التعليمي يف العراق نتيجة الحروب والرصاعات التي مر بها يف 

الثالثة املاضية، مام سيؤثر عىل جميع امليادين األخرى  العقود 

الن للتعليم تأثريه النسبي عىل امليادين االخرى، كام تم ذكره، 

وال سيام عىل ميدان الوضع االقتصادي وميدان الصحة.

الجدول )5-3( قيم معامالت االرتباط البسيط بني دليل التعليم وأدلة امليادين األخرى والدليل العام ملستوى املعيشة *

امليدان
الوضع 

اإلقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
املسكنالبنى التحتية الصحةالتعليم

الدليل العام 

ملستوى املعيشة

0.320.301.000.350.440.440.72التعليم

* جميع قيم معامل اإلرتباط تختلف عن الصفر مبستوى معنوية 0.01

5-3-3 دليل ميدان التعليم عىل مستوى العراق

سبق وان ارشنا يف فقرة سابقة إىل أن نسبة األرسة املحرومة يف 

دليل التعليم تبلغ %28 وهي ذات النسبة لألرسة املحرومة وفق 

املحرومني  األفراد  نسبة  أن  إىل  إضافة  املعيشة،  مستوى  دليل 

يف دليل التعليم البالغة %29 تكاد تكون مساوية أيضا لنسبة 

ناحية  ومن   .30% املعيشة  مستوى  لدليل  املحرومني  األفراد 

مع  التعليم  لدليل  بالنسبة  املكتفية  األرس  مقارنة  عند  أخرى 

توجد  أرس   10 كل  بني  من  ان  نالحظ  املعييش  املستوى  دليل 

فإن  باملقابل  التعليم،  لدليل  بالنسبة  ثالثة أرس مكتفية  حوايل 

بالنسبة  من بني كل 10 أرس توجد حوايل خمس أرس مكتفية 

األفراد  عىل  تقريباً  تنطبق  أيضا  وهي  املعيشة  مستوى  لدليل 

املكتفني.

ويالحظ من نسب األرس أو األفراد األفضل حاالًً يف دليل مستوى 

نصف  تقارب  التوايل، وهي  بلغ %22 و%19عىل  قد  املعيشة 

نسبة األرس األفضل حاالًً واألفراد األفضل حاالًً يف دليل التعليم.

وعند أخذ التصنيف الخاميس نالحظ ان نسبة األرس التي تعاين 

من إشباع منخفض جدا يف ميدان التعليم بلغت %8 وهي تزيد 

مبقدار الضعف عن نسبة األرس التي تعاين من إشباع منخفض 

مبني يف  وكام هو  البالغة 4%،  املعيشة  دليل مستوى  يف  جداً 

الشكل 1-5.

الجدول )5-4( توزيع األرس واألفراد حسب مستويات اإلشباع لدليل ميدان التعليم ودليل مستوى املعيشة - التصنيف الخاميس )%(

إشباع منخفضإشباع منخفض جدااملؤرش
إشباع 

متوسط
املجموعإشباع مرتفع جداإشباع مرتفع

3.324.650.420.21.5100.0دليل مستوى املعيشة لألرس

8.319.632.228.910.9100.0دليل التعليم لألرس

4.025.751.218.11.0100.0دليل مستوى املعيشة لألفراد

7.921.133.828.48.8100.0دليل التعليم لألفراد

الجدول )5-5( توزيع األرس واألفراد حسب مستويات اإلشباع لدليل ميدان التعليم ودليل مستوى املعيشة - التصنيف الثاليث )%(

املجموعأفضل حااًلمكتفيةمحرومةاملؤرش

27.950.421.7100.0دليل مستوى املعيشة لألرس

27.932.239.8100.0دليل التعليم لألرس

29.751.219.1100.0دليل مستوى املعيشة لألفراد

29.033.837.1100.0دليل التعليم لألفراد

لدليل  اإلشباع  مستويات  األفراد حسب  توزيع   )1-5( الشكل 

ميدان التعليم - التصنيف الخاميس )%(

تنخفض يف مؤرش  املحرومة  األرس  نسبة  أن  الشكل 2-5  يظهر 

عىل  و9%   8% إىل  والثانوية  اإلبتدائية  املدرسة  إىل  املسافة 

للبالغني إىل 53%  التعليمي  التوايل. وترتفع يف مؤرش املستوى 

الدراسة 62%  وشكلت نسبة األرس املحرومة يف مؤرش متابعة 

وهي نسبة تبعث عىل القلق الن أي تراجع يف مستوى التعليم 

قد يرفع من هذه النسبة.

الشكل )5-2( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرشات دليل ميدان التعليم )%( 



152153

الجدول )5-6( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرشات دليل ميدان التعليم )%(

مكتفيةمحرومةاملؤرش
أفضل 

حااًل
املجموع

األرس املشمولة 

بقياس املؤرش %

الوسط 

الحسايب 

لقيمة املؤرش

االنحراف 

املعياري 

لقيمة املؤرش

21.661.516.9100.069.41.00.3متابعة الدراسة

53.326.020.7100.0100.00.90.4املستوى التعليمي للبالغني

9.420.070.6100.099.91.40.4املسافة إىل املدرسة اإلبتدائية )الوزن ½(

املسافة إىل املدرسة املتوسطة أو الثانوية 

)الوزن ½(
8.219.272.6100.099.91.40.4

ظروف مواجهة ترك املدرسة أوعدم 

اإللتحاق باملدرسة أو الجامعة
27.716.056.3100.096.21.30.5

32.020.247.8100.0100.01.20.4اللغات

27.932.239.9100.0100.01.20.3دليل ميدان التعليم

5-3-4 مؤرشات دليل التعليم عىل مستوى العراق

ميكن توضيح هذه املؤرشات يف الجدول )5-6( وكام يأيت؛

مؤرش متابعة الدراسة . 1

حاالًً هي  واألفضل  واملكتفية  املحرومة  األرس  نسبة  بلغت 

%22، %62، %17 عىل التوايل، وهي تقريباً مشابهة لنفس 

هذه  لكن   .2006 الحرمان  خارطة  دراسة  يف  األرس  توزيع 

النسبة من األرس املحرومة تبدو مقلقة إذا ما أخذنا طبيعة 

هذا املؤرش الذي يخص الفئة العمرية 6-15 سنة أي الجيل 

الحايل من األطفال واملراهقني. كام بينت النتائج يف املسح 

ان   2007 لسنة  العراق  يف  لألرسة  واإلقتصادي  اإلجتامعي 

معدل االلتحاق الصايف للمرحلة اإلبتدائية %84 ينخفض اىل 

%21 يف املرحلة الثانوية علام انه يف نفس املسح تبني بان 

%15 من األفراد ليس لديهم اهتامم بالتعليم اي ما يقارب 

ثالثة ماليني شخص. واخريا ميكن ان نشري اىل ان سبب عدم 

للتعليم قد يعود اىل عوامل شخصية السيام  الفرد  متابعة 

تلك املتعلقة بالفرد من حيث الظروف الشخصية واألرسية؛ 

وعوامل خارجة عن ارادة الفرد املتعلقة بالتسهيالت التي 

اشخاصا  نجد  فقد  وبالتايل  ذاته،  التعليمي  النظام  يوفرها 

الدراسة لكن ظروف اشتغالهم  العودة اىل مقاعد  يتمنون 

أو فقر أرسهم تحول دون ذلك. ان للنظام التعليمي مفارقة 

تنخر  الفساد  أوجه  بعض  ان  اال  نظريا  انه مجاين  مفادها 

فيه، وهذا يدفع العديد من األرس وال سيام الفقرية منها اىل 

عدم حث اطفالها عىل مواصلة الدراسة، ومن ذلك الدروس 

الخصوصية وفقدان املعايري املوضوعية للنجاح والرسوب. 

مؤرش املستوى التعليمي للبالغني. 2

سجل هذا املؤرش اعىل نسبة حرمان يف مؤرشات التعليم، 

إذ أظهر أن اكرث من نصف األرس )حوايل %53( تعاين من 

الرتاجع املستمر يف  حرمان يف هذا املؤرش، وهذا يشري اىل 

نظام التعليم يف العراق نتيجة الظروف غري الطبيعية التي 

مَر بها العراق خالل اكرث من ثالثة عقود ماضية التي ادت اىل 

ازدياد االمية بني الناس. ومن املتوقع ان تأثري هذا الحرمان 

سوف ينعكس سلباً عىل االجيال الحالية والالحقة. 

املسافة اىل املدرسة اإلبتدائية. 3

اظهر هذا املؤرش إنخفاض يف نسبة األرس املحرومة %9 حيث 

الثانوية،  او  جاء بعد مؤرش املسافة اىل املدرسة املتوسطة 

وتظهر اهمية هذا املؤرش نتيجة الظروف االمنية التي مير 

بها البلد. فقد يؤدي بعُد مسافة املسكن عن املدرسة اىل 

تلك  اىل  ابنائهم  ارسال  من  لألرس  بالنسبة  املخاوف  زيادة 

املدارس فضاًل عام يرتتب عليها من كلف، ومن هنا ميكن 

مالحظة انه من بني كل 10 أرس هناك تقريباً أرسة واحدة 

محرومة اذا ما دمجنا األرسة املكتفية واألفضل حاالًً 20% 

التوايل. ان بعض املناطق، مثل االهوار، تظهر  و%71 عىل 

حالة فريدة اذ مع عدد يتجاوز العرش مدارس إبتدائية ال 

املتخرجني  تجعل  بعيدة  واحدة  متوسطة  مدرسة  اال  نجد 

من اإلبتدائية ميتنعون عن الذهاب اليها.

املسافة اىل املدرسة املتوسطة او الثانوية. 4

األرس  من  نسبة  اقل  سجل  املؤرش  هذا  ان  الواضح  من 

حاالًً  واألفضل  املكتفية  األرس  نسبة  مقابل   8% املحرومة 

يف  أرس   10 كل  بني  من  ان  أي  التوايل،  عىل   73%  ،19%

هذا املؤرش توجد أرسة واحدة محرومة. ان إنخفاض نسبة 

ان  يتوقع  وبالتايل  املدارس  من  أقل  عدد  تعني  االلتحاق 

العموم  اقرب مدرسة. وعىل  املسافة عن  زيادة  اىل  يؤدي 

فقد أظهر املسح اإلجتامعي واإلقتصادي لألرسة يف العراق 

ان الوقت املستغرق للوصول اىل املدرسة يف الريف يفوق 

ما يقابله يف مراكز املحافظات وبقية الحرض.

باملدرسة . 5 االلتحاق  او عدم  الدراسة  ترك  ظروف مواجهة 

او الجامعة

إن الوعي بأهمية الدراسة قد يصطدم بالنسبة للفرد واألرسة 

معاً مبعوقات خارجة عن إرادتها مثال ذلك قصور الخدمات 

التعليمية او الوضع اإلقتصادي لألرسة اوعدم اهتامم األرسة 

بالتعليم وغريها من األسباب. ويظهر من خالل الجدول 6-5 

ان نسبة األرس املحرومة لهذا املؤرشتبلغ %28 وهي تساوي 

تقريباً نسبة األرس املحرومة عىل مستوى دليل التعليم)87(. 

يف الواقع تختلف هذه الظروف اذا نظرنا اليها من زاوية النوع اإلجتامعي. اذ ان األرسة   87
تجد تفسريات ثقافية لحرمان االناث من الدراسة ألن االعداد اإلجتامعي لالناث يركز عىل 

أدوارهن األرسية )الزواج-االنجاب-االمومة(. لكن الظروف مختلفة بالنسبة للذكور كام 
أظهرت دراسة يف احدى مناطق بغداد )أجريت هذه الدراسة يف منطقة الكرسة بعنوان: 

حقوق الطفل يف مجتمع محيل، منطقة الكرسة منوذجا، 2004(.

 

إطار )5-2( املرأة والتعليم:

تزداد الفجوة بني الذكور واآلناث يف معدالت األلتحاق بالدراسة املتوسطة حني تتوقف 4 فتيات بني كل خمس عن اإلستمرار 

يف التحصيل الدرايس لهذه املرحلة. وعند الوصول إىل املرحلة الثانوية فإن نسب إجاميل األلتحاق تبدو كارثية ملستقبل الشباب 

يف العراق حيث يلتحق %23 من الذكور فقط بهذه املرحلة مقابل %20 من اآلناث، وتبدو الفروقات واضحة يف األرياف حيث 

تنخفض هذه النسب لتصل إىل مستوى متدين مقداره %15 للذكور و%7 لآلناث. وميكن تفسري تدين نسب اإللتحاق بني اآلناث 

بشكل عام إىل عدم تحقق نسب االستيعاب الكامل للطفلة األنثى يف سن اإللزام للمرحلة اإلبتدائية وخاصة يف الريف، وإىل الترسب 

وإنخفاض املستويات املعيشية لألرس التي قد تدفعها للتضحية بتعليم اإلناث لصالح الذكور يف املرحلة املتوسطة والثانوية. وتؤثر 

التقاليد والقيم الثقافية والعشائريةبشكل سلبي عىل إلتحاق اآلناث بالتعليم وخاصة يف املناطق الريفية، وينتج عن تدين التعليم 

تدين املستويات املهارية للمرأة، وبالتايل فإن النساء يواجهن صعوبة أكرب يف االلتحاق باألنشطة ذات اإلنتاجية املرتفعة واملدرة 

للدخل، مام يساهم يف وقوعهم يف هاوية الفقر وخاصة بني سكنة األرياف. ولقد أظهرت دراسة عن النساء املعيالت ألرسهن 

أن التأهيل العلمي والتدريب املهني مرتبط باتاحة فرص العمل املأجور لهن وبالتايل منع أرسهن من األنحدار إىل هاوية الفقر.

املناطق العرشة األكرث حرمانا يف نسب إلتحاق اإلناث يف التعليم األبتدايئ )%(

األرياف األكرث حرمانا يف التعليم االبتدايئاملحافظات األكرث حرمانا يف التعليم االبتدايئ

38.5ريف ميسان57.7محافظة ميسان 

52.9ريف املثنى68.3محافظة املثنى

55.0ريف بابل 70.1محافظة ذي قار

58.3ريف واسط70.3محافظة القادسية

58.8ريف القادسية70.8محافظة بابل

61.7ريف ذي قار72.2محافظة صالح الدين

62.1ريف صالح الدين76.0محافظة واسط

67.0ريف النجف78.7محافظة نينوى 

73.1ريف نينوى82.2محافظة النجف

73.1ريف األنبار85.9محافظة األنبار
 املصدر: وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء؛ هيئة إحصاء إقليم كردستان؛ البنك الدويل؛ املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق )IHSES؛ 2007(

اللغات. 6

التي  املهمة  الثقافية  املؤرشات  من  اللغات  إتقان  يعد 

تعكس مستوى ثقافة الفرد واألرسة كام يعكس درجة من 

القدرة عىل التواصل الثقايف Acculturation مع االخرين. 

كام ان النتائج اظهرت إن نسبة األرس املحرومة بلغت 32% 

مقابل %48 من األرس األفضل حاالً. ومن ناحية أخرى، اذا 

نالحظ  فإننا  املكتفية  مع  حاالًً  األفضل  األرس  نسبة  دمجنا 

انه من بني كل 10 أرس توجد ثالث أرس محرومة باالضافة 

اىل ان الوسط الحسايب لقيمة املؤرش 1.2 تشري اىل إنخفاض 

واألفضل  املكتفية  األرس  مع  مقارنًة  املحرومة  األرس  نسبة 

حاالًً اضافة اىل إنخفاض يف نسبة التفاوت بني األرس حيث 

اللغات  اتقان  الضعف يف  ان   .0.2 املعياري  اإلنحراف  بلغ 

سمة من سامت النظام التعليمي يف العراق.
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5-3-5 دليل التعليم ومؤرشاته عىل املستوى املكاين

دليل التعليم عىل مستوى املناطق:. 1

رغم تساوي نسب األرس املحرومة يف ميدان التعليم والدليل 

العام ملستوى املعيشة %28 كام مبني يف الجدول )5-7(، إال 

اننا نالحظ وجود تفاوت يف توزيع نسب الحرمان عىل مستوى 

دليل  بني  الحرمان  نسب  مقارنة  فعند  الجغرافية.  املناطق 

محافظة  ان  نالحظ  املعيشة  ملستوى  العام  والدليل  التعليم 

التعليم  دليل  اقل نسب حرمان عىل مستوى  بغداد شكلت 

عىل  و18%  بلغت 17%  إذ  املعيشة  ملستوى  العام  والدليل 

التوايل وهي ادىن من املستوى الوطني. وباملقابل فإن نسب 

األرس املحرومة يف دليل التعليم لكردستان وبقية املحافظات 

املستوى  من  اعىل  وهي  التوايل  عىل  و31%   33% بلغت 

لدليل  كردستان  يف  املحرومة  األرس  نسبة  ان  كام  الوطني، 

التعليم هي اعىل من األرس املحرومة يف الدليل العام ملستوى 

إرتفاع  من  الرغم  عىل  انه  يدل  وهذا  لكردستان،  املعيشة 

املستوى املعييش لألرس يف كردستان إال أن املستوى التعليمي 

بقية  )بغداد،  األخرى  املناطق  عكس  عىل  منخفضا  ظل 

باعتبارها  حرماناً  األقل  هي  بغداد  تبقى  أخريا  املحافظات(. 

املركز اإلقتصادي واإلجتامعي والتعليمي األهم يف البلد. 

الجدول )5-7( نسب الحرمان مليدان التعليم حسب التجمع السكاين )% لألرس( 

الدليل العام ملستوى املعيشةالتعليمالبيئةاملنطقة

كردستان

35.421.2مركز محافظة

19.812.5بقية الحرض

27.316.7حرض

59.170.0ريف

33.427.0حرض وريف

بغداد

10.38.9مركز محافظة

18.821.9بقية الحرض

15.817.2حرض

28.624.5ريف

16.717.8حرض وريف

بقية املحافظات

22.421.3مركز محافظة

21.015.3بقية الحرض

21.617.8حرض

48.658.7ريف

31.332.5حرض وريف

العراق

21.517.8مركز محافظة

20.017.2بقية الحرض

20.617.4حرض

48.357.5ريف

27.927.9حرض وريف

لكن يبدو التفاوت يف نسبة األرس املحرومة عىل مستوى الريف 

والحرض مرتفعا ولجميع املناطق. ومبقارنة بسيطة يظهر إن من 

بني كل عرش أرس يف الريف يتوقع وجود خمس أرس محرومة، 

كام يتوقع باملقابل وجود أرستني محرومتني يف الحرض. والسبب 

مع  مقارنًة  الريف  يف  التعليمي  الوعي  قلة  اىل  يرجع  ذلك  يف 

الحرض اضافة اىل ان %70 من األرس يف الريف تعاين من حرمان 

يف مؤرش املستوى التعليمي للبالغني كام ذكر سابقاً يضاف اىل 

ذلك ُبعد املدارس واسباب أخرى أدت اىل هذا التفاوت. 

دليل التعليم عىل مستوى املحافظات. 2

نالحظ من الجدول رقم )5-8( ان هناك 13 محافظة كانت 

نسب الحرمان فيها أعىل من املستوى الوطني مقابل خمس 

املستوى  من  اقل  الحرمان  نسب  فيها  شكلت  محافظات 

ان  النتائج  بينت  كام  التعليم.  لدليل  بالنسبة  الوطني 

محافظتني من 13 محافظة يف الفقرة السابقة كانت نسب 

الحرمان عىل مستوى الدليل العام ملستوى املعيشة اقل من 

املستوى الوطني وهذا يدل عىل الرتابط القوي لهذا الدليل 

مع الدليل العام. 

النتائج إن محافظات كربالء وميسان واملثنى  كام أظهرت 

 ،52% وهي  التعليم  دليل  يف  حرمان  نسب  أعىل  سجلت 

%52 و%46 عىل التوايل اقرتب من الضعف مقارنة باملستوى 

الوطني. وباملقابل سجلت محافظات االنبار، دياىل، وبغداد 

إنخفاضاً يف نسب األرس املحرومة اقرتب من النصف مقارنًة 

التوايل.  عىل   17%  ،16%  ،15% بلغ  الوطني  باملستوى 

دهوك،  كردستان  اقليم  محافظات  ان  للنظر  الالفت  ومن 

الحرمان يف  مستوى  يف  إرتفاعاً  واربيل سجلت  السليامنية 

املعيشة  ملستوى  العام  الدليل  مع  مقارنًة  التعليم  دليل 

يوازي  ال  املعيشة  مستوى  يف  اإلرتفاع  ان  اىل  يشري  وهذا 

اإلرتفاع يف التعليم.

بالنسبة  املحافظات  ترتيب  مقارنة  عند  أخر،  جانب  من 

لدليل التعليم والدليل العام ملستوى املعيشة كام مبني يف 

الجدول )5-9( اظهرت النتائج ان تسعاً من املحافظات كان 

الفرق بني الرتتيبني يقع بني )2- و0(. اما املحافظات التسعة 

الباقية فقد تراجع ترتيب قسم من هذه املحافظات مقارنًة 

مع الدليل العام ملستوى املعيشة وهي محافظات كربالء، 

العام  وللدليل  التعليم  مليدان  الحرمان  نسب   )8-5( الجدول 

ملستوى املعيشة واملحافظة )% لألرس(

التعليماملحافظة
الدليل العام 

ملستوى املعيشة

40.433.7دهوك

30.833.5نينوى

29.824.6السليامنية

22.220.6كركوك

33.725.9أربيل

16.432.9دياىل

15.110.3االنبار

16.717.8بغداد

40.334.5بابل

52.132.7كربالء

32.735.5واسط

33.633.1صالح الدين

38.629.6النجف

39.344.3القادسية

46.344.3املثنى

35.842.1ذي قار

51.755.8ميسان

21.626.3البرصة

27.927.9العراق 

الجدول )5-9( ترتيب املحافظات تبعا لنسب الحرمان مليدان 

األقل  للمحافظة   /1( املعيشة  العام ملستوى  وللدليل  التعليم 

حرمانا و18/ للمحافظة األكرث حرمانا(

التعليماملحافظة
الدليل العام 

ملستوى املعيشة

الفرق بني 

املرتبتني

3-1512دهوك

7114نينوى

2-64السليامنية

2-53كركوك

5-105أربيل

297دياىل

110االنبار

1-32بغداد

1-1413بابل

10-188كربالء

8146واسط

9101صالح الدين

5-127النجف

13174القادسية

16160املثنى

11154ذي قار

17181ميسان

462البرصة

ذي  واسط،  دياىل،  محافظات  اما  ودهوك.  اربيل،  النجف، 

العام  الدليل  مع  مقارنًة  ترتيبها  تقدم  فقد  ونينوى  قار، 

واخرياً  االخري.  العمود  اظهره  ما  وهذا  املعيشة  ملستوى 

بعض  يف  التعليم  لدليل  الحرمان  نسب  بني  التفاوت  رغم 

املعيشة هناك  العام ملستوى  املحافظات مقارنًة مع دليل 

والدليل  التعليم  دليل  املحرومة يف  األرس  كبري بني  تجانس 

العام ملستوى املعيشة.

أحيانا  يرجع  التعليم  من  الحرمان  ان  الحقاً.  سيتضح  كام 

اىل سوء السياسات التعليمية واالهامل الذي شهدته بعض 

اىل  يرجع  االخر  وبعضها  الجنوبية،  سيام  وال  املحافظات 

العقدين  خالل  العراق  شهدها  التي  االستثنائية  الظروف 

االخريين88. أي ان بعض أشكال الحرمان تراكمية ومتواصلة 

الحرمان  أشكال  بعض  ان  والسياسات، كام  االهامل  سببها 

التي هددت االمن  نجمت عن االزمات والتهجري والعنف 

وال سيام يف  مفرتق طرق  املجتمع عىل  االنساين ووضعت 

السنوات االخرية.

وزارة التخطيط والتعاون االمنايئ، العراق: حال التنمية البرشية 2008؛ كذلك ينظر حول   88
هذا املوضوع: جمعية اإلقتصاديني العراقيني، تقرير التنمية البرشية 1995، فصل التعليم.
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الشكل )5-3( نسب الحرمان يف ميدان التعليم حسب املحافظات )%لألرس(

5-3-6 دليل التعليم عىل مستوى البيئة 

دليل ميدان التعليم حسب البيئة عىل مستوى العراق. 1

يف  الحرمان  نسب  أن  بوضوح   10-5 الجدول  معطيات  ُتظهر 

مقارنة  ونصف  ضعف  حوايل  تبلغ  الريف  يف  التعليم  ميدان 

الثقايف  املستوى  بالتأكيد  يعكس  وهذا  الحرضية،  باملناطق 

الريف  مستوى  عىل  القدرات  يف  الكبري  والنقص  واإلقتصادي 

مقارنة بسكان الحرض ومستويات االهتامم بالتعليم. 

ولعل ما يالحظ يف ميدان التعليم وجود تباين نسبي يف مستوى 

الحرمان يف ميدان التعليم بني مراكز املحافظات مقارنة ببقية 

الحرض الذي ميثل املناطق الحرضية خارج مراكز املحافظات. إذ 

ترتفع نسبة حرمان األرس يف بقية الحرض اىل حوايل %22 مقارنة 

مبراكز املحافظات 20%. 

الجدول )5-10( توزيع نسب الحرمان مليدان التعليم حسب دليل مستوى املعيشة والبيئة )% لألرس ولألفراد(

مركز املحافظةاملؤرش
بقية 

الحرض
ريف وحرضريفحرض

الحرمان يف الريف نسبة اىل 

الحرض

20.021.520.648.327.92.3دليل التعليم %أرس

17.217.817.457.527.93.3دليل مستوى املعيشة %أرس

19.320.920.051.129.02.5دليل التعليم %أفراد

16.418.217.160.529.73.5دليل مستوى املعيشة %أفراد

ويالحظ تفاوت الحرمان يف الريف بالتناسب مع الحرض ويبلغ 

أقصاه يف دليل مستوى املعيشة لألفراد وأدناه يف دليل التعليم 

يف  يعكس  والحرض  الريف  بني  التفاوت  إن  الواقع  ويف  لألرس. 

وجه من وجوه التفاوت ما بني الفقراء واألغنياء وما بني الذكور 

واإلناث)89(، كام يبدو التفاوت البيئي يف مستوى اإلشباع واضحا 

يف الجدول )12-5(.

املصدر السابق نفسه، ص28 وما بعدها. وراجع للمقارنة: د. عيل الزبيدي وآخرون.   89

مصدر سابق، ص28، وما بعدها حيث تبني أن الفقراء اقل إلتحاقا باملدارس بكل 

مستويات التعليم وكذلك بني الذكور واإلناث، ص35.

الجدول )5-11( توزيع األرسحسب مستويات االشباع/ الحرمان يف ميدان التعليم حسب دليل مستوى املعيشة والبيئة - التصنيف الثاليث)%(

البيئةاملؤرش
مستوى الحرمان

أفضل حااًلًمكتفيةمحرومة

دليل التعليم
20.632.047.4حرض

48.332.918.8ريف

دليل مستوى املعيشة
17.454.927.7حرض

57.537.94.7ريف

الجدول )5-12( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع مليدان التعليم والبيئة )%(

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةمستوى اإلشباع

4.65.65.017.58.3منخفض جداً

15.415.815.630.819.6منخفض

31.432.932.032.932.2متوسط

33.434.133.715.528.9مرتفع 

15.111.613.73.310.9مرتفع جدا

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

دليل ميدان التعليم حسب التجمع السكاين . 2

وإذا ما تم تحليل البيانات املتعلقة بتوزيع األرس حسب مستوى 

اإلشباع ومؤرشات دليل ميدان التعليم والتجمع السكاين، تظهر 

املعطيات يف الجدول )5-13( وتحديدا يف مؤرش متابعة الدراسة 

حوايل 37%  اىل  الريف  يف  املحرومة  األرس  نسبة  ترتفع  حيث 

بفارق واضح عن الحرض مركزاً وبقية الحرض كذلك نسبة األرس 

املكتفية ترتفع اىل %55 يف الريف مقارنة باملؤرش األول، وشكل 

املكتفية  األرس  نسبة  يف  إرتفاعاً  الحرض  وبقية  املحافظة  مركز 

بحوايل 10 نقاط نسبيية عن الريف.

الجدول )5-13( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ومؤرشات دليل ميدان التعليم والتجمع السكاين )%(

مستوى الحرماناملؤرش
التجمع السكاين

العراقريفحرضبقية الحرضمركز محافظة

متابعة الدراسة

15.9161636.821.6محرومة

62.465.763.855.261.5مكتفية

21.718.920.28.116.9أفضل حاالً

املستوى التعليمي للبالغني

46.648.747.569.753.3محرومة

27.430.028.518.926.0مكتفية

26.021.324.011.420.7أفضل حاالً

املسافة اىل املدرسة اإلبتدائية

3.06.74.623.09.3محرومة

19.520.419.920.320.0مكتفية

77.472.975.556.870.6أفضل حاالً

املسافة إىل املدرسة املتوسطة أو الثانوية

0.80.70.829.18.2محرومة

13.717.215.230.719.2مكتفية

85.582.184.140.172.6أفضل حاالً

السبب الرئييس لرتك املدرسة أو عدم 

االلتحاق باملدرسة أو الجامعة

27.425.426.630.827.6محرومة

15.415.415.417.816.0مكتفية

57.259.258.151.456.3أفضل حاالً

اللغات

25.825.125.550.132.0محرومة

20.319.720.020.720.2مكتفية

54.055.254.529.247.8أفضل حاالً

دليل ميدان التعليم

20.021.520.648.327.9محرومة

31.432.932.032.932.2مكتفية

48.545.747.418.839.8أفضل حاالً
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وطبقا للمؤرشات التالية للمؤرش األول تدل البيانات، مع بعض 

)مركزا  الحرض  من  حرماناً  أشد  الريف  أن  النسبي  التفاوت 

وأطراف(.

املحرومني  لألفراد  الفعيل  العدد  تحديد  ان  أخرى  ناحية  من 

الخطط  وضع  من  السياسات  راسمي  يساعد  محافظة  كل  يف 

املحرومني  األفراد  نسب  من  للتقليل  الالزمة  املوارد  وتحديد 

الجدول )14-5(.

عىل الرغم من ان محافظة بغداد احتلت املراتب قبل االخرية يف 

نسب األرس املحرومة يف دليل التعليم بالنسبة لباقي املحافظات 

األفراد  اعداد  يف  االوىل  املرتبة  احتلت  الوقت  نفس  يف  لكنها 

وهذا  املحرومني  اجاميل  من   13% من  يقارب  مبا  املحرومني 

امر طبيعي اذا ما اخذنا بنظر االعتبار الثقل السكاين للعاصمة 

قار  وذي  وبابل  بنسبة 11%  نينوى  محافظة  تليها  ثم  بغداد، 

تليها  املحرومني  من  عدد  اقل  االنبار  محافظة  شكلت  بينام 

ان اول خمس  بالذكر  الجدير  محافظة دياىل ثم كركوك. ومن 

محافظات من العراق فقط شكلت اكرث من نصف املحرومني 

يف دليل التعليم.

الجدول )5-14( حصة املحافظة من اجاميل املحرومني مليدان التعليم - بالرتتيب التصاعدي مبوجب نسبة الحرمان لألفراد

املحافظة
عدد األفراد املحرومني 

)ألف(

حصة املحافظة من 

اجاميل املحرومني يف 

العراق )%(

نسبة األفراد 

املحرومني ضمن 

املحافظة )%(

ترتيب املحافظة 

حسب حصتها 

من اجاميل األفراد 

املحرومني الرتتيب 

1 للمحافظة االقل 

حرمانا

ترتيب املحافظة 

حسب نسبة األفراد 

املحرومني ضمن 

املحافظة الرتتيب 

1 للمحافظة األقل 

حرمانا

113113.016.2182بغداد

96211.034.1179نينوى

7328.446.51615بابل

6187.136.61512ذي قار

4885.654.11418كربالء

4835.520.1134البرصة

4825.551.11217ميسان

4565.241.01113النجف

4375.042.31014القادسية

4244.930.197أربيل

4144.726.386السليامنية

4064.635.0710صالح الدين

3744.335.4611واسط

3283.850.5916املثنى

3013.433.648دهوك

2452.821.735كركوك

2372.717.923دياىل

2152.515.111االنبار

8733100.029.0العراق

جاء   ،2006 الحرمان  خارطة  دراسة  معطيات  مع  وباملقارنة 

من  لحصتها  بالنسبة  األوىل  باملرتبة  دهوك  محافظة  ترتيب 

ترتيب  أما  ميسان.  ثم  كركوك  تليها  املحرومني  األفراد  اجاميل 

املحافظة فقد  األفراد املحرومني ضمن  املحافظة حسب نسبة 

جاءت بغداد باملرتبة األوىل تليها البرصة ثم كركوك)90(.

الجهاز املركزي لالحصاء؛ وبرنامج االمم املتحدة االمنايئ، خارطة الحرمان ومستويات   90

املعيشة يف العراق، ج1، التقرير التحلييل، ص46، 2006.

5-3-7 دليل التعليم حسب البيئة عىل مستوى املحافظات

البيئة  حسب  التعليم  ميدان  يف  الحرمان  بيانات  تحليل  عند 

أعمق  بشكل  يتأكد  املحافظات  مستوى  عىل  وحرض(  )ريف 

الحاجات  هذه  يف  الحرمان  مستويات  يف  كبري  تباين  وجود 

األساسية بني املحافظات املختلفة. ومن أجل سرب أغوار اتجاهات 

اىل  الحاجة  إشباع  ودرجة  البيئي  التباين  هذا  حول  الحرمان 

املحافظات وبقية  الحرض بني مراكز  التمييز يف  التعليم، سيتم 

مستوى  عىل  الريف  واقع  تحليل  ثم  ومن  املحافظات،  حرض 

املحافظات وبينه وبني املناطق الحرضية.

الحرمان يف ميدان التعليم يف مراكز املحافظات: . 1

ميكن تأشري النتائج اآلتية )الجدول )5-9( يف امللف اإلحصايئ(

من  أقل  املحافظات  مراكز  حرض  يف  الحرمان  نسبة  ان  أوال: 

الحرمان يف بقية حرض العراق %20 مقابل %22 عىل التوايل، 

وهو مؤرش يعكس تركيز الكثري من الخدمات التعليمية يف 

املراكز عىل حساب املناطق الحرضية األخرى.

بني  التعليم  من  املحرومني  نسب  يف  كبري  تباين  وجود  ثانيا: 

مراكز املحافظات املختلفة يرتاوح بني %3 يف مركز محافظة 

االنبار و%54 يف مركز محافظة كريالء.

املحافظات  التعليم يف حرض مراكز  الحرمان يف دليل  ان  ثالثا: 

يف  املجال  هذا  يف  العراق  لعموم  العام  املعدل  عىل  يزيد 

تسع محافظات. وان تسع محافظات تقل عن املعدل العام 

لعموم العراق.

رابعا: إن نسبة الحرمان يف مراكز املحافظات التي تقل عن 10% 

 4% ودياىل   3.4% االنبار  وهي:  فقط  محافظات  ثالث  يف 

والبرصة %9.1. وتزداد عن %25 يف كربالء %54 والنجف 

%36 وميسان 29%. 

الحرمان يف ميدان التعليم يف بقية الحرض . 2

ميكن تأشري النتائج اآلتية:

أوال: هناك تباين واضح يف نسبة الحرمان بني التعليم يف حرض 

األطراف باملقارنة مع مراكز املحافظات.

ثانيا: إنخفاض نسب الحرمان يف حرض األطراف لست محافظات 

الدين وبغداد ودياىل واالنبار وكركوك  النجف وصالح  هي 

عن نسبة الحرمان لهذه الفئة الحرضية عىل مستوى العراق.

ثالثا: ان نسبة الحرمان يف بقية الحرض تقل عن %15 يف أربعة 

 10% وبغداد   11% ودياىل   7.6% االنبار  هي  محافظات 

وكركوك %11، وتزداد عن 20 يف إثنتي عرشة محافظة هي: 

وبابل وكربالء وواسط  واربيل  والسليامنية  ونينوى  دهوك 

والقادسية واملثنى وذي قار وميسان والبرصة.

ان املعطيات أعاله تظهر بوضوح وجود تباين كبري بني املناطق 

الحرضية يف نسب الحرمان من التعليم يف املحافظات الجنوبية، 

وهي مرتفعة قياسا باملحافظات األخرى بسبب ظروف الحرمان، 

وعدم  والعنف  للحروب  مرسحا  كانت  املحافظات  أغلب  وان 

نسب  إنخفاض  حيث  من  املحافظات  أفضل  وان  االستقرار. 

رغم  وكركوك  ودياىل  واالنبار  بغداد  هي  التعليم  من  الحرمان 

ظروف عدم االستقرار االمني فيها.

الحرمان يف ميدان التعليم يف الريف. 3

يف  الحرمان  نسب  ان  السابقة  الجداول  يف  البيانات  أظهرت 

الحرمان  العراقي هي ضعف ونصف نسبة  الريف  التعليم يف 

يف  الريف  مستوى  عىل  املعطيات  هذه  تحليل  إن  الحرض.  يف 

املحافظات يثري القلق ويطرح تساؤالت عديدة، اذ يالحظ وجود 

املختلفة.  املحافظات  بني  الحرمان  نسب  يف  جدا  كبري  تفاوت 

ففي الوقت الذي تنخفض نسبة الحرمان من التعليم يف ريف 

باملقارنة  الحرمان  من  متدين  مستوى  لتسجل   24% اىل  دياىل 

مع أرياف املحافظات األخرى. يليها ريف محافظة بغداد الذي 

بلغ %29، ثم ريف البرصة %29. وبإستثناء هذه الحاالت فإن 

الريف العراقي يعاين من حرمان عايل يف إشباع الحاجة للتعليم. 

و8  عن 50%،  الحرمان  نسب  إرتفاع  محافظة   11 سجلت  اذ 

قار  فيها عن %60 وهي ذي  الحرمان  محافظات زادت نسبة 

واملثنى والقادسية والنجف وواسط وبابل وميسان والسليامنية.

الجدول )5-15( توزيع األرس حسب مستويات اإلشباع والبيئة ملؤرشات دليل ميدان املعيشة )%(

الحرمان يف الريف األفضل حاالًكفايةحرمانمؤرشات ميدان التعليم

نسبة اىل الحرض ريفحرضريفحرض ريفحرض

16.036.863.855.220.28,02.3متابعة الدراسة

47.569.728.518.92411.41.5املستوى التعليمي للبالغني

4.623,019.920.375.656.85,0املسافة اىل املدرسة اإلبتدائية

0.829.115.230.784.140.138.1املسافة اىل املدرسة املتوسطة او الثانوية

ظروف مواجهة ترك املدرسة أو عدم 

االلتحاق باملدرسة او الجامعة
26.630.815.417.858.151.41.2

25.550.12020.754.529.22,0اللغات
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5-3-8 مؤرشات دليل التعليم عىل أساس املحافظة والبيئة

اإلشباع حسب . 1 درجة  أساس  التعليم عىل  دليل  مؤرشات 

البيئة

دليل  بني مؤرشات  اإلشباع  مستويات  تباين  تأشري  تم  كام 

عىل  بينها  أكرب  تباين  يؤرش  العراق.  مستوى  عىل  التعليم 

مستوى البيئة )الحرض والريف(. وكام هو مبني يف الجدول 

.15-5

املؤرشات،  كل  يف  أعىل  الريف  يف  الحرمان  نسب  إن 

وخصوصا حينام يتعلق األمر باملسافة اىل املدرسة اإلبتدائية 

او املتوسطة أو الثانوية. اذ يبدو الريف أشد حرمانا، وهي 

كام أسلفنا نتيجة متوقعة بسبب تشتت املساكن، وصعوبة 

يتطلب  مام  مبدرسة،  صغرية  سكنية  مجموعة  كل  خدمة 

إيجاد سبل وإجراءات جديدة لتوفري املدارس)91(. ان هذه 

املؤرشات تعكس بوضوح ان السياسة التعليمية إزاء الحرض 

البنى  توفري  حيث  من  خصوصا  متوازنة،  تكن  مل  والريف 

التحتية للنظام التعليمي ومن حيث تنمية الوعي بأهمية 

من  محرومة  كثرية  ريفية  مناطق  ظلت  ولذلك  التعليم، 

اتجاهات  يظهرون  ال  سكانها  أن  او  التعليمية  الخدمات 

ايجابية نحو التعليم.

التعليم  ميدان  املؤرشات يف  تحليل  التوسع يف  تم  ما  وإذا 

املحافظات  مراكز  بني  الحرضية  املناطق  يف  بالتمييز 

استمرار  فيالحظ  والنواحي(  االقضية  )مراكز  وبقيةالحرض 

ذات االتجاهات من التباين يف درجة اإلشباع املؤرشة عند 

تحليل دليل ميدان التعليم حسب البيئة. اذ تشري املعطيات 

نسباً  أرشت  املحافظات  مراكز  إن   )13-5( الجدول  يف 

للحرمان أقل من نسب الحرمان يف حرض االطراف 

تذكرنا ان هذه البيانات بحقيقة ان مئات املدارس يف الريف 

طينية)92( وغري مؤهلة، كام ان تشتت املجمعات السكنية 

يجعل وصول التالميذ اىل املدارس، وخصوصا االناث، صعبا. 

كام ان ضيق القدرات االستيعابية وعدم قدرتها عىل توفري 

دفعت  التي  االسباب  أحد  فيه  واالستمرار  للتعليم  الفرص 

عاد  حتى  الرتبوي  النظام  خارج  املتعلمني  من  افواجا 

التباين يف فرص الحصول عىل التعليم مناظرا لتباين الفرص 

اإلقتصادية واإلجتامعية بني املحافظات)93(.

مازالت الفجوة بني عدد املدارس وعدد األبنية املدرسية عميقة يف العراق. بل هي تزداد   91

عمقا ألسباب عديدة منها تعاظم الطلب عىل التعليم، وتراجع أعداد املترسبني وغريها. 

ينظر حول ذلك: د. عيل الزبيدي وآخرون، مصدر سابق، ص7.

بلغ عدد املدارس الطينية يف العراق 791 مدرسة عام 2005 / 2006. املصدر: التقرير   92

الوطني لحال التنمية البرشية 2008، ص135.

وزارة التخطيط؛ وبيت الحكمة، التقرير الوطني لحال التنمية البرشية يف العراق 2008،   93

ص163، 2009.

الجدول )5-16( مقارنة مستويات اإلشباع ملؤرشي املسافة إىل 

املدرسة اإلبتدائية واملدرسة املتوسطة والثانوية بحسب البيئة 

)% لألرس(

مستوى 

اإلشباع

ريفحرض

إبتدائية
متوسطة/

ثانوية
إبتدائية

متوسطة/

ثانوية

4.60.823.019.1حرمان

19.915.220.330.7كفاية

75.584.156.840.2أفضل حاالً

مؤرشات دليل التعليم حسب املحافظة والبيئة. 2

تظهر البيانات يف الجدول )8-4( يف امللف اإلحصايئ مقارنة 

ما بني نسب الحرمان يف املحافظات املختلفة، عىل مستوى 

الحرض والريف. ويف كل املحافظات، وباختالف بيئاتها، فإن 

األعىل  هو  للبالغني  التعليمي  املستوى  يف  الحرمان  نسب 

باملقارنة مع كل املؤرشات. وطبقا ألدلة امليدان فإن األرياف 

تظهر النسب األعىل للحرمان أيضا.

أوال: متابعة الدراسة

بلغت نسبة الحرمان لهذا املؤرش )%15( عىل مستوى العراق 

و)%11( عىل مستوى الحرض و)%26( يف الريف. وقد أظهر 

مراكز  يف  الحرمان  مستويات  يف  نسبيا  تقاربا  املؤرش  هذا 

 .)11.3%( بـ  مقارنة   )10.7%( الحرض  وبقية  املحافظات 

كام وأرش تباين كبري عىل مستوى حرض وريف املحافظات 

بلغت  دياىل  حرض  ففي  املؤرش.  لهذا  الحرمان  نسبة  يف 

نسبة الحرمان )%3( يف حني بلغت )%28( يف ميسان. يف 

الريف أرش تباين أكرب تراوحت نسب الحرمان لهذا املؤرش 

بني )%6( يف دياىل و)%53( يف املثنى. ان املؤرشات أعاله 

تعكس التباين يف مستويات التعليم األفضل وخاصة سكنة 

معطيات  وهي  الريف،  بسكان  مقارنة  املحافظات  مراكز 

ما  االستدامة، وهو  الطريق الزال طويال وصعب  ان  تؤكد 

أشار اليه رصد التقدم املحرز يف الغايات املتعلقة بالتعليم 
نحو األهداف اإلمنائية لأللفية.)94(

ثانيا: املستوى التعليمي للبالغني:

اظهر هذا املؤرش أعىل مستويات للحرمان مقارنة باملؤرشات 

األخرى، وسجل أعىل نسبة حرمان عىل مستوى بقية الحرض 

امليدان )%49(، وانخفضت اىل )47%(  بني كافة مؤرشات 

يف مراكز املحافظات، مام يؤكد درجة أقل من الحرمان يف 

الحرمان  ان نسبة  ببقية الحرض.  املحافظات مقارنة  مراكز 

تباين  أعىل  مسجلة   )70%( اىل  الريفية  البيئة  يف  ترتفع 

عىل  والريفية.  الحرضية  البيئتني  بني  امليدان  مؤرشات  بني 

وزارة التخطيط؛ وبيت الحكمة، التقرير الوطني لحال التنمية البرشية يف العراق 2008،   94

ص133، 2009.

أقل نسبة  املحافظات سجل حرض محافظة دياىل  مستوى 

حرمان للمؤرش )%22(، وسجلت محافظة اربيل أعىل نسبة 

حرمان )حوايل %70(. ويف الريف سجل املؤرش أقل نسبة 

يف  حرمان  نسبة  وأعىل   )41%( دياىل  محافظة  يف  حرمان 

املناطق  أكرث  ولعل   .)96% )حوايل  السليامنية  محافظة 

الريفية ترضراً هي املناطق النائية وسكان العشوائيات.

ثالثا: املسافة اىل املدرسة اإلبتدائية:

سجل هذا املؤرش نسب حرمان متدنية عىل مستوى الحرض 

)%5( وبقية الحرض )%7( و)%3( يف مراكز املحافظات. وأنه 

الريف عىل مستوى مؤرشات  نسبة حرمان يف  أدىن  سجل 

لهذا  الحرمان  مستويات  تدين  إن   .)23%( التعليم  ميدان 

يف  والبيئة  املحافظات  مستوى  عىل  التباين  جعل  املؤرش 

محافظة  الحرضية سجل حرض  املناطق  ففي  األدىن.  حّده 

القادسية أقل نسبة حرمان )%0.3( وسجل مركز محافظة 

صالح الدين أعىل نسبة حرمان للمؤرش )10%(. 

رابعا: املسافة إىل املدرسة املتوسطة أو الثانوية

دليل  مستوى  عىل  حرمان  نسبة  أقل  املؤرش  هذا  سجل 

املناطق  لفئات  الحرمان  من  أقل  ونسب   )8%( التعليم 

يف  الحرمان  مستويات  تدنت  الحرض  ويف  كافة.  الحرضية 

نسبة  عن  والحرض(  الحرض  وبقية  املحافظات  )مراكز 

نسبة  أدىن  املؤرش  وسجل  التعليم.  دليل  لعموم  الحرمان 

ودياىل  وبابل  والنجف  القادسية  ومراكز  حرض  يف  حرمان 

أعىل  دهوك  حرض  سجل  الحرض  ويف  منهام.  لكل   )0%(

محافظة  سجلت  الريف  ويف   ،)7%( الحرمان  مستويات 

البرصة أدىن نسبة حرمان )%6(، وميسان أعىل نسبة حرمان 

.)72%(

االلتحاق  عدم  أو  املدرسة  ترك  مواجهة  ظروف  خامسا: 

باملدرسة او الجامعة

ملؤرشات  الحرمان  مستويات  أعىل  ثالث  املؤرش  هذا  سجل 

ميدان التعليم )%27(. كام سجل تقاربا نسبيا يف مستويات 

لبقية  بالنسبة  الحال  والريف. وكام هو  الحرض  بني  الحرمان 

املحافظات وبني  بني  فيام  تباينا  فإنه سجل  امليدان  مؤرشات 

الحرض والريف ضمن الوحدة الواحدة وبني املحافظات كافة.

الخارطة )5-1( دليل ميدان التعليم حسب املحافظات ونوع التجمع السكاين )% لألرس( 
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سادسا: اللغات

ميدان  ملؤرشات  حرمان  مستوى  أعىل  ثاين  املؤرش  سجل 

املؤرشات  بني  أعىل مستوى حرمان  وثاين  التعليم )32%(، 

لبقية مؤرشات  بالنسبة  الحال  الريف )%50(. كام هو  يف 

وبني  املحافظات  بني  فيام  كبريا  تباينا  سجل  فإنه  امليدان 

املحافظات  وبني  الواحدة  الوحدة  ضمن  والريف  الحرض 

ضعف  الريف  يف  الحرمان  مستويات  وسجلت  كافة. 

مستويات الحرمان يف الحرض ومراكز املحافظات. 

ويف العراق ككل تنخفض نسب الحرمان يف مراكز املحافظات 

للبالغني  التعليمي  واملستوى  الدراسة  متابعة  مؤرشات  يف 

املدرسة  إىل  واملسافة  اإلبتدائية  املدرسة  إىل  واملسافة 

الدراسة.  ترك  مواجهة  ظروف  مؤرش  باستثناء  املتوسطة 

بينام ترتفع نسب الحرمان يف الريف يف جميع املؤرشات اذ 

بلغت اعىل نسبة للحرمان %70 يف مؤرش املستوى التعليمي 

اىل  املسافة  مؤرش  يف   23% للحرمان  نسبة  واقل  للبالغني. 

قيمة  اعىل  فإن  امليدان  دليل  وبحسب  اإلبتدائية.  املدرسة 

تظهر يف الريف %48 واقلها يف مركز املحافظة 20 %.

باستثناء مؤرش اللغات، ميكن القول ان العنارص التي تشكل 

حالة من الحرمان والتي ميكن االستدالل عليها من املؤرشات 

بقدر  اإلجتامعية  باألوضاع  وثيقا  اتصاال  تتصل  األخرى، 

املهاجرين  من  االف  وجود  ان  التعليمي.  بالنظام  اتصالها 

خارج العراق قد ميكنهم من اتقان بعض اللغات االجنبية 

لكنه ال يوفر لهم امتيازات تعليمية باملعنى الرسمي ولذلك 

البد من النظر اىل التعليم بعني الرشوط الثقافية السائدة، 

وكذلك بعني طموحات الحداثة.

مستويات  يف  الكبري  التباين  بوضوح   1-5 الخارطة  تظهر 

الحرمان بني الريف والحرض ومراكز املحافظات مام يؤكد 

عىل أهمية األخذ بنظر االعتبار االختالفات بني املحافظات 

والبيئة عند رسم خطط املستقبل.

5-4 عالقة دليل التعليم بخصائص األرسة 

يتناول هذا الجزء من الفصل تحليل العالقة بني دليل التعليم 

وعدد من املتغريات ذات العالقة بخصائص األرسة ورب األرسة 

مثل متوسط إنفاق الدخل، حجم األرسة، جنس رب األرسة، عمر 

رب األرسة، وضع قوة العمل لرب األرسة، نسب األطفال بعمر 

أقل من 15 سنة يف األرسة، واملستوى التعليمي لألرسة.

5-4-1 متوسط إنفاق الفرد 

يالحظ يف الجدول 5-17 وجود عالقة موجبة بني متوسط انفاق 

التعليم، فرتتفع  اىل حاجة  اإلشباع  األرسة وبني درجة  الفرد يف 

)من  األرس  من  االدىن  الخمس  يف  التعليم  من  الحرمان  نسب 

حيث االنفاق( لتصل اىل حوايل %26، ثم تنخفض نسب الحرمان 

يف التعليم يف الخمس األعىل من األرس )من حيث االنفاق( اىل 

حوايل %22، مام يعكس العالقة االيجابية بني اإلمكانية املادية 

ممثلة بالدخل ودرجة إشباع الحاجة إىل التعليم. وتتأكد هذه 

العالقة يف كل املؤرشات. 

الحرمان يف مؤرش  نسبة  فإن  األعىل من20%،  اإلنفاق  فئة  أما 

أو  باملدرسة  االلتحاق  عدم  أو  املدرسة  لرتك  الرئييس  السبب 

للبالغني  التعليمي  املستوى  يف  تليها  اىل 26%  ترتفع  الجامعة 

إن  بوضوح  تظهر  املعطيات  هذه  إن   21% وللغات   23.1%

لقد  التعليم.  من  ترسباً  األكرث  تكون  رمبا  إنفاقاً  األدىن  الفئات 

أظهرت تجارب دولية ان كل سنة تعليمية تعني مستوى دخل 

اىل  يؤدي  االسايس  والتعليم  االمية  محو  يف  التوسع  وان  أعىل، 

تعزيز قدرات الفقراء، فمثال أدى تحسني املستويات التعليمية 

للفالحني اىل رفع انتاجية الزراعة)95(.

جريي رودجرز، املعهد الدويل لدراسات العمل، برنامج مكافحة الفقر/ نهج جديد   95

ملكافحة الفقر وللسياسة املتعلقة به، بريوت، 2000ص42. مع مالحظة تدين مردود السنة 

التعليمية يف العراق قياساً إىل املتوسط الدويل، إذ أن السنة التعليمية ترفع الدخل بنسبة 

%2.6 يف العراق مقابل %6 كمتوسط دويل )اللجنة العليا للتخفيف من الفقر- تحليل 

الفقر يف العراق- مصدر سابق- ص67(.

الجدول )5-17( توزيع األرس املحرومة ملؤرشات ميدان التعليم - التصنيف الخاميس )%( 

التصنيف الخاميس 

لفئات االنفاق 
متابعة الدراسة 

املستوى 

التعليمي 

للبالغني 

املسافة اىل 

املدرسة 

اإلبتدائية 

املسافة اىل 

املدرسة 

املتوسطة أو 

الثانوية 

السبب الرئيس 

لرتك املدرسة أو 

عدم االلتحاق 

باملدرسة أو 

الجامعة 

اللغات 
دليل ميدان 

التعليم

35.519.728.634.214.023.425.6ادىن 20%

23.619.720.819.518.720.319.0ثاين 20%

19.518.918.616.320.917.917.8ثالث 20%

14.018.615.513.319.917.416.1رابع 20%

7.423.116.516.726.421.021.5اعىل 20%

100100100100100100100املجموع

حرمان  نسب  ترتفع  الوسطى  وهي  الثالثة  الفئة  إن  ويالحظ 

أرسها يف مؤرشي متابعة الدراسة والسبب الرئييس لرتك املدرسة 

أوعدم االلتحاق باملدرسة أو الجامعة، بينام تنخفض يف مؤرش 

أوضاعها  إستقرار  إن  مبعنى  املتوسطة،  املدرسة  اىل  املسافة 

املستوى  مؤرشات  يف  إنفاقاً  األعىل  من  حتى  أفضل  الدراسية 

التعليمي للبالغني والسبب الرئييس لرتك املدرسة واللغات.

5-4-2 حجم األرسة

يعد حجم األرسة أحد املتغريات املستقلة التي تؤثر يف األوضاع 

الترسب  تركها،  أو  الدراسة،  متابعة  التعليم،  نوع  التعليمية، 

وجود  ويالحظ  باإلعالة.  األرسة  حجم  لعالقة  وذلك  والتمييز، 

الجدول )5-18( نسبة األرس املحرومة يف ميدان التعليم ومؤرشاته وحسب حجم األرسة )%(

متابعة الدراسة حجم األرسة

املستوى 

التعليمي 

للبالغني 

املسافة اىل 

املدرسة 

اإلبتدائية 

املسافة اىل 

املدرسة املتوسطة 

أو الثانوية 

السبب الرئيس لرتك 

املدرسة أو عدم 

االلتحاق باملدرسة أو 

الجامعة 

اللغات 
دليل ميدان 

التعليم

3-18.355.77.66.549.739.239

48.239.46.96.237.726.224.7

511.443.26.94.925.422.720.5

614.045.36.84.920.326.721.8

722.052.010.08.918.830.824.5

9-826.457.711.69.124.530.824.6

10+34.371.613.814.724.943.437.6

21.653.39.48.227.732.027.9العراق

يف املؤرش الثاين، املستوى التعليمي للبالغني، تظهر أعىل النسب 

أيضاً يف األرس التي يبلغ حجمها 10 أفراد فأكرث%72 وتنخفض 

اىل%39 يف األرس التي تبلغ حجمها 4 أفراد.

كام سجلت نسب الحرمان إرتفاعا يف مؤرشي املسافة اىل املدرسة 

األرس  الثانوية يف  أو  املتوسطة  املدرسة  اىل  واملسافة  اإلبتدائية 

التي يبلغ حجمها 5 أفراد أو10 فأكرث %14 و%15 عىل التوايل، 

األرس  يف  أكرث  تنخفض  ولكنها  حجاًم  األقل  األرس  يف  وتنخفض 

التي يبلغ حجمها 5 أو 6 أفراد اىل مؤرش املسافة اىل املدرسة 

املتوسطة أو الثانوية وعىل العكس من املؤرشات األخرى. 

لرتك  الرئيسـي  الســبب  مؤرش  يف  الحرمــــان  نسب  ترتفع   

املدرسـة. إذ ظهـر إن أعىل النسـب يف األرس املكونـة من )3-1( 

يبلغ  التي  األرس  اىل  أفراد وصوالً   4 من  املكونة  األرس  تليها  أفراد، 

األرس  يف   25% حوايل  اىل  باإلرتفاع  تعود  ثم  أفراد   7 حجمها 

املكونة من 10 أفراد أو فأكرث.

ويف مؤرش اللغات ترتفع نسب الحرمان أيضاً يف األرس التي يبلغ 

املكونة من )3-1(  ترتفع يف األرس  أفراد فأكرث،كام  حجمها 10 

أفراد أما أقل نسبة فتظهر يف األرس املكونة من 5 أفراد حيث 

الحرمان  نسب  إرتفاع  إن   .23% املحرومة  األرس  نسب  تبلغ 

يف األرس الكبرية يظهر إن الحرمان يف هذه املؤرشات متخضت 

عن مجمل األوضاع غري املستقرة التي شهدتها البيئة العراقية 

وتأثريها عىل مجمل العملية التعليمية.إن أعىل نسبة حرمان يف 

دليل امليدان تظهر يف األرس األصغر حجاًم من )1-3(أفراد، إذ 

تصل اىل %39، وكذلك يف األرس الكبرية الحجم 10 أفراد فأكرث 

عن  نسبية  نقطة   13 يبلغ حوايل  وبفارق  بلغت 38%،  حيث 

النسبة التالية لها والتي تظهر يف فئة الحجم 4 أفراد. ان سبب 

االغلب  عىل  يعود  الصغرية  لالرس  التعليمي  املستوى  انخفاض 

إىل انها تتضمن نسبة أعىل من كبار السن إذ تبلغ نسبة األفراد 

بعمر 65 سنة فأكرث %11.5 فيها مقارنة ب %3.5 لألرس التي 

من  الحرمان  ونسب  األرسة  حجم  بني  قوية  ارتباط  عالقة 

التعليم. وكاتجاه عام كلام زاد حجم األرسة كلام ارتفعت نسبة 

األرس املحرومة من التعليم. ويتعلق ذلك مبتغريات عديدة لعل 

أهمها أن األرس الكبرية غالباً ما تتواجد يف الريف)96( وتظهر يف 

أفراد   10 فئة  يف  الحرمان  نسب  أعىل  الدراسة  متابعة  مؤرش 

الحجم  فئتي  األصغر  األرس  يف  إنخفاضاً  ويالحظ   .34% فأكرث 

من 1-3 و4 أفراد. وهذا اإلرتفاع يف نسب األرس الكبرية يعكس 

حقيقة إن األرس الكبرية غالباً ماتضم أفراد مترسبني أو مل ينهوا 

اىل  بعضهم  تدفع  ظروف  يف  تعيش  ورمبا  اإلبتدائية،  الدراسة 

العمل خارج املنزل. 

وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء؛ هيئة إحصاء إقليم كردستان؛ البنك الدويل؛   96

املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق )IHSES(؛ 2007، ص 58.
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حجمها أربعة أفراد و%3.2 أو اقل لألرس التي تقع ضمن الفئات 

األعىل يف حجم األرسة )97(.

إن توزيع الحرمان، بحسب املؤرشات، عىل األرس ليس متساوياً، 

فاألرس املحرومة من متابعة الدراسة يعاين %58 منها من حالة 

ترك املدرسة ألسباب عديدة رمبا تعود اىل عدم اهتامم األرسة 

او عدم وجود مدرسة او أسباب إجتامعية وعدم اهتامم الفرد 

نفسه...الخ. وقد أظهر املسح اإلجتامعي واإلقتصادي لألرسة يف 

العراق 2007، ان أهم أسباب عدم االلتحاق يف املدرسة يعود 

اىل عدم اهتامم األرسة %35 وعدم وجود املدرسة %18 فضال 

الفرد  اهتامم  وعدم   ،)12% )حوايل  اإلجتامعية  األسباب  عن 

باملدرسة 11%)98(.

راجع الفصل االول، املبحث الرابع، البيانات الخاصة مبستوى املعيشة حسب خصائص   97

األرسة.

وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء؛ هيئة إحصاء إقليم كردستان؛ البنك الدويل؛   98

املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق ص IHSES( 255(؛ 2007.

 89% رجال  األرسة  رب  فيها  يكون  التي  األرس  نسبة  تبلغ  إذ 

مقابل %11 لألرس التي متارس املرأة فيها دور رب األرسة. وهذا 

ناجم عن  األرسة  األرس بحسب جنس رب  نوعي  بني  التفاوت 

مجموعة من العوامل اإلجتامعية والثقافية فضاًل عن األزمات 

اللوايت  النساء  نسب  إرتفاع  يف  وساهم  املجتمع  بها  مر  التي 

تباين  وجود  ويالحظ  أرسهم.  عن  مبارشة  مسؤوالت  يصبحن 

يف نسب الحرمان إىل التعليم بحسب نوع جنس رب األرسة، إذ 

ارتفعت نسبة الحرمان إىل %35 عندما تكون املرأة ربا لألرسة 

مقابل %27 عندما يكون الرجل ربا لألرسة، وهي نتيجة طبيعية 

ترتبط بأوضاع األرسة املعيشية، وإرتفاع مستويات الفقر التي 

بشؤون  واالهتامم  الرعاية  مستويات  عىل  سلبا  تنعكس  رمبا 

الطفل عند األرس التي أربابها من النساء.

الجدول )5-19( نسبة األرس املحرومة حسب بعض خصائص رب األرسة مليدان التعليم ومؤرشاته)%لألرس(

خصائص رب األرسة
نسبة 

األرس%

متابعة 

الدراسة 

املستوى 

التعليمي 

للبالغني 

املسافة اىل 

املدرسة 

اإلبتدائية 

املسافة اىل 

املدرسة 

املتوسطة أو 

الثانوية 

السبب الرئيس لرتك املدرسة 

أو عدم االلتحاق باملدرسة أو 

الجامعة 

اللغات 

دليل 

ميدان 

التعليم

جنس رب األرسة

88.721.551.89.78.526.930.827.0رجل 

11.323.165.47.25.934.340.935.2امرأة

عمر رب األرسة

299.326.562.712.710.358.042.544.5 أو اقل

34 - 3013.123.750.010.510.131.233.229.4

39 - 3516.025.643.09.48.015.927.920.4

44 - 4012.921.943.08.68.613.224.619.6

49 - 459.618.543.08.96.018.123.719.2

54 - 5011.922.255.89.67.926.731.325.9

59 - 559.316.658.69.46.933.931.329.4

6017.918.268.57.67.734.139.736.0 فأكرث

وضع قوة العمل لرب األرسة

69.721.548.510.08.525.129.625.3يعمل

3.826.953.39.511.928.235.033.4عاطل عن العمل

26.521.165.97.76.934.937.734.0خارج قوة العمل

100.021.653.39.48.227.732.027.9العراق

أعامرهم  تبلغ  الذين  األرس  أرباب  فإن  العمر  لفئات  وطبقاً 

29سنة أو أقل سجلت أعىل مستويات الحرمان %45، وتنخفض 

سنة،  و44-40  سنة   49-45 بني  أعامرهم  تراوحت  من  بني 

وتعاود اإلرتفاع يف الفئة العمرية املقاربة لسن التقاعد 60 سنة 

العمل أظهرت  إطار وضع قوة  بلغت %36. ويف  فاكرث، حيث 

املعطيات إن حوايل %70 من أرباب األرس يعملون مقابل 4% 

عاطلون و%27 خارج قوة العمل )كبار السن أو دون 15 سنة(. 

ان تفسري هذه البيانات قد ال يتعلق بالعمر عىل نحو مبارش، بل 

مبا قد يعنيه من إمكانية العمل والحصول عىل دخل مناسب، أو 

الوضع الصحي لرب األرسة. 

يف مؤرش متابعة الدراسة، ترتفع نسبة الحرمان قليال يف األرس التي 

أربابها امرأة %23 مقابل %22 لألرس التي أربابها ذكور. ورمبا 

يعود ذلك اىل مستويات الفقر لألرس التي ربها امرأة والترسب 

املبكر من املدارس فضاًل عن تأثري الظروف األمنية والتهجري. 

وطبقاً لفئات العمر، فإن النسبة األعىل للحرمان تظهر يف األرس 

ترتاوح  من  تليها   27% سنة   29 عن  أربابها  أعامر  تقل  التي 

أعامرهم بني 35-39 سنة وتبلغ %26 بينام تنخفض اىل 17% 

تزيد أعامرهم  ملن تراوحت أعامرهم 55-59 سنة و%18 ملن 

األرس  يف  الحرمان  نسب  ترتفع  آخر  جانب  من  سنة.   60 عىل 

ملن   22% مقابل   27% حوايل  العمل  عن  أربابها  تعطل  التي 

ميارسون عماًل. 

الحرمان يف  نسبة  ترتفع  للبالغني  التعليمي  املستوى  مؤرش  يف 

األرس التي أربابها من النساء باملقارنة مع تلك التي أربابها من 

الرجال %65 مقابل %52 ما يعني إن ظروف األرس التي تعيلها 

نساء أقل اهتامما مبواصلة أبنائها للدراسة، ورمبا تسهم يف ترسب 

بعضهم من املدارس بسبب الضغوط اإلقتصادية واإلجتامعية. 

وطبقاً للعمر ترتفع نسب الحرمان لفئات األعامر 60 سنة فأكرث 

و29 سنة فأقل %69 و%63 عىل التوايل كام ترتفع نسبة األرس 

التي تعاين من املستوى التعليمي للبالغني يف فئة أرباب األرس 

خارج قوة العمل حوايل %66 وتنخفض اىل %53 ألرباب األرس 

العاطلني عن العمل. 

ويف مؤرش املسافة اىل املدرسة اإلبتدائية واملسافة اىل املدرسة 

الثانوية ترتفع نسبة األرس املحرومة التي أربابها من الرجال اىل 

حوايل %10 لإلبتدائية و%9 للمتوسطة أو الثانوية مقابل 7% 

و%6 عىل التوايل لألرس التي ربها امرأة. ومل تظهر فوارق واسعة 

طبقاً  والثانوية  واملتوسطة  اإلبتدائية  املدرسة  اىل  املسافة  يف 

لألعامر، ولكنها عموماً ترتفع نسبياً لفئتي 29 أو أقل و34-35 سنة.

يف مؤرش السبب الرئييس لرتك املدرسة ترتفع نسبة الحرمان يف 

األرس التي ربها امرأة %34 مقابل %27 يف أرس الرجال. كذلك 

ترتفع النسبة مع األرس التي تقل أعامر أربابها عن29 سنة فأقل 

إذ تبلغ %58 بينام تنخفض اىل%13 وحوايل %16 يف فئتي 40-44 سنة 

و35-39 سنة.

ويبدو إن األرس املحرومة بسبب ترك املدرسة تظهر نسبة أدىن 

إذا كان أربابها عاطلون عن العمل أو خارج قوة العمل مقارنة 

باألرس التي أربابها من العاملني.

يف مؤرش اللغات تبدو نسبة الحرمان أعىل يف األرس التي ربها 

وهي   ،)31% مقابل   41% )حوايل  الرجال  أرس  يف  عنها  امرأة 

محصلة طبيعية لظروف املعاناة التي تواجهه األرس التي ربها 

امرأة وبني فئات األعامر ترتفع نسبة الحرمان يف األرس التي تبلغ 

أعامر أربابها 29 سنة فأقل تليها أرس من بلغت أعامل أربابها 

أعامر  تقل  التي  األرس  إن  ويبدو  وتبلغ 40%.  فأكرث،  سنة   60

أربابها عن 29 سنة أقل إستقراراً وكذلك األرس األكرب عمراً.

يف  الحرمان  نسبة  فإن  معينة  أعامالً  فعاًل  ميارسون  الذين  أما 

أرسهم أقل من مثيالتها من األرس التي يعد أربابها من العاطلني 

أو خارج قوة العمل إذ بلغت %30 مقابل %35 و%38 عىل 

التوايل.

وطبقاً لدليل امليدان ترتفع نسبة الحرمان بني األرس التي أربابها 

من النساء اىل %35. كام ترتفع يف األرس التي تقل أعامرأربابها 

عن 29 سنة، وتبلغ أعىل مستوى لها يف أرس العاطلني ومن هم 

خارج قوة العمل%33 و%34 عىل التوايل.

خالصة ما تقدم يبدو إن األرس التي يتعطل أربابها عن العمل 

هي األشد حرماناً، وأن األرس التي ربها امرأة أشد حرماناً من أرس 

الرجال، وأرس من هم أصغر سناً، بإختالف الجنس، ومن كانت 

أعامرهم 60 سنة فأكرث هم األشد حرماناً.

5-4-4 نسب األطفال بعمر اقل من 15 سنة يف األرسة)99(

يالحظ وجود عالقة قوية بني مستوى التعليم ونسب األطفال بعمر 

أقل من 15 سنة يف األرسة. اذ ترتفع نسب األرس املحرومة يف ميدان 

التعليم بإرتفاع نسبة االطفال دون سن الـ 15 سنة يف األرسة.

تظهر املعطيات يف الجدول )5-20( ان النسب متيل اىل اإلرتفاع 

مع إرتفاع عدد األطفال. أي إن أحد مؤرشات الحرمان يف مؤرش 

األطفال ونسبة  بني عدد  الطردية  العالقة  الدراسة هو  متابعة 

نسبة  ترتفع  للبالغني  التعليمي  املستوى  مؤرش  ويف  الحرمان. 

الحرمان يف األرس التي اليوجد فيها أطفال لتصل اىل %57. ويبدو 

إن توزيع النسب متذبذب إلن املستوى التعليمي للبالغني ليس 

عىل عالقة مبارشة بعدد األطفال، أو رمبا تظهر أرساً فيها نسبة 

الحرمان يف  إرتفاعا يف نسب  فتواجه  تزيد عىل 20%  األطفال 

املستوى التعليمي للبالغني، حيث ارتفعت النسب اىل %60 ثم 

انخفضت قلياًل يف األرس التي فيها نسبة أطفال أكرث من 30% 

ولحد 40%. 

تبلغ نسبة السكان بعمر أقل من 15 سنة يف العراق %40 مقابل %33 يف إقليم رشق   99

املتوسط )مينا( و%25 يف الدول ذات الدخل املتوسط املنخفض- املصدر السابق- ص50.
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الجدول )5-20( توزيع األرس املحرومة مليدان التعليم ومؤرشاته حسب نسبة األطفال بعمر أقل من 15 سنة يف األرسة )%(

نسبة األطفال ضمن األرسة
متابعة 

الدراسة 

املستوى 

التعليمي 

للبالغني 

املسافة اىل 

املدرسة 

اإلبتدائية 

املسافة اىل 

املدرسة 

املتوسطة أو 

الثانوية 

السبب الرئيس لرتك 

املدرسة أو عدم 

االلتحاق باملدرسة أو 

الجامعة 

اللغات 
دليل ميدان 

التعليم

0.057.27.35.742.632.733.0بدون أطفال

8.748.96.04.136.823.921.3إىل 20%

18.460.49.77.032.932.830.4أكرث من %20 ولحد 30%

21.856.58.17.636.631.528.0أكرث من %30 ولحد 40%

22.351.69.57.724.832.728.1أكرث من %40 ولحد 50%

24.650.510.610.517.030.125.1أكرث من %50 ولحد 60%

28.347.211.810.410.033.925.5أكرث من %60 ولحد 70%

7038.550.616.017.26.139.227.6% فأكرث 

21.653.39.48.227.732.027.9العراق

الشكل )5-4( نسبة األرس املحرومة يف ميدان التعليم حسب نسبة األطفال بعمر أقل من 15 سنة يف األرسة )%(

تظهر املعطيات يف الجدول )5-20( ان النسب متيل اىل اإلرتفاع 

مع إرتفاع عدد األطفال. أي إن أحد مؤرشات الحرمان يف مؤرش 

األطفال ونسبة  بني عدد  الطردية  العالقة  الدراسة هو  متابعة 

نسبة  ترتفع  للبالغني  التعليمي  املستوى  مؤرش  ويف  الحرمان. 

الحرمان يف األرس التي اليوجد فيها أطفال لتصل اىل %57. ويبدو 

إن توزيع النسب متذبذب إلن املستوى التعليمي للبالغني ليس 

عىل عالقة مبارشة بعدد األطفال، أو رمبا تظهر أرساً فيها نسبة 

الحرمان يف  إرتفاعا يف نسب  فتواجه  تزيد عىل 20%  األطفال 

املستوى التعليمي للبالغني، حيث ارتفعت النسب اىل %60 ثم 

انخفضت قلياًل يف األرس التي فيها نسبة أطفال أكرث من 30% 

ولحد 40%. 

الحرمان  تبدو نسب  اإلبتدائية  املدرسة  اىل  املسافة  ويف مؤرش 

أعىل بني األرس التي تضم ما نسبته %70 من األطفال. ويف مؤرش 

املسافة اىل املدرسة املتوسطة والثانوية تبدو نسب الحرمان يف 

مؤرش املسافة اىل املدرسة املتوسطة أو الثانوية أعىل بني األرس 

التي تضم عدد أكرب لألطفال خصوصاً التي تضم ما نسبة 70% 

من األطفال %17. فاألرس ذات األطفال الكرث تعاين من الخوف 

املأزومة  املجتمع  ظروف  يف  املدرسة  بعد  بسبب  أبنائها  عىل 

لرتك  السبب  مؤرش  ويف  االناث.  لالطفال  بالنسبة  وخصوصا 

املدرسة تبدو نسب الحرمان اعىل بني األرس التي ال تضم أطفاالً 

هي يف الغالب مكونة من زوجني، وإرتفاع نسب الحرمان رمبا 

يعود اىل العجز أو املرض، ولكن إرتفاع النسب األخرى قد يعود 

اىل عدم وجود املدرسة، أو عدم توفر مرافق صحية، أو قد ال 

تتمكن األرسة من سد نفقات الدراسة. ويف مؤرش اللغات يبدو 

التي تضم  األرس  بني  نسبي  إرتفاع  مع  متذبذباً  النسب  توزيع 

أطفاالً أكرث من %60 و%70 فأكرث. إن إرتفاع مؤرشات الحرمان 

التي تضم عدد أكرب من األطفال ناجم عن  لدى األرس  عموماً 

األوضاع األمنية وعدم إالستقرار والتهجري والعنف الذي عصف 

بالبالد، حيث أصبحت األرس أكرث قلقا عىل أطفالها خارج املنزل. 

إن من املفيد مالحظة أن عدد األطفال يف األرسة يرتبط بعدة 

العدد  ذات  األرس  أن  ومنها  الحرمان  بتوزيع  ذات صلة  قضايا 

الكبري من األطفال غالباً ما تكون ريفية، وأن معدل اإلعالة فيها 

يكون ثقياًل ومؤثراً عىل مستواها املعييش.

5-4-5 بعض خصائص األفراد والحرمان يف ميدان التعليم

عىل الرغم من ان دليل الحرمان يحسب عىل مستوى األرس فإن 

من املفيد ان نالحظ ذلك عىل مستوى األفراد ايضا

عند تحليل املعطيات يف الجدول 8-23 يف امللف االحصايئ تظهر 

النتائج االتية: 

املستوى التعليميأ. 

لألفراد  التعليمي  املستوى  بني  مبارشة  عالقة  وجود  يالحظ 

ودرجة اإلشباع يف ميدان التعليم. إذ اظهرت املعطيات ان 55% 

من أفراد األرس املحرومة يف ميدان التعليم مل يلتحقوا بالدراسة 

فقط  منهم  و15%  اإلبتدائية،  يكملوا  مل  منهم  و26%  مطلقا 

أكملوا اإلبتدائية. 

والذين  اإلبتدائية  يكملوا  مل  الذين  األفراد  نسبة  يخص  وفيام 

يحملون الشهادة اإلبتدائية فإن نسبتهم االعىل ضمن فئة األرس 

التوايل. وباملقارنة مع نسبة األفراد  املكتفية %29 و%26 عىل 

ضمن فئة األرس االفضل حاالًً بلغت نسبة الحاصلني عىل شهادة 

أعىل من الثانوية %15 مقابل %2.3 لألرس املكتفية و%0.4 ألرس 

املحرومة. كذلك الحال ملن أكملوا شهادة املتوسطة والثانوية، 

اذ ترتفع نسبهم ضمن األرس االفضل حاالًً مقارنة باألرس املكتفية 

الحاجة  التعليم وإشباع  املبارشة بني  العالقة  واملحرومة. .هذه 

ذوو  ميارسها  التي  املهن  بطبيعة  أساسا  ترتبط  التعليم  اىل 

املتاحة  الخيارات  توسيع  من  متكنهم  والتي  االعىل  الشهادات 

من خالل  ومستقبلهم  تطلعهم  مستويات  ورسم  ابنائهم  امام 

توفري افضل الفرص. عالقة مامثلة أرشت بني املستوى التعليمي 

يف   )23-8( )الجدول  التعليم  ميدان  مؤرشات  إشباع  ودرجة 

امللف اإلحصايئ(.

قطاع العمل الرئييسب. 

ان  االحصايئ(  امللف  يف   23-8 )الجدول  يف  املعطيات  أظهرت 

أعىل فئة من العاملني تعاين من الحرمان يف ميدان التعليم هي 

فئة من يعمل لحسابه )حوايل %45(. و يتسم عمل هذه الفئة 

بالتذبذب وعدم استدامة املردودات املادية، مام ينعكس سلبا 

عىل نسب الحرمان ألفرادها. ييل ذلك العاملون بأجر يف القطاع 

الحكومي  القطاع  يف  بأجر  العاملني  ثم  وبنسبة 33%،  الخاص 

وإرتفاع  استقرار  واضح  بشكل  هذا  ويعكس   .)16% )حوايل 

دخول العاملني يف القطاع الحكومي مقارنة بالعاملني يف القطاع 

املناسبة  الفرص  يوفر  مام  لحسابهم،  يعملوا  الذين  او  الخاص 

إلشباع حاجات األفراد من فرص التعليم.

املهنة يف العمل الرئييسج. 

يالحظ ان اعىل فئة مهنية تعاين من الحرمان يف ميدان التعليم 

هي فئة العامل املهرة يف الزراعة والصيد وتبلغ نسبتهم 29%، 

تليها نسبة العاملني يف الحرف وما اليها %26، ثم العاملني يف 

الخدمات والباعة حيث تصل نسبة املحرومني يف ميدان التعليم 

وتكون  العاملني.  من  املحرومني  اجاميل  من  املهن 15%  لهذه 

كمرشعني  يعملون  ملن  لها  مستوى  ادىن  يف  املحرومني  نسب 

بلغت  اذ  ومساعديهم  والفنيني  وللمتخصصني  عليا  وادارات 

هذا  ويعكس  التوايل.  عىل  و6%   3% العاملني  ضمن  نسبتهم 

توسع  التي  املهن  هذه  يف  العاملني  معيشة  مستويات  إرتفاع 

الفرص املتاحة امامهم ومتكنهم من إشباع حاجاتهم التعليمية

إطار )5-3( نرش وتحسن تعليم الفقراء

تضمنت إسرتاتيجية التخفيف من الفقر تنفيذ ستة مخرجات، ضمن محصلة نرش وتحسني تعليم الفقراء، ويتحقق كل مخرج من خالل تنفيذ 

عدد من األنشطة ميكن إيجازها مبا يأيت: 

صدر قانون وتعليامت إلزامية التعليم االسايس وتم تفعليها، خاصة يف املناطق الريفية واإلحياء السكنية الفقرية )عدد األنشطة املطلوب . 1

تنفيذها سبعة أنشطة(.

أُعطيت األولوية إلنشاء املدارس االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية يف اإلحياء الفقرية )عدد األنشطة املطلوب تنفيذها أربعة(.. 2

ُعدل قانون وتعليامت شبكة الحامية لربطها بتسجيل أطفال األرس املشمولة باإلعانة بالتعليم األساس )عدد األنشطة املطلوب تنفيذها ثالثة(.. 3

تحسنت كفاءة التعليم يف املناطق الفقرية يف الحرض والريف )عدد األنشطة املطلوب تنفيذها إثنان(.. 4

إجراءات وأنشطة اُتِخذت لخفض أعداد األميني )عدد األنشطة املطلوب تنفيذها ثالثة(.. 5

مناهج لربط التعليم املهني بسوق العمل خاصة يف القطاع الزراعي والريفي أصبحت معدة ومطبقة )عدد األنشطة املطلوب تنفيذها إثنان(.. 6
املصدر: اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر يف العراق، اإلسرتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، 2009، )ص27-24(.
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5-5 أولويات اإلستهداف الجغرايف واإلجتامعي مليدان 

التعليم 

يبني الجدول )5-21(، أن اولويات االستهداف الجغرايف خمس 

محافظات؛ هي كربالء، ميسان، املثنى، القادسية، النجف ويبني 

ريف  هي  حرماناً  الريفية  املناطق  أشد  أن  كذلك،  الجدول 

القادسية، بابل، النجف، ذي قار، كريالء والسليامنية . 

الجدول )5-21( أولويات االستهداف الجغرايف واإلجتامعي مليدان التعليم

االولويات-السياساتاالستهداف اإلجتامعياالستهداف الجغرايف والبيئي

املحافظات

كربالء، ميسان، املثنى، 

القادسية، النجف

ريف املحافظات

القادسية، بابل، النجف، ذي 

قار، كريالء

السليامنية 

األرس التي اربابها من النساء	 

األرس التي اربابها عاطلون 	 

عن العمل

األرس التي يزيد عدد 	 

أفرادها عىل عرشة أفراد

األرس التي ترتاوح نسبة 	 

االطفال دون سن 15 سنة 

فيها بني 40%-30%

وضع وتطبيق اسرتاتيجية واضحة وموضوعية للتعليم	 

تشجيع القطاع الخاص عىل االستثامر يف ميدان التعليم	 

تعزيز العالقة بني املؤسستني األرسية والرتبوية	 

معالجة التدهور والنقص والتخلف يف البنى التحتية للمدرسة	 

بناء قدرات الهيئات التدريسية 	 

الرشوع باصالح املناهج عىل اساس املعايري العلمية والتنموية	 

جعل السياسة التعليمية منسجمة مع مدخالت ومخرجات خطط التنمية الوطنية 	 

واالهداف االمنائية لاللفية

تعزيز دور البحث العلمي يف متابعة ورصد ظواهر العملية التعليمية	 

5-6 اإلستنتاجات والتوصيات

اإلستنتاجات

إىل  العقدين األخريين،  العراق خالل  التعليم يف  تعرض ميدان 

تصدع كبري طال جميع مرافق العملية التعليمية، مام يتطلب 

وقفة حقيقية وجادة تضمد الجراح وترسع يف عمليات اإلصالح، 

لتحقيق األهداف ذات الصلة بإسرتاتيجية التنمية الوطنية وخلق 

التزاماتها  بانجاز  أيضا  العراقية ملزمة  الحكومة  الرثوة. كام أن 

التنموية الدولية كاألهداف اإلمنائية لأللفية. 

إن سنوات الحصار يف التسعينات وما تالها من أزمات بعد تغري 

إىل  العراق  التعليم يف  نوعية  نيسان 2003، عرضت  النظام يف 

تدهور كبري، بسبب إنخفاض اإلنفاق عليه ونقص املستلزمات 

وازدحام  التحتية  البنية  وتدهور  الحاسوب  مختربات  ومنها 

الصفوف، فضال عن اعتامد طرق التدريس املرتكزة عىل أسلوب 

واالستنتاج  التحليل  عىل  التأكيد  وعدم  والحفظ  املحارضة 

وتشجيع روح املبادرة واإلبداع.

كام برزت ظاهرة الترسب من الدراسة نتيجة ألسباب عديدة، 

يكون  أن  عن  التعليمي  النظام  عجز  مشكلة  مقدمتها  يف  يأيت 

الظاهرة او عجزه عن تعبئة  جذابا لدرجة تكفي لوقف هذه 

أبناءهم  لجعل  الهشة  للفئات  واملعنوية  املادية  املساندة 

يواصلون الدراسة. وقد تكون هذه الظاهرة ناجمة عن الظروف 

اإلجتامعية واإلقتصادية واإلنسانية التي مير بها املجتمع العراقي، 

األرس  تتحملها  التي  التكاليف  إرتفاع  إىل  تؤدي  ما  غالبا  التي 

بصورة مبارشة وغري مبارشة لتعليم أبناءها والتي متثل عقبة يف 

سبيل الحصول عىل التعليم وخاصة الفقراء واإلناث الذين غالبا 

ما تضيع فرص التعليم عليهم.

ميكن تلخيص نتائج تحليل بيانات ميدان التعليم فيام ييل:

مؤرشات . 1  6 خالل  من  التعليم  ميدان  الفصل  هذا  تناول 

هي: متابعة الدراسة؛ املستوى التعليمي للبالغني؛ املسافة 

أو  املتوسطة  املدرسة  إىل  املسافة  اإلبتدائية؛  املدرسة  إىل 

االلتحاق  عدم  أو  الدراسة  ترك  مواجهة  ظروف  الثانوية؛ 

ارتباط  الجامعة؛ واللغات. وقد تبني ان أقوى  او  باملدرسة 

هو بني ميدان التعليم والبنى التحتية 0.44. وعىل أية حال 

فإن نسب حرمان األفراد يف ميدان التعليم تقل عن نسب 

الحرمان يف امليادين األخرى باستثناء ميدان الصحة.

أكرث حرمانا . 2 العراقي  الريف  ان  القول  عامة ميكن  كنتيجة 

اىل  يعود  الحرض، ولعل ذلك  املحافظات وبقية  من مراكز 

مجموعة من العوامل املرتبطة بظروف األزمات واإلهامل 

املستمر للريف. وليس مثة شك ان ذلك الحرمان قد تفاقم 

املايض  القرن  من  األخري  العقد  مطلع  منذ  تراكمي  بشكل 

اإلنفاق،  وضآلة  العراق،  عىل  الدويل  الحصار  فرض  بعد 

وتدمري البنى التحتية للتعليم بعد أحداث العنف واإلرهاب 

التي طالت جميع املناطق يف العراق بعد 2003.

تبني املعطيات أن أعىل تغطية لألرس كان يف مؤرش اللغات، . 3

كام أن أعىل قيمة للوسط الحسايب هي يف مؤرش املسافة إىل 

املدرسة اإلبتدائية، وأعىل قيمة لالنحراف املعياري تظهر يف 

مؤرش ظروف مواجهة ترك الدراسة.

الحرمان . 4 نسب  فيها  تقل  التي  املحافظات  عدد  إن  تبني 

 6 يبلغ   29% وهي  العراق  يف  العامة  النسبة  عن  لألفراد 

الحرمان  نسب  فيها  ترتفع  محافظة   12 مقابل  محافظات 

عن املعدل.

تبني ان املحافظة التي تظهر النسبة األعىل من الحرمان هي . 5

أما   .47% وبابل   51% واملثنى  ميسان  تليها   54% كربالء 

أقل نسب حرمان لألفراد يف ميدان التعليم فتظهر يف االنبار 

%15 تقاربها بغداد %16 ثم دياىل %18 والبرصة 20%.

وبالنظر اىل خارطة الحرمان وفقا لدليل مستوى املعيشة، . 6

فإن البيانات أظهرت ان املعدل يف العراق عموما يبلغ 31%، 

وان هناك 12 محافظة ترتفع فيها نسبة الدليل عن املعدل 

وتبدو  املعدل.  عن  النسب  فيها  تقل  محافظات   6 مقابل 

النسبة األعىل ملستوى املعيشة يف ميسان حوايل %57، مع 

أن نسبة الحرمان لألفراد يف ميدان التعليم تبلغ %51، تليها 

يف  الحرمان  نسبة  وتقاربها   ،50% معيشة  مبستوى  املثنى 

العام ملستوى  الدليل  االدىن يف  النسبة  أما  التعليم.  ميدان 

املعيشة فتظهر يف االنبار %12 مقابل %15 نسبة الحرمان 

يف ميدان التعليم، تليها بغداد %18 مقابل %16 للحرمان 

يف ميدان التعليم. عموما تظهر املعطيات ان هناك تقارب 

نسبي يف مستوى الحرمان يتقارب فيها معدل الحرمان يف 

التعليم مع معدل أدلة مستوى املعيشة.

أظهرت بيانات توزيع األرس بحسب مؤرشات ميدان التعليم . 7

االفضل  لألرس  نسبة  أعىل  أن  املعيشة  مستوى  ومؤرشات 

حاالًً يف مؤرش املسافة إىل املدرسة الثانوية، تليها املسافة إىل 

املدارس اإلبتدائية %71-73 من األرس. أما أدىن نسبة لألرس 

يف مستوى االفضل حاالًً فهي يف مؤرش متابعة الدراسة إذ 

بلغت 17%. 

ويف مؤرش مستوى اإلشباع يف ميدان التعليم تظهر البيانات . 8

حوايل  يبلغ  معا  والحرض  الريف  يف  الحرمان  مستوى  ان 

بقليل،   48% من  أكرث  اىل  الريف  يف  يرتفع  لكنه   ،28%

بواقع يرتاوح بني 27-28 نقطة نسبية يف مراكز  وينخفض 

اما مجموع  عموما.  الحرض  ويف  الحرض  وبقية  املحافظات 

والحرض  الريف  يف  حاالًً  واألفضل  املكتفية  األرس  نسبتي 

معا تصل اىل %72 بفارق يصل اىل 44 نقطة باملقارنة مع 

الحرمان 

ويف مؤرش املستوى التعليمي للبالغني تبني أن نسبة الحرمان . 9

الكفاية  فئتي  باملقارنة مع  كثريا  ترتفع  والحرض  الريف  يف 

واالفضل حاالً، ما يعني، اذ ترتفع نسبة الحرمان بني البالغني 

اىل حوايل %70 يف الريف و%48 يف الحرض. وظهر ان نسبة 

األرس املكتفية تزيد قليال عىل ربع مجموع األرس الكيل.

ويف مؤرش متابعة الدراسة ترتفع نسبة الحرمان يف الريف . 10

إىل حوايل %37 بفارق واضح عن األرس املحرومة يف فئات 

الحرض. اما مستوى األفضل حاالًً فيتدىن يف الريف والحرض 

معا اىل حوايل %17، غري ان األرس يف مستوى الكفاية ترتفع 

إىل أكرث من %61 بقليل يف الريف والحرض

أما يف مؤرش ظروف ترك املدرسة او عدم االلتحاق بها، تبني . 11

ان األرس املكتفية يف الريف والحرض كانت قليلة، اذ مل تزد 

الريف  نسب  مع  تتقارب  نسبة  وهي   ،16% عىل  نسبتها 

وفئات الحرض،. لكن نسبة األفضل حاالًً يف الريف والحرض 

األرس،  من  يقرب من 60%  ما  إىل  واضح  نحو  ترتفع عىل 

مقابل نسبة لألرس املحرومة تصل اىل حوايل 27%.

ويف مؤرش املسافة إىل املدرسة اإلبتدائية تبني أن نسبة األرس . 12

املكتفية يف الريف والحرض تبلغ حوايل %20، وهي نسبة 

ال تختلف كثريا عن نسب األرس املكتفية يف فئات الحرض، 

أما الحرمان فقد بلغ %23 من أرس الريف، وينخفض إىل 

4,6 يف الحرض.

أما يف مؤرش املسافة اىل املدرسة املتوسطة او الثانوية فظهر . 13

ان نسبة األفضل حاالًً يف الريف والحرض ترتفع اىل حوايل 

اىل  املسافة  االفضل حاالًً ملؤرش  فئة  مقابل %71 يف   73%

املدرسة اإلبتدائية. وباملقابل فإن مستوى األرس املكتفية او 

املتوسطة يف الريف ر تصل اىل %40 لكنها ترتفع يف الحرض 

اىل 84%.

الريف . 14 يف  األرس  ثلث  حوايل  أن  تبني  اللغات  مؤرش  ويف 

وترتفع  املؤرش،  هذا  الحرمان يف  من  يعانون  معا  والحرض 

هذه النسبة إىل النصف عند األرس يف الريف، وبذلك ترتفع 

تتقارب  بينام  الحرض،  مع  باملقارنة  الضعف  مستوى  اىل 

النسب يف فئات الحرض الثالث. 

لألرس . 15 العراق  مستوى  عىل  الثاليث  التصنيف  وباستخدام 

األرس  نسبة  تليها   40% حاالًً  األفضل  األرس  نسبة  ان  تبني 

ميسان  حرمانا هي  األكرث  املحافظات  وأن  املكتفية 32%، 

وكربالء %52 لكل منهام ثم املثنى %46 ثم ودهوك 40% 

دياىل  تليها  األنبار 15%  حرمانا هي  األقل  املحافظات  أما 

%16 ثم بغداد 17%. 

وحني نرتب املحافظات تبعا لنسب الحرمان 1 للمحافظة . 16

األقل حرمانا و18 لألشد حرمانا تأيت محافظة كربالء برتتيب 

18 تليها محافظة ميسان برتتيب 17 ثم املثنى 16 ودهوك 

ومن املالحظ ان املحافظات الجنوبية عانت من الحرمان لعقود 

عدة، حيث عاىن الريف فيها من نسب عالية للفقر ايضا)100(.

راجع حول نسب الفقر يف أرياف املحافظات: اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر؛   100

وزارة التخطيط؛ االسرتاتيجية الوطنبة للتخفيف من الفقر، ج1 النتائج الرئيسية؛ ص 37، 

.2009
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15. أما اقل املحافظات حرمانا فهي محافظة االنبار ترتيب 

1 ثم دياىل 2 وبغداد 3 والبرصة 4 وكركوك 5.

املحرومة . 17 األرس  نسب  ترتفع  السكاين  التجمع  صعيد  عىل 

فإن  آخر  جانب  من  املحافظات.  مبراكز  مقارنة  الريف  يف 

أرباب األرس األصغر عمراً واألقل تعلياًم والعاطلني تظهر يف 

بإرتفاع  الحرمان  أرسهم نسب حرمان أعىل وترتفع نسب 

عدد االطفال يف األرس، حيث يترسب البعض منهم بسبب 

ضغوط الحياة وتهديد البيئة وعدم قدرة األرسه لسد نفقات 

الدراسة، وقد يتعرضون ملخاطر العنف والتهجري وغريها. 

بالنسبة لألفراد فقد تبني إن أعىل عدد للمحرومني يف . 18 أما 

املسافة  مؤرشي  بإستثناء  بغداد  يف  يظهر  املؤرشات  كل 

أو  املتوسطة  املدرسة  اىل  واملسافة  االبتدائية  املدرسة  اىل 

التعليمي  واملستوى  الدراسة  متابعة  مؤرش  ويف  الثانوية. 

للبالغني يظهر بأقل عدد يف دياىل رغم إن األخرية واحدة من 

املحافظات غري املستقرة أمنياً كذلك. وأقل عدد للمحرومني 

واألنبار  دهوك،  الدراسة  لرتك  الرئييس  السبب  مؤرش  يف 

للغات.

ظهر وجود عالقة قوية بني مستوى التعليم وإرتفاع نسب . 19

االطفال بعمر أقل من 15 سنة يف األرسة. كام ترتفع نسب 

الحرمان لألفراد من هم خارج قوة العمل، وعامل الخدمات. 

وتقل نسب الحرمان لألفراد الذين ميارسون مهناً ترشيعية 

أو إدارية وفنية. كام تزداد نسب حرمان األفراد العاملني يف 

الحكومية،  املؤسسات  بالعاملني يف  مقارنة  الخاص  القطاع 

وهي نتيجة منطقية فالذين ميارسون تلك املهن يعتمدون 

عىل مستوى معني من التحصيل الدرايس. 

التوصيات

إن برامج النهوض يف ميدان الرتبية والتعليم عىل املدى القصري 

واملتوسط ينبغي ان تصنف وفقا لألولويات اآلتية:

التعليمية . 1 للقطاعات  املناسبة  الترشيعات  وإقرار  إنضاج 

والخطط اإلسرتاتيجية.

الرتبية . 2 قطاع  يف  االستثامر  عىل  الخاص  القطاع  تشجيع 

والتعليم وبإرشاف الجهات املختصة.

األرسية، . 3 واملؤسسة  الرتبوية  املؤسسة  بني  العالقة  تعزيز 

وبينها وبني املجتمع املحيل.

التحتية . 4 البنى  يف  التدهور  عن  الناجمة  الجراح  تضميد 

للرتبية والتعليم بسبب العنف واإلرهاب واألزمات وإعادة 

تأهيل املباين، املختربات...الخ. 

تأمني عدد أكرب من املعلمني واملدرسني املؤهلني والقادرين . 5

العلمية  التطورات  مع  ينسجم  بشكل  أدوارهم  أداء  عىل 

واملعرفية.

الرشوع بعملية إصالح املناهج لتطوير املهارات ذات الصلة، . 6

والعاملي.  الوطني  الصعيد  عىل  منافس  تعليم  وتحقيق 

وميكن ان يلعب القطاع الخاص دورا فاعال يف بناء املناهج 

لضامن تطويرها وفق متطلبات سوق العمل.

مثل . 7 القطاعية  شبه  السياسات  ملختلف  املسؤول  اإلدراك 

ألنوع اإلجتامعي )الجندر(، تطوير تعليم الطفولة املبكرة، 

وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات مبا يتناسب مع مدخالت 

ومخرجات خطط التنمية واالهداف االمنائية.

تعزيز دور البحث العلمي ملواجهة النقص يف البنى املعرفية . 8

وتطوير تقنيات العملية الرتبوية.

لذا فإن الحكومة وبالتعاون مع رشكاء التنمية والجهات الساندة 

إدارة  لتعزيز  الواقعية  والسياسات  الربامج  تضع  ان  األخرى 

وتقديم الخدمات التعليمية. هذه السياسات ميكن أن تساعد 

يتعلق  وما  واإلنصاف،  العدالة  النوعية،  املدخالت،  تحسني  يف 

بالتعليم والتدريب.

ومن أجل ضامن تحقيق األهداف التنموية املنشودة، فضال عن 

بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، فإن املزيد من االستثامر يكون 

رضورة ملحة عىل املدى القصري واملتوسط والطويل.

الفصل السادس: ميدان الصحة

6-1 مقدمة 

أقرت املعاهدات الدولية العديدة إن التمتع مبستوى مناسب 

اآلثار  اإلنسان. ومتتد  من حقوق  أساسياً  ُيعد حقا  الصحة  من 

الصحة  الحق يف  أبعد من  الحق إىل  السلبية لعدم كفالة هذا 

املشاركة يف  بحق  التمتع  سلبا عىل  فقدانه  يؤثر  نفسه؛ حيث 

يشكل  كام  األرسة،  أفراد  لباقي  الرعاية  وتوفري  العامة  الحياة 

والثقافية  واإلجتامعية  اإلقتصادية  بالحقوق  التمتع  أمام  عائقا 

والسياسية واملدنية. وتقع فكرة الحق يف التمتع بأعىل مستوى 

اإلنسان،  حقوق  عن  الدفاع  لب  يف  بلوغه  ميكن  الصحة  من 

ويتطلب ذلك وجوب تلبية االحتياجات الصحية لألفراد، وهي 

ميكن  ملعاناة  التعرض  دون  والحياة  البقاء  يف  الحق  تشمل 

تالفيها. وللدولة مسؤولية يف اتخاذ التدابري الالزمة لضامن متتع 

جميع مواطنيها بالعنارص األساسية للعيش. وتشمل الخطوات 

لهذا  الكاملة  املامرسة  لتأمني  أتخاذها  الدولة  يتعني عىل  التي 

لخفض  تطبيقها  وضامن  الالزمة  السياسات  تكوين  الحق 

الصحة  جوانب  جميع  وتحسني  والوفيات؛  املراضة  معدالت 

واملتوطنة  الوبائية  االمراض  من  والوقاية  والصناعية،  البيئية 

واملهنية واالمراض االخرى وعالجها ومكافحتها، وتهيئة الظروف 

التي من شأنها تأمني الخدمات والعناية الطبية للجميع يف حالة 

املرض. ولقد جاء يف الدستور العراقي أن “لكل عراقي الحق يف 

الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل 

الوقاية والعالج بإنشاء مختلف أنواع املستشفيات واملؤسسات 

الصحية”)101(.

البرشية وعنرًصا  التنمية  أركان  ا من  أساسيًّ الصحة ركًنا  تشّكل 

البقاء والحامية من املرض هام يف  ا ألمن اإلنسان، ألن  جوهريًّ

صلب مختلف مفاهيم الرفاه البرشي؛ فالصحة الجيدة هي التي 

متكن املرء من االختيار والتمتع بالحرية وإحراز التقدم، ويعترب 

املواطنون اإلصحاء أكرث قدرة عىل اإلنتاج وعىل اإلستفادة من 

الفرص املتاحة، مام يعزز األمن اإلقتصادي واإلجتامعي للبالد. 

املرض  حاالًت  يف  الصحة  ترّدي  شأن  من  فإن  العكس  وعىل 

األساسية،  الخيارات  هذه  من  األفراد  حرمان  والعجز  واإلصابة 

واألرس  لألفراد  كارثية  انتكاسات  ثناياه  يف  ذلك  يحمل  وقد 

والجامعات وبالتايل لالقتصاد الوطني.

والحرمان  الكفاية  مدى  عىل  التعرف  إىل  الفصل  هذا  يهدف 

يف  السكانية  للمجموعات  الصحية  والخدمات  الصحة  من 

العراق وأثر ذلك عىل األرس واألفراد والنساء واألطفال والسكان 

الحاجات  إشباع  درجة  قياس  طريق  عن  وذلك  عامة،  بصورة 

من  مناسب  مبستوى  املواطنني  متتع  ومدى  األساسية  الصحية 

الدستور العراقي؛ املادة 31، 2005.  101

الصحة والخدمات الصحية ومدى الحرمان منها، آخذين بنظر 

حسب  واإلجتامعية  واإلقتصادية  السكانية  الخصائص  اإلعتبار 

املحافظات(،  بقية  كردستان،  )بغداد،  الجغرافية  املناطق 

العراق، ونسبة إىل الحرض والريف. وتتيح  وحسب محافظات 

وجودهم  أماكن  يف  واألفراد  األرس  تصنيف  املنتجة  الجداول 

حسب مستواهم الصحي وفيام إذا كانوا ضمن الفئات األفضل 

الصحة، ويساعد هذا  املحرومة يف ميدان  أو  املكتفية  أو  حاالًً 

النوع من املقاربة يف التعرف عىل األوضاع الصحية للسكان يف 

املناطق الجغرافية املختلفة يف العراق، ويف وضع األولويات عند 

لتحسني  الرضورية  الصحية  والتداخالت  للسياسات  التخطيط 

ألتخاذ  املعلومات  وتوفري  والسكان،  لألرس  الصحي  املستوى 

يف  العادلة  غري  الفروق  ولتقليل  األدلة.  عىل  املبنية  القرارات 

املؤرشات الصحية، إضافة إىل كشف درجة األولوية التي يجب 

التنمية ملناطق بعينها ضمن اإلسرتاتيجية  أن تعطى يف خطط 

التنموية للعراق. 

6-2 عرض تحلييل للواقع الصحي والسياسات والربامج الصحية

6-2-1 العجز يف الواقع الصحي 

الرئيسية  األركان  أحد  دامئا،  كانت  الصحة تشكل، كام  فتئت  ما 

الناس. ويشكل  بإعتبارها بعدا طبيعيا وأساسيا يف حياة  للتنمية 

العراق  يف  العالية  الخصوبة  ومعدالت  املضطرد  السكاين  النمو 

ضغطا شديدا عىل الخطط التنموية ومنها الصحية والتعليمية)102(.

يف  تحسنا  العراق  يف  الصحية  املؤرشات  من  العديد  أظهر 

السبعينات والثامنينات من القرن املايض، كالرعاية أثناء الحمل، 

والوالدات مبساعدة أيدي ماهرة، إال أن النظام الصحي يف العراق 

يضمن  ومل  املستشفيات،  عىل  واإلعتامد  باملركزية  يتسم  الزال 

هذا النظام العدالة يف الحصول عىل الخدمات لجميع املواطنني.

ركز النظام الصحي ورسم السياسات الصحية يف العراق خالل 

تطويره،  وسبل  العالجي  الطب  عىل  املاضية  األربعة  العقود 

وأهملت األبعاد اإلنسانية واإلجتامعية الفاعلة يف تطوير صحة 

أي مجتمع من املجتمعات. ولقد تفاقم العجز يف الواقع الصحي 

 2006-2003 الفرتة  والحصار السيام خالل  والرصاعات  الحروب  جراء 

الحاكمية  وغياب  الرؤيا،  وضوح  عدم  أهمها  كثرية  ألسباب 

مفهوم  وتطبيق  القيادية،  املناصب  عىل  والرصاعات  الرشيدة 

الالمركزية بطريقة عشوائية غري ممنهجة، باإلضافة إىل النقص 

الحاد يف املوارد البرشية وعدم العدالة يف توزيعها بكثافة أكرب 

يف املناطق الحرضية منها يف املناطق الريفية)103(، مام أدى إىل 

تحديد فرص سكنة األرياف يف الحصول عىل الخدمات الصحية 

املالمئة، كام أثر تداعي البنى التحتية ملباين املؤسسات الصحية، 

مام  الخدمات  تقديم  لكفاءة  واملراقبة  الرتصد  أنظمة  وتراجع 

أدى إىل تراجع نوعية وجودة الخدمات املقدمة. 
األمم املتحدة؛ التقييم القطري املشرتك؛ العراق، 2009.  102
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حثيثة  جهودا   2007 عام  ومنذ  الصحة  وزارة  بذلت  ولقد 

لتحسني واقع الخدمات الصحية املقدمة للمواطنني، لكن األرث 

يف الرتكيز عىل الرعاية الثانوية والثالثية الزال مهيمنا عىل الواقع 

الصحي. فبالرغم من أن الوزارة تبنت مفهوم الرعاية الصحية 

األولية كركيزة أساسية للنظام الصحي يف العراق، إال أن هناك 

عجزا واضحا يف تقديم هذه الخدمات كام ونوعا، حيث يوجد 

مركز صحي رئييس واحد لكل 31800 من السكان عىل مستوى 

السكان يف  النسبة ألكرث من 40000 من  العراق، وتزداد هذه 

الذي  الوقت  يف  قار  وذي  والنجف  وكربالء  بغداد  محافظات 

من   10000 لكل  أولية  صحية  رعاية  وحدة  توفري  فيه  يجب 

أعلنت  الصحة  وزارة  أن  لإلنتباه  امللفت  ومن  السكان)104(. 

عام  400 رسير خالل  مستشفيات سعة   10 بناء  يف  نيتها  عن 

2009 بالرغم من أن نسبة إشغال الرسير بلغت %48 لعموم 

املستشفيات يف العراق لعام 2008، ويف املقابل مل تتضمن خطة 

التنمية الخمسية النية يف بناء مراكز صحية أو التنسيق لتوفري 

املوارد البرشية الالزمة لتقديم الخدمات يف تللك املستشفيات 

واملراكز الصحية. 

البرشية  املوارد  يف  عجز  من  العراق  يف  الصحي  النظام  يعاين 

بـ  مقارنة  نسمة،   10000 لكل   6.1 األطباء  معدل  يبلغ  حيث 

إيران و26 يف األردن)105(.  البحرين و24 يف مرص و9 يف  30 يف 

ويحتاج العراق إىل تخريج 12758 طبيبا خالل السنوات األربعة 

لكل 10000 نسمة من  أطباء  إىل معدل 10  للوصول  القادمة 

السكان، ويف هذا املجال يقع العراق ضمن الدول ذات الدخل 

املتوسط األدىن حسب تصنيفات منظمة الصحة العاملية. كذلك 

عددهن  يبلغ  حيث  الطبيبات  أعداد  يف  كبرية  فجوة  توجد 

العجز  الذكور)106(، ويبدو  حوايل %50 فقط من أعداد األطباء 

مذهال يف أعداد املمرضات والقابالت اآلناث حيث بلغ املعدل 

البحرين و34  السكان مقارنة ب 58 يف  2.4 لكل 10000 من 

يف مرص و14 يف إيران و32 يف األردن)107(. ويعكس هذا الرقم 

مجال  يف  النساء  لحاجات  املزمن  الصحي  النظام  إكرتاث  عدم 

من  النساء  والتقاليد  العادات  تحد  حيث  اإلنجابية،  الصحة 

تقبل هذه الخدمات من مقدميها الذكور. ويحتاج العراق إىل 

وضع السياسات التحفيزية إلنخراط اآلناث يف التعليم الصحي، 

والقابالت  النسوية  التمريضية  املالكات  من  األآلف  وتخريج 

الهائل.  العجز  هذا  لتغطية  القادمة  الخمسة  السنوات  خالل 

النظام  يف  مهام  دورا  املجتمعيون  الصحيون  العاملون  يؤدي 

الصحي، ويبلغ معدلهم يف العراق 1 لكل 10000 نسمة، بالرغم 

من حاجة النظام الصحي املاسة لخدماتهم، ويعود السبب يف 

وزارة التخطيط؛ خطة التنمية الوطنية الخمسية )2010-2014(، الجزء األول؛ وثيقة   104
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ندرتهم هذه إىل سياسات وزارة الصحة التي أبدت عدم حاجتها 

لهذا النوع من العاملني خالل التسعينات من القرن املايض، ومل 

تتخذ خطوة ألصالح هذا الخطأ بعد عام 2003. 

الرعاية  يعتمد  صحياً  نظاماً  الصحة  وزارة  تبني  من  وبالرغم 

الصحية األولية كركيزة أساسية وإدخال حزمة الخدمات الصحية 

عام  منذ  اإلحالة  نظام  تبني  مع  الصحية  املراكز  يف  األساسية 

2008، إال أن معدل تقدم اإلصالحات الصحية الالزمة كان بطيئا 

العملية  لقيادة  الالزمة  والخربات  القدرات  محدودية  بسبب 

لوزارة  اإلحصائية  البيانات  والتزال  الوطني)108(،  املستوى  عىل 

الصحة تظهر أن أعداد املراجعني للمستشفيات مساوية ألعداد 

هذا  تطبيق  يف  فشال  يؤرش  مام  الصحية،  املراكز  يف  املراجعني 

املالية والبرشية، وتراجعا يف مستوى  املوارد  النظام، وهدرا يف 

الخدمات املقدمة يف املستشفيات ومراكز الرعاية الصحية عىل 

حد سواء)109(. 

من  ضخمًة  كمياٍت  املستشفيات  تستنفد  العراق  أنحاء  كل  يف 

عىل  ميزانيتها  نصف  من  أكرث  الصحة  وزارة  وتنفق  املوارد، 

الرغم  املستشفيات؛ وعىل  تعتمد عىل  التي  العالجية  الخدمات 

من الزيادة يف مخصصات امليزانية ألسترياد األدوية اال أن املعاناة 

واملستشفيات  الصحية  املؤسسات  يف  األدوية  لنقص  املستمرة 

التزال مشكلة عويصة عىل الحل وخاصة لألمراض الرسطانية)110(. 

6-2-2 السياسات والربامج الصحية

يف  وكفاءتها  املنظمة  فاعلية  بأنها  املؤسسية  الكفاءة  تعرف 

لقد  أمثل.  بشكل  أهدافها  لتحقيق  املتاحة  مواردها  استخدام 

التدمري أو أصيبت  التحتية بعد عام 2003 إىل  البنية  تعرضت 

وأصبحت  تقريباً،  الخدمية  القطاعات  معظم  يف  بالغة  بأرضار 

محدودة  البالد  يف  جيدة  خدمات  لتقديم  املؤسسية  القدرات 

جداً أو حتى مفقودًة)111(.

كام أدى تطبيق مقررات األمم املتحدة يف كردستان العراق بعد 

النظام  عن  األقليم  يف  الصحي  النظام  إنفصال  إىل   1991 عام 

الصحي املركزي، وأعتمدت الخطط والربامج الصحية املوضوعة 

وليس  السياسية  األولويات  عىل  أساسية  بدرجة  اإلقليم  يف 

إقليم  للمواطنني)112(، وتنفق األرس يف  الحقيقية  الحاجات  عىل 

كردستان ما يقارب من ضعف إنفاق األرس يف بغداد ويف بقية 

املحافظات عىل الصحة وبواقع %36 يف كردستان مقابل 20% 

يف بغداد و%21 يف بقية املحافظات)113(.
األمم املتحدة؛ التحليل القطري املشرتك؛ الخدمات األساسية؛ العراق، 2009.  108

وزارة الصحة، الدليل اإلحصايئ 2008.  109

األمم املتحدة؛ التحليل القطري املشرتك؛ الخدمات األساسية ؛ العراق، 2009.  110

نفس املصدر السابق  111
112 Ali Tawfik-Shukor, Hiro Khoshnaw, The impact of health system gov-

ernance and policy processes on health services in Iraqi Kurdistan, 
BMC International Health and Human Rights 2010, 10:14

وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء؛ هيئة إحصاء إقليم كردستان؛ البنك الدويل؛   113

املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق )IHSES(؛ 2007.

إطار )6-1( أهداف خطة التنمية الوطنية 2010-2014 للقطاع الصحي

ترمي الخطة التنموية الخمسية للقطاع الصحي إىل بناء نظام متكامل وفاعل مستند عىل أساسيات الصحة العامة لضامن األمن 

العامة والرعاية الصحية األولية مبا يؤمن تـخفيض معدالت  للبلد. ويتم ذلك من خالل تعزيز العمل بفعاليات الصحة  الصحي 

املراضة والوفيات لكافة فئات املجتمع بشكل عام واألطفال واألمهات بشكل خاص ويضمن استئصال االمراض االنتقالية، والسيطرة 

عىل االمراض غري االنتقالية.

إىل  االستشفائية  العناية  يركز عىل  نظام  الصحية، من  الخدمات  نظام  إعادة هيكلة  إىل  تطمح  اليوم  العراق  الصحية يف  السياسات  إن 

الرتويحية والوقائية. وذلك سيقلل من أعباء األمراض املتوطنة. إن هذه السياسات والربامج ينبغي أن تعمل عىل تحقيق األهداف اآلتية:

تقليص معدل عدد املرىض لكل طبيب، وزيادة عدد األرسة قياساً لحجم السكان، وتوخي العدالة يف توزيع املؤسسات الصحية . 1

عىل الريف والحرض، وزيادة أعداد املؤسسات ذات الوظائف الطبية التـخصصية، وتزويدها باألجهزة واملستلزمات الرضورية.

توسيع وتطوير املؤسسات الصحية الحالية بنسبة 50%.. 2

إنشاء مؤسسات صحية متطورة يف جميع املحافظات لزيادة أعداد األرسة يف دوائر الصحة بنسبة 41%.. 3

توسيع خدمات الرعاية الصحية األولية من خالل زيادة أعداد املراكز الصحية لتغطية حاجة دوائر الصحة يف بغداد واملحافظات . 4

األخرى وبنسبة 20%.

املتـخصصة )جراحية دقيقة تشخيصية . 5 الخدمات  التـخصصية لتغطي احتياجات املحافظات من  الطبية  املراكز  زيادة أعداد 

وقائية( بنسبة 50%.

املصدر: وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية الخمسية 2014-2010، 2009.

عىل  القدرة  تضاؤل  يف  املؤسسية  الكفاءة  ضعف  ويتجىل 

األدلة،  عىل  املبنية  واإلسرتاتيجيات  السياسات  وتطوير  تكوين 

حيث اهملت نتائج التقارير الوطنية كتقرير خرائط الحرمان، 

وتقرير األمن الغذايئ والفئات الهشة، وتقرير املسح اإلقتصادي 

واإلجتامعي لألرسة وتقارير كثرية أخرى تعني بالوضع الصحي، 

وضع  ويف  الصحية  السياسات  رسم  يف  نتائجها  تستعمل  ومل 

األولويات. ومام بضعف الكفاءة املؤسسية للنظام الصحي غياب 

الهياكل  ضمن  العاملة  املختلفة  للفئات  الوظيفي  التوصيف 

الطبية والصحية املختلفة، وعدم الوضوح يف توزيع املسؤوليات، 

وغياب معايري لألداء وحدود الترصف وجودة الخدمات املطابقة 

للمواصفات العاملية، كذلك تدعيم اإلدارة املستندة إىل النتائج 

كوسيلة لتحسني األداء من خالل الرصد والتقييم.

ويشكل ضعف التنسيق الفني بني وزارة الصحة ووزارة التعليم 

العايل إشكالية عميقة يف مجال توفري املالكات الطبية والصحية 

التنمية  خطة  وتفتقر  املطرد،  السكاين  النمو  ملواجهة  الالزمة 

وتوفري  املفرط  السكاين  النمو  بني  الربط  إىل  الوطنية  الصحية 

املوارد  فيها  مبا  والبعيد،  املتوسط  املدى  يف  الصحية  الخدمات 

البرشية والبني التحتية الالزمة لذلك.

للقطاع   2014-2010 الوطنية  التنمية  خطة  تضمنت  لقد 

نظام  من  الصحية،  الخدمات  نظام  هيكلة  إعادة  الصحي 

بفعاليات  العمل  تعزيز  االستشفائيةإىل  العناية  عىل  يركز 

العناية  عىل  والرتكيز  األولية،  الصحية  والرعاية  العامة  الصحة 

الخطة  يف  ذكرها  تم  التي  األهداف  لكن  والوقائية،  الرتويحية 

تضمنت 3 خطوات خاصة بالعناية الرسيرية واإلستشفائية يف 

املتجذر  التأثري  بوضوح  يظهر  املستشفيامتن أصل خمسة، مام 

يف اإلهتامم بالخدمات الرسيرية مقارنة بتعزبز الصحة لجميع 

أفراد املجتمع من منظور الرعاية الصحية األولية.

6-3 املؤرشات املستخلصة من تطبيق منهجية دليل 

مستوى املعيشة يف ميدان الصحة 

6-3-1 دليل ميدان الصحة ومؤرشاته 

تم اختيار سبعة مؤرشات مليدان الصحة التي يعترب عدم إشباعها 

مؤرشا للحرمان وتشمل اإلعاقة واألمراض املزمنة، ووزن الطفل 

نسبة إىل العمر، وطول الطفل نسبة إىل العمر، والرعاية الصحية 

العمل،  وظروف  ماهرة،  أيدي  عىل  والوالدة  حمل،  آخر  أثناء 

واملسافة إىل أقرب مركز صحي أو طبيب:

اإلعاقة واألمراض املزمنة: عدد أفراد األرسة الذين يعانون . 1

من إعاقة أو مرض مزمن. وتعترب األرسة محرومة إذا كان 

فيها فرد واحد يعاين من اإلعاقة أو املرض املزمن.

الوزن نسبة إىل العمر: يعد الطفل محروماً عندما يعاين من . 2

إنخفاض الوزن )سوء تغذية( نسبة إىل العمر إذا كان وزنه 

الوسيط،  عن  معياريتني  درجتني  عن  يقل  عمره  إىل  نسبة 

وزنه  كان  إذا  تغذية(  )فرط  الوزن  إرتفاع  من  يعاين  وانه 

الوسيط.  يزيد عن درجتني معياريتني عن  نسبة إىل عمره 
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ويف كلتا الحالتني يعترب الطفل محروما. ويعطى كل من هذا 

املؤرش ومؤرش الطول نسبة إىل العمر نصف الوزن باعتبار 

ان كال املؤرشين يخصان جانب التغذية.

من . 3 ويعاين  محروما  الطفل  يعد  العمر:  إىل  نسبة  الطول 

التقزم إذا كان طوله يقل عن درجتني معياريتني عن الوسيط 

يعد  ال  التغذية،  سوء  مؤرش  خالف  وعىل  لعمره.  املقابل 

معياريتني  درجتني  عن  يزيد  كان طوله  إذا  محروما  الطفل 

عن الوسيط باعتبار أن حالة زيادة الطول ال تعرب عن مشكلة 

عىل  الطفل  ويحصل  الوزن.  زيادة  لحالة  مناظرة  تغذوية 

نفس العالمة يف جميع حاالًت عدم الحرمان نظرا إىل صعوبة 

تحديد عالمات مختلفة لتلك الحاالت. ويعطى هذا املؤرش 

نصف الوزن كام سبق اإلشارة له بالنسبة للمؤرش السابق.

الرعاية الصحية أثناء الحمل: وميثله مؤرش اإلستشارة حول . 4

الرعاية الصحية أثناء آخر حمل، حيث تعترب املرأه محرومة 

أثناء  ممرضة  أو  طبيبا  تسترش  مل  إذا  الصحية  الرعاية  من 

حملها األخري. ويعطى كل من هذا املؤرش واملؤرش الالحق 

نصف الوزن بإعتبار كال املؤرشين يخصان الصحة اإلنجابية.

النساء . 5 املؤرش  هذا  ويشمل  ماهرة:  أيدي  عىل  الوالدة 

املتزوجات أو ممن سبق لهن الزواج اللوايت أنجنب مولودا 

املرأة  وتعترب  للمقابلة.  السابقتني  السنتني  خالل  حيا 

املشمولة محرومة إذا مل تتلقى مساعدة ممرضة أو طبيب 

خالل الوالدة. 

ظروف العمل السلبية: وهو مؤرش مركب يعتمد عىل عدد . 6

من املؤثرات السلبية لتسعة من ظروف العمل التي تؤثر 

قلة  مثل  املختلفة  املهن  يف  العامل  وأداء  سلبا عىل صحة 

اإلنارة والضوضاء والحر الشديد أو الربد الشديد أو الرطوبة 

مكان  يف  الغازات  أو  األتربة  ووجود  وإجهاد  والحرشات 

العمل أو مواد كياموية ضارة. يعد العامل محروما إذا كان 

يعاين من أكرث من نصف املؤثرات أي إذا كان يعاين من 5 

أو أكرث منها.

املسافة بني الوحدة السكنية وأقرب مركز صحي أو طبيب. . 7

عن  تزيد  املسافة  هذه  كانت  إذا  محرومة  األرسة  وتعترب 

كيلو مرت واحد.

الجدول )6-1( مؤرشات ميدان الصحة

حاالت الحرماناملؤرشاتت

واحد أو أكرث من أفراد األرسة الذين يعانون من إعاقة أو مرض مزمناإلعاقة واألمراض املزمنة1

الوزن نسبة إىل العمر2

لألطفال مادون الخامسة من العمر

إنخفاض الوزن )سوء تغذية( نسبة إىل العمر إذا كان الوزن يقل أو يزيد عن درجتني معياريتني 

عن الوسيط

الطول نسبة إىل العمر لألطفال مادون 3

الخامسة من العمر

إنخفاض الطول )سوء تغذية( نسبة إىل العمر إذا كان الطول يقل عن درجتني معياريتني عن 

الوسيط

تعترب املرأه محرومة من الرعاية الصحية إذا مل تسترش طبيبا أو ممرضة أثناء حملها األخريالرعاية الصحية أثناء الحمل4

تعترب املرأة املشمولة محرومة إذا مل تتلقى مساعدة ممرضة أو طبيب خالل الوالدة من اللوايت الوالدة عىل أيدي ماهرة5

أنجنب خالل السنتني السابقتني

يعد العامل محروما إذا كان يعاين من أكرث من نصف املؤثرات السلبية أثناء العمل أي إذا كان ظروف العمل السلبية6

يعاين من 5 أو أكرث منها.

املسافة بني الوحدة السكنية وأقرب مركز 7

صحي أو طبيب

وتعترب األرسة محرومة إذا كانت هذه املسافة تزيد عن كيلو مرت واحد.

6-3-2 البعد اإلحصايئ: اإلرتباط واإلنحراف املعياري 

يرتبط ميدان الصحة بصورة كبرية مع الدليل العام ملستوى املعيشة، 

لكن هذا األرتباط يبدو متواضعا عند مقارنته مع امليادين األخرى. 

فقد سجل ميدان الصحة ادىن معامل ارتباط له مع الدليل العام 

مقارنًة بإرتباط امليادين األخرى. يشري الجدول )6-2( انه بالرغم 

من أن قوة العالقة مع الدليل العام تزيد عن النصف 0.55 إال أن 

ارتباطه مع باقي امليادين مل يزد عن الثلث، وسجل أعىل أرتباط 

مليدان الصحة مع ميدان التعليم وبواقع 0.35 حيث أن للمستوى 

بالغاً عىل صحة األرس واألفراد وخاصة املستوى  التعليمي تأثرياً 

التعليمي للنساء واألمهات. وقد شخصت دراسات عاملية عديدة 

إن تعليم األم عامل حاسم يف وقاية أطفالها وأرستها من األمراض 

والحفاظ عىل صحتهم وحياتهم. وتىل ميدان البنى التحتية ميدان 

التعليم يف قوة إرتباطه مع ميدان الصحة0.31، بينام سجل ميدان 

الصحة أدىن قيمة ارتباط له مع ميدان الوضع االقتصادي 0.14، 

وذلك للعوامل األخرى املؤثرة يف الصحة عدا الوضع اإلقتصادي 

ونوعية  الرياضة،  ومامرسة  الغذاء،  ونوع  الحياة،  كنمط  لألرسة 

الخدمات الصحية املقدمة، والبيئة غري اآلمنة، وعدم توفر الرصف 

الصحي. وجاء اإلرتباط مع ميدان الحامية واالمان اإلجتامعي يف 

املرتبة الثالثة.

الجدول )6-2( قيم معامالت األرتباط البسيط بني دليل ميدان الصحة وامليادين األخرى ملستوى املعيشة والدليل العام ملستوى 

املعيشة*

املسكنالبنى التحتيةالصحةالتعليمالحامية واألمان اإلجتامعيالوضع اإلقتصاديامليدان
الدليل العام ملستوى 

املعيشة

0.140.220.351.000.310.210.55الصحة

* جميع قيم معامالت اإلرتباط يف الجداول مختلفة عن الصفر مبستوى معنوية 0.01

الصحة  ميدان  يف  املحرومة  األرس  معاناة  مدى  عىل  وللتعرف 

ما  ان   )3-6( الجدول  يبني  األخرى،  امليادين  يف  الحرمان  من 

يزيد عن نصف األرس املحرومة يف ميدان الصحة هي محرومة 

بداللة مستوى املعيشة ايضا. اما بالنسبة للميادين األخرى، فقد 

سجل ميدان البنى التحتية اعىل نسبة لحرمان األرس املحرومة 

يف ميدان الصحة ومبقدار %67. وللبنى التحتية مثل توفر املاء 

الصالح للرشب والرصف الصحي تأثري مبارش عىل الوضع الصحي 

لألرس واألفراد. ومن املالحظ أن أكرث من ثلث األرس املحرومة يف 

الصحة تعاين من الحرمان يف جميع امليادين األخرى ومبا يرتاوح 

بني 40%-45%.

الجدول )6-3( نسب الحرمان يف ميازين مستوى املعيشه االخرى لالرس املحرومة والدليل العام ملستوى املعيشة )%(

الدليل العام ملستوى املعيشةالبنى التحتيةالصحةالتعليمالحامية واألمان اإلجتامعيالوضع اإلقتصادياملسكن

39.238.745.143.0100.067.254.7

6-3-3 دليل ميدان الصحة عىل مستوى العراق 

العراقي الحق يف الصحة “لكل عراقي الحق يف  الدستور  كفل 

الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل 

الوقاية والعالج بإنشاء مختلف أنواع املستشفيات واملؤسسات 

الصحية«. ويتطلب تقييم أي نظام صحي قياس خمسة أشياء 

هي املستوى الصحي العام، وتوزيع الصحة بعدالة يف أوساط 

وتوزع  اإلستجابة،  عىل  للقدرة  اإلجاميل  واملستوى  السكان، 

القدرة عىل اإلستجابة بني املناطق، وتوزيع املوارد املالية. 

ميدان  دليل  يف  اإلشباع  ملستويات  الخاميس  التصنيف  يظهر 

الصحة عىل مستوى العراق، أن ما يزيد عن ثلث األرس واألفراد 

الصحية  املؤرشات  إىل  نسبة  حاالًً  األفضل  من  هم  العراق  يف 

السبعة التي أعتمدت يف هذه الدراسة. ويبني الجدول 6-4 أن 

%37 من األرس و%34 من األفراد يقعون ضمن الفئة األفضل 

واألفراد  األرس  أن  ايضا  النتائج  وتظهر  الصحة.  ميدان  يف  حاالًً 

دليل  يف  حاالًً  لألفضل  مامثلة  نسبا  سجلوا  قد  الفئة  هذه  يف 

مستوى املعيشة بلغت %22 لألرس و%19 لألفراد، مام يدل عىل 

أن الرفاه يف مستوى املعيشة ينعكس إيجابا عىل صحة األفراد 

واألرس. ونالحظ يف نفس الجدول أن ما يقرب من ثلث األرس 

تعترب محرومة يف ميدان الصحة، وهي يف ذات الوقت محرومة 

يف دليل مستوى املعيشة أيضا؛ كذلك فإن ثلث األفراد يعانون 

من الحرمان يف الصحة ويف دليل مستوى املعيشة. 

الجدول )6-4( توزيع األرس واألفراد حسب مستويات اإلشباع لدليل ميدان الصحة ودليل مستوى املعيشة - التصنيف الخاميس %

إشباع منخفض جداالدليل
إشباع 

منخفض
إشباع مرتفعإشباع متوسط

إشباع

 مرتفع جدا
املجموع

3.324.650.420.21.5100.0دليل مستوى املعيشة لألرس

4.025.751.218.11.0100.0دليل مستوى املعيشة لألفراد

7.619.236.327.79.2100.0دليل الصحة لألرس 

8.721.036.026.47.9100.0دليل الصحة لألفراد 

واألفراد  لألرس  الشديد  الحرمان  نسب  أن  للنظر  امللفت  ومن 

نسب  بلغت ضعفي  التوايل  عىل  الصحة %8 و9%  ميدان  يف 

الحرمان الشديد للفئتني يف دليل مستوى املعيشة، أي أن الفقراء 

يرزحون تحت عبء مزدوج من الفقر املادي والفقر الصحي. 

وعىل النقيض من ذلك نالحظ أن نصف األرس واألفراد يف العراق 

تتدىن  النسبة  لكن هذه  املعيشة،  لدليل مستوى  تعد مكتفية 
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يف  كثرية  عوامل  وتتداخل  املقبول،  الصحي  للوضع   36% إىل 

الحصول  سهولة  ومنها  واألفراد  لألرس  الصحي  املستوى  تقييم 

عىل الخدمات الصحية املالمئة، ومدى توفر الخدمات العالجية 

والوقائية، ونوعيتها وتكلفتها.

ويعكس الجدول )6-5( أوجه التفاوت والال مساواة يف الصحة، 

حيث نالحظ أن األرس واألفراد املحرومني يف دليل الصحة هم 

وتنبئ  املعيشة،  الحرمان يف مستوى  يعانون من  الذين  ذاتهم 

هذه النسب بأن الفقراء يعانون من سوء الصحة أكرث من الفئات 

ميسورة الحال، حيث يالقي الفقراء صعوبات يف الحصول عىل 

الخدمات الصحية املالمئة، كام يقل إحتامل تجنبهم للمامرسات 

التي  الصحية  املعلومات  وإمكانية حصولهم عىل  الصحية  غري 

تشجعهم عىل إعتامد املامرسات الصحية السليمة. 

الجدول )6-5( توزيع األرس واألفراد حسب مستويات اإلشباع لدليل ميدان الصحي ودليل مستوى املعيشة - التصنيف الثاليث )%(

الدليل
مستوى اإلشباع

املجموع
أفضل حاالًًمكتفيةمحرومة

27.950.421.7100.0دليل مستوى املعيشة لألرس

29.751.219.1100.0دليل مستوى املعيشة لألفراد

26.836.336.9100.0دليل الصحة لألرس 

29.736.034.3100.0دليل الصحة لألفراد 

ونالحظ يف الجدول كذلك أن حوايل %14 من األرس ذات اإلشباع 

املتوسط يف مستوى املعيشة هي غري مكتفية يف ميدان الصحة 

وكذلك األفراد، ومن املمكن أن تكون أسباب ذلك عدم توفر 

وإرتفاع  عليها  الحصول  وصعوبة  املالمئة،  الصحية  الخدمات 

كلف العالج يف القطاع الخاص. 

الشكل )6-1( توزيع األفراد حسب مستويات اإلشباع لدليل 

ميدان الصحة - التصنيف الخاميس %

6-3-4 مؤرشات دليل ميدان الصحة عىل مستوى العراق 

يتحقق الرفاه االجتامعي من خالل توفري سبل العيش الكريم 

اقتصادياً واجتامعياً للمواطنني، أرسا وأفراداً وجامعات. ويعترب 

الصحية  الخدمات  ومنها  األساسية  الخدمات  إيصال  ضامن 

لبناء  الرئيسية  العوامل  من  احتياجاتهم  وتلبية  للمواطنني 

دولة الرفاه والتأسيس للعدالة االجتامعية. يظهر الجدول 6-6 

والشكل 6-2 أن %36 من األرس يف العراق تتمتع برفاه نسبي يف 

مجال تلبية أحتياجاتها الصحية ضمن املؤرشات التي اعتمدت 

األرس  األرس ضمن  ربع  يزيد عن  ما  يقع  بينام  الدراسة،  لهذه 

املحرومة يف دليل الصحة.

العراق  أن أرسة واحدة بني كل خمس أرس يف  البيانات  تؤرش 

بينام  مزمن،  أو مرض  بإعاقة  أكرث مصاب  أو  واحد  فرد  لديها 

يالحظ أن األطفالدون سن الخامسة من العمر %82 من األرس 

إىل  نسبة  طبيعية  أوزان  ذو  حاالًً،  األفضل  وهي  املشمولة، 

األرس  نصف  من  مايقرب  أن  اإلعتبار  بنظر  آخذين  أعامرهم، 

فقط شملت بهذا املؤرش عىل املستوى الوطني لوجود أطفال 

دون الخامسة فيها. ينترش مؤرش التقزم بصورة أكرب من مؤرش 

نقص وزن الطفل بني األطفال مادون الخامسة، ويقع ما يقرب 

وقوع  بسبب  الحرمان  وطأة  تحت  املشمولة  األرس  ربع  من 

أحد أطفالها ضحية للتقزم، بينام تظهر النتائج أن ما يزيد عن 

ثالثة أرباع األرس املشمولة هي أفضل حاالًً بالنسبة لهذا املؤرش 

ويتمتع أطفالها بأطوال طبيعية نسبة ألعامرهم.

وتتوفر خدمات الرعاية الصحية للنساء أثناء الحمل ملا يقرب 

من ثلثي األرس يف العراق وهي األرس األفضل حاالً، بينام حرمت 

أرسة واحدة بني كل عرشة أرس ممن شملهم هذا املؤرش من 

هذه الخدمة. وسجل مؤرش املسافة إىل أقرب مركز صحي أو 

طبيب أدىن نسبة لرفاه األرس يف دليل الصحة، وباملقابل حصل 

يف  املحرومة  األرس  بني  للحرمان  نسبة  أعىل  عىل  املؤرش  هذا 

ميدان الصحة، ويعكس ذلك التخطيط العمراين والصحي غري 

املبني عىل اإلحتياجات الفعلية للسكان. 

الجدول )6-6( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع للمؤرشات الصحية )%(

مكتفيةمحرومةاملؤرش
أفضل 

حااًل
املجموع

األرس 

املشمولة 

بقياس املؤرش 

)%(

الوسط 

الحسايب 

لقيمة املؤرش

اإلنحراف 

املعياري 

لقيمة املؤرش

21.730.348.1100.0100.01.10.4اإلعاقة واألمراض املزمنة

وزن الطفل نسبة إىل عمره )سوء التغذية( 

)الوزن ½(
10.08.181.9100.046.21.40.3

23.79.167.2100.046.21.20.5طول الطفل نسبة إىل عمره )التقزم( )الوزن ½(

13.715.071.3100.031.31.50.5الرعاية الصحية أثناء آخر حمل)الوزن ½(

12.455.632.0100.031.21.30.5الوالدة عىل ايدي ماهرة ))الوزن ½(

30.816.253.0100.024.51.30.5ظروف العمل

45.428.226.4100.099.80.90.4املسافة إىل أقرب مركز صحي او طبيب

26.836.337.0100.0100.01.10.3دليل ميدان الصحة

يتبني بشكل عام من دليل ميدان الصحة أن النسبة األكرب من 

األرس يف العراق تقع ضمن األرس األفضل حاالً، وان نسبة األرس 

هذه هي أعىل من نسبة األرس املحرومة البالغة %27، ومتقاربة 

مع تلك التي تعيش يف كفاية والبالغة 36%.

الحرمان  نسب  يف  الثانية  املرتبة  العمل  ظروف  مؤرش  ويحتل 

بالصحة  العوامل املرضة  املحرومة من  ثلث األرس  تعاين  حيث 

الحالة ضعف  تنخفض وتعكس هذه  العمل، حيث  يف محيط 

واخفاق  العمل،  مبحيط  الخاصة  الرقابية  والخطط  السياسات 

نقابات العامل يف املطالبة بتوفري بيئة صحية يف أماكن العمل.

إطار )6-2( املرأة والصحة 

تظهر معدالت الخصوبة ارتباطا وثيقاً مع مستوى التعليم، فكلام أرتفع مستوى التعليم إنخفضت معدالت الخصوبة، ونالحظ يف 

الشكل 6-1 أن معدل الخصوبة للنساء بلغ 4.8 بني النساء األميات لألعوام 1999-2003، وتنخفض هذه النسبة إنخفاضا شديدا 

لتصبح 3.5 للنساء الاليت أنهني املرحلة املتوسطة عىل األقل، ثم لتصبح 2.6 للنساء اللوايت أنهني التعليم الجامعي.وميكن تفسري هذه 

الفروقات يف معدالت الخصوبة بحقيقة ان التعريف الثقايف واإلجتامعي لدور اإلناث يركز باألساس عىل الدور اإليجايب لخصوبة 

املرأة، وان فرصها يف الحياة ترتكز أساسا عىل هذا الدور، وتتأثر النساء األميات والساكنات يف الريف بصورة كبرية بهذه املعايري 

والقيم، ويعني الرتكيز عىل هذا الدور فقط عدم فسح املجال والفضاء واسعاً أمام املرأة لالستفادة من دورها كفرد منتج يف املجتمع، 

أو مشاركتها يف اتخاذ القرارات الخاصة بخصوبتها. كام إن لدى املرأة األكرث تعليام فرصا أكرب يف الحصول عىل وسائل منع الحمل، 

لذلك تكون معدالت خصوبتها أقل يف املتوسط، وهي وأطفالها أكرث صحة.

 معدالت الخصوبة الكلية حسب الفرتة الزمنية واملستوى التعليمي للنساء

MICSIII املصدر: وزارة التخطيط ومنظمة اليونسف، املسح العنقودي متعدد املؤرشات
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الشكل )6-2( توزيع األرس حسب نسب الحرمان، الكفاية، واألفضل حااًلً لدليل ميدان الصحة )%(

أظهرت نتائج تحليل مؤرشات إنتشار سوء التغذية بني األطفال 

من  سنوات  الخمس  دون  ما  أطفال  لديها  األرس  من   5% إن 

العمر ممن يعانون من سوء التغذية الشديد أو املعتدل، وإن 

أرسة واحدة من بني كل 10 أرس لديها أطفال مصابون بالتقزم 

الشديد واملعتدل.

السنة  خالل  حوامل  نساء  تضم  التي  األرس  نسبة  وتضاءلت 

الحمل  أثناء  ماهرة  بايدي  الرعاية  من  حرمن  ممن  املاضية 

لتبلغ %4 فقط، مام يؤرش تحسنا  أو ممرضة  من قبل طبيب 

إرتفاع  كذلك  عليها  الحصول  وسهولة  الخدمة  هذه  تقديم  يف 

وعي املواطنني باهمية رعاية النساء اثناء الحمل. وتعاين حوايل 

أو  مركز صحي  أقرب  إىل  الوصول  من  العراق  يف  األرس  نصف 

عن  مرتواحد  كيلو  من  أكرث  املراكز  هذه  تبعد  حيث  طبيب 

السلبية  املؤثرات  من  أكرث  أو  خمسة  وتؤثر  سكناهم.  أماكن 

يف ظروف العمل عىل العاملني يف املهن املختلفة حيث بلغت 

نسبة الحرمان %31 من األرس املشمولة بهذا املؤرش.

6-3-5 دليل ميدان الصحة عىل املستوى املكاين 

دليل الصحة عىل مستوى املناطق . 1

أظهرت الدراسة لدليل الصحة تفاوتا مناطقياً يف مستوى االشباع 

الصحة  دليل  استعملت يف  التي  الصحية  للمؤرشات  والحرمان 

لألرس واألفراد، إذ نالحظ أن %27 من األرس املقيمة يف العراق 

لنسبة  تقريبا  مساوية  وهي  الصحة،  دليل  يف  محرومة  تعترب 

األرس املحرومة يف الدليل العام ملستوى املعيشة %28 الجدول 

قد  العراق  يف  لألرس  الصحي  الوضع  أن  املؤسف  ومن   ،)8-6(

األرس  نسبة  أن  املقارن  املعيشة  مستوى  دليل  أظهر  إذ  تردى 

املحرومة يف ميدان الصحة إرتفعت من %26 عام 2004 لتصل 

إىل %34 عام 2007)114( وكام مبني يف الجدول )19-6(.

يف  العراق  مناطق  كردستان  إقليم  تصدر  للنظر  امللفت  ومن 

الجهاز املركزي لالحصاء؛ وبرنامج االمم املتحدة االمنايئ، خارطة الحرمان ومستويات   114

املعيشة يف العراق، ج1، التقرير التحلييل، 2006.

نسبة  متجاوزا   35% الصحة  ميدان  يف  املحرومة  األرس  نسب 

الرغم  وعىل  العراق،  لكل  الصحة  ميدان  يف  املحرومة  األرس 

بالرفاه  كردستان  يف  األرس  أرباع  ثالثة  من  يقارب  ما  متتع  من 

الساكنة  األرس  ثلث  عن  يزيد  ما  أن  إال  اإلقتصادي،  واإلكتفاء 

يف هذه املنطقة تعاين من الحرمان يف مجاالت عديدة شملت 

ميادين الصحة والتعليم والبنى التحتية واملسكن. وترتفع نسبة 

نسبة  عن  املنطقة  هذه  يف  الصحة  ميدان  يف  املحرومة  األرس 

اإلنفتاح  أن  ويبدو  املعيشة،  مستوى  دليل  يف  املحرومة  األرس 

فرتة  منذ  املنطقة  به  نعمت  الذي  واألمن  اإلقتصادي  والنمو 

طويلة مل يؤِت مثاره يف ميدان الصحة. وميثل القطاع الصحي أحد 

املجاالت التي مل يحقق فيها األقليم املستويات التي تحققت يف 

بقية أجزاء العراق، حيث مل يحصل %10 من األفراد عىل الرعاية 

ولقد  العراق)115(،  مستوى  عىل   6% بـ  مقارنة  الالزمة  الطبية 

الصحي يف كردستان  النظام  توجه  إىل  أشارت دراسات عديدة 

إنخفاض  مع  الصحية  الرعاية  كلف  وإرتفاع  الخصخصة  نحو 

إنفاقها  املنطقة %5 من  جودتها)116()117( وتنفق األرس يف هذه 

محافظات  يف  األرسة  إنفاق  من   3% مقابل  الصحية  لألغراض 

الوسط والجنوب)118(.

كردستان  يف  الريفية  املناطق  يف  األرس  نصف  من  أكرث  ويرزح 

تحت وطأة الحرمان من الصحة، وما يقارب من ثالثة أرباعها يف 

مستوى املعيشة مام يؤرش أن الريف يف أقليم كردستان مل يطله 

)6-8(.ويبدو  الجدول  فيه  الرئيسية  املدن  أصاب  الذي  الخري 

اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر؛ وزارة التخطيط؛ االسرتاتيجية الوطنبة   115

للتخفيف من الفقر، 2009.

 Ali Tawfik-Shukor, Hiro Khoshnaw, The impact of health system  116

 governance and policy processes on health services in Iraqi Kurdistan,

BMC International Health and Human Rights 2010, 10:14. http://www.

biomedcentral.com/1472-698X/10/14

Goran Zangana, 2010 Health Budget of Kurdistan, Feb 6, 2010  117

:Accessed on 20 June 2010
http://kurdistanhealth.blogspot.com/2010/02/2010-health-budget-of-kurdistan.html

وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء؛ هيئة إحصاء إقليم كردستان؛ البنك الدويل؛   118

املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق )IHSES(؛ 2007.

األمر معكوسا يف وسط وجنوب العراق حيث تزيد نسبة األرس 

املحرومة يف دليل مستوى املعيشة عن مثيلتها يف ميدان الصحة، 

ويبني الجدول )6-7( أن أكرث من ثلثي األرس من سكنة مناطق 

الوسط وجنوب العراق محرومة يف ميدان البنى التحتية بصورة 

صحة  عىل  سلبية  آثار  من  طياته  يف  ذلك  يحمل  ومبا  فادحة 

واملسكن  اإلقتصادي  الوضع  ميادين  يف  وكذلك  واألرس،  األفراد 

والحرمان  الرفاه  مستوى  عىل  جميعها  تؤثر  والتي  والتعليم 

الجدول )6-7( توزيع االرس املحرومة حسب امليدان واملنطقة )% لألرس(

املنطقة
الوضع 

االقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
املسكنالبنى التحتيةالصحةالتعليم

الدليل العام 

ملستوى املعيشة

24.131.533.434.533.532.727.0كردستان

19.935.916.721.034.328.217.8بغداد

36.934.526.525.365.219.628.4الوسط

41.728.236.429.665.236.836.8الجنوب

32.132.627.926.852.828.727.9العراق

وبالرغم من أن أدىن نسبة لحرمان األرس يف ميدان الصحةسجلت 

أخذنا  إذا  مرتفعة  نسبة  تعترب  التزال  أنها  إال  بغداد 21%،  يف 

الصحية  املشاريع  وأن  العاصمة،  بغداد هي  أن  اإلعتبار  بنظر 

عقود  مدى  عىل  فيها  متركزت  قد  والصحية  الطبية  واملالكات 

من الزمن. ويعكس هذا املؤرش فشل النظام الصحي يف توفري 

الحصول  املقدمة وسهولة  الخدمات  وتراجع جودة  الخدمات، 

عليها من قبل املواطنني بالرغم من تواجدها يف العاصمة.

الجدول )6-8( توزيع االرس املحرومة مليدان الصحة وللدليل العام ملستوى املعيشة حسب التجمع السكاين )%(

الدليل العام ملستوى املعيشةالصحةالبيئةاملنطقة

كردستان

31.312.5مركز محافظة

29.521,1بقية الحرض

30.416.7حرض

51.470,0ريف

34.527,0حرض وريف

بغداد

23.821.9مركز محافظة

14.48.9بقية الحرض

20.517.2حرض

27.224.5ريف

21,017.8حرض وريف

بقية املحافظات

19.415.3مركز محافظة

19.621.3بقية الحرض

19.517.8حرض

41.458.7ريف

27.332.5حرض وريف

العراق

22.617.2مركز محافظة

20.017.8بقية الحرض

21.517.4حرض

41.457.5ريف

26.827.9حرض وريف

الوطنية أن %11 من  التقارير  الصحة، فقد أظهرت  يف ميدان 

بينام  الصحي،  الرصف  بشبكة  مغطاة  فقط  البرصة  محافظة 

الباقية، وما تزال  تنعدم هذه الخدمة يف املحافظات الجنوبية 

ماليني األطنان من مياه الرصف الصحي غري املعالجة تفرغ يف 

مياه األنهار، والذي يؤثر سلبا عىل الصحة خاصة يف املجمعات 

السكنية القروية حيث تعتمد الغالبية عىل إستخدام املياه من 

أرياف وسط  الحرمان يف  وتتضاعف نسب  مبارشة)119(.  األنهار 

وجنوب العراق مقارنة مع مراكز الحرض وبقية الحرض.
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دليل الصحة عىل مستوى املحافظات . 2

من  أكرث  يعاين  حيث  املحافظات  بني  الحرمان  نسب  تتفاوت 

نصف األرس يف محافظة ميسان من الحرمان يف ميدان الصحة 

والدليل العام ملستوى املعيشة. وجاءت محافظة دهوك الثانية 

يف درجة الحرمان لألرس %40، وأحتلت محافظة القادسية املركز 

أن  للنظر  امللفت  ومن   .39% األرس  حرمان  نسبة  يف  الثالث 

محافظتي ميسان والقادسية سجلتا كذلك أعىل نسب الحرمان 

االرس  نسبة  وترتفع  ايضاً.  املعيشة  ملستوى  العام  الدليل  يف 

املعيشة يف  مستوى  دليل  يف  عنها  الصحة  ميدان  يف  املحرومة 

سبع محافظات هي دهوك والسليامنية وكركوك وأربيل واالنبار 

وبغداد وواسط مام يستوجب البحث عن اسباب هذا الرتاجع 

كام أظهرت النتائج أن نسب حرمان األرس يف محافظتي كربالء 

وبواقع  الوطني  املستوى  عىل  امليدان  لهذا  األقل  واألنبار هي 

التوايل. وتعاين خمس األرس وربع األفراد يف  %13 و%16 عىل 

محافظة بغداد من الحرمان الجدول )9-6(. 

عىل  املعيشة  مستوى  ودليل  الصحة  دليل  بني  الفروق  تبدو 

أشدها يف محافظات أربيل وكركوك والسليامنية حيث سجلت 

محافظات   8 وسجلت   .)7-  ،9-  ،10-( الرتتيبني  بني  فروقات 

تراجعا يف ميدان الصحة مقارنة بالدليل العام ملستوى املعيشة 

املقابلة للقيمة للسالبة يف الجدول )6-10(، أي أن وضع هذه 

ميدان  يف  منه  املعيشة  مستوى  يف  أفضل  كان  املحافظات 

الصحة، ومن املفيد البحث عن مسببات هذا الرتاجع وتشخيص 

الفجوات والعمل عىل ردمها. وعىل الرغم من أن بغداد والبرصة 

هام من أكرب املحافظات سكاناً يف العراق، إال أن إرتفاع الحرمان 

يف ميدان الصحة يعكس تراجعاً واضحاً يف مستويات الخدمات 

الصحية يف هاتني املحافظتني.

تقع  العراق  يف  األرس  من  األكرب  النسبة  أن   3-6 الشكل  يبني 

ضمن األرس األفضل حاالًً يف ميدان الصحة حيث تبلغ %37، وان 

نسبة هذه األرس أعىل من نسبة األرس املحرومة البالغة 27%، 

ومساوية تقريبا لتلك التي تعيش يف كفاية البالغة %36 والتي 

تتمتع بإشباع متوسط لحاجاتها الصحية. وتقع غالبية األرس ذات 

اإلشباع العايل واألفضل حاالًً مليدان الصحة يف محافظات األنبار 

%48 وكربالء والنجف %45. كام تصدرت محافظة كربالء نسبة 

األرس ذات اإلشباع املتوسط مسجلة نسبة %42 تليها محافظتي 

صالح الدين وأربيل وبنسب بلغت 40%. 

الشكل )6-3( توزيع األرس حسب نسب الحرمان،الكفاية، واألفضل حااًلً لدليل ميدان الصحة حسب املحافظات

العام  والدليل  الصحة  مليدان  الحرمان  نسب   )9-6( الجدول 

ملستوى املعيشة واملحافظة )%لألرس( 

الدليل العام ملستوى املعيشةالصحةاملحافظة

39.833.7دهوك

28.133.5نينوى

29.224.6السليامنية

29.220.6كركوك

38.025.9أربيل

30.332.9دياىل

15.810.3االنبار

21.017.8بغداد

23.034.5بابل

13.132.7كربالء

37.335.5واسط

21.733.1صالح الدين

18.429.6النجف

39.044.3القادسية

26.144.3املثنى

26.442.1ذي قار

53.155.8ميسان

27.226.3البرصة

26.827.9العراق

الجدول )6-10( ترتيب املحافظات تبعا لنسب الحرمان مليدان 

األقل  للمحافظة   /1 املعيشة  ملستوى  العام  وللدليل  الصحة 

حرمانا و18 / للمحافظة األكرث حرمانا

الصحةاملحافظة

الدليل العام 

ملستوى 

املعيشة

الفرق بني 

الرتتيبني

5-1712دهوك

10111نينوى

7-114السليامنية

9-123كركوك

10-155أربيل

4-139دياىل

1-21االنبار

2-42بغداد

6137بابل

187كربالء

14140واسط

5105صالح الدين

374النجف

16171القادسية

7169املثنى

8157ذي قار

18180ميسان

3-96البرصة

الجدول )6-11( حصة املحافظة من اجاميل املحرومني مليدان الصحة بالرتتيب التصاعدي مبوجب نسبة الحرمان لالفراد

املحافظة

عدد األفراد 

املحرومني

)ألف(

حصة املحافظة من 

اجاميل املحرومني 

يف العراق )%(

نسبة األفراد 

املحرومني ضمن 

املحافظة )%(

ترتيب املحافظة حسب 

حصتها من اجاميل األفراد 

املحرومني الرتتيب 1 

للمحافظة االقل حرمانا

ترتيب املحافظة حسب نسبة األفراد 

املحرومني ضمن املحافظة الرتتيب 1 

للمحافظة األقل حرمانا

170319.024.4185بغداد

90610.132.11712نينوى

6787.628.2167البرصة

5686.440.31514اربيل

5135.754.41418ميسان

4915.529.1138ذي قار

4875.430.91210السليامنية

4555.144.01117القادسية

4495.034.01013دياىل

4334.827.596بابل

4274.840.4815واسط

3714.141.5716دهوك

3594.031.8611كركوك

2723.023.554صالح الدين

2542.822.843النجف

2512.817.632األنبار

1922.129.629املثنى

1381.515.311كربالء

894810029.7العراق
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يشري الجدول )6-11( إىل أن عدد املواطنني املحرومني يف ميدان 

البالد، يسكن  الصحة يقرب من 9 ماليني شخص عىل مستوى 

خمسهم تقريبا يف محافظة بغداد، وبذلك ُتعد املحافظة األكرث 

ميسان  محافظة  تتصدر  بينام  العراق،  محافظات  بني  حرمانا 

محافظات العراق ألقىص درجات حرمان األفراد ضمنها، حيث 

يعاين اكرث من نصف املواطنني فيها )%54( من الحرمان وفقا 

امليدان؛  هذا  دليل  لحساب  أعتمدت  التي  السبعة  للمؤرشات 

الحرمان  نسب  أعىل  ودهوك  القادسية  محافظتا  أظهرت  كام 

لألفراد حيث جاءت يف املراتب )16 و17( عىل التوايل، بينام كان 

ترتيب محافظات كربالء واألنبار والنجف األول والثاين والثالث 

للمحافظات وذلك لتدين نسب حرمان األفراد فيها.

6-3-6 دليل ميدان الصحة عىل أساس البيئة

دليل ميدان الصحة حسب البيئة عىل مستوى العراق . 1

ارياف  يف  واألرس  األفراد  عىل  الصحة  ميدان  يف  الحرمان  يخيم 

العراق، وبنسب تبلغ ضعفي نسب الحرمان يف الحرض الجدول 

دليل  يف  الحرمان  وطأة  تحت  الريف  ساكنو  ويرزح   ،)12-6(

الصحة،  مليدان  الحرمان  نسب  تفوق  بنسب  املعيشة  مستوى 

نصف  يسكن  حيث  الفقر  إنتشار  أهمها  من  عوامل  لجملة 

فقراء العراق يف األرياف، وتلعب العوامل األقتصادية والثقافية 

واإلجتامعية املتجذره دوراً أساسياً يف إنتشار الفقر بينهم، ومن 

أهمها تفيش األمية بنسبة %33 بني ساكنيها، وصعوبة الحصول 

عىل التعليم وفرص العمل)120(، وتشري إحصاءات منظمة الصحة 

املستوى  يف  التفاوت  تسبب  التي  العوامل  أهم  أن  إىل  العاملية 

الصحي يف البلدان العربية هي مستوى الدخل، ومكان السكن 

يف املناطق الحرضية أو الريفية، ومستوى التحصيل العلمي لألم. 
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الجدول )6-12( توزيع نسب الحرمان مليدان الصحة ومستوى املعيشة لألرس واألفراد وحسب البيئة )%(

املؤرش
مركز 

املحافظة
حرض وريفريفحرضبقية حرض

الحرمان يف الريف نسبة 

اىل الحرض

22.620.021.541.426.81.9دليل الصحة )%أرس(

17.217.817.457.527.93.3دليل مستوى املعيشة )%أرس(

24.722.623.844.229.71.8دليل الصحة )%أفراد(

16.418.217.160.529.73.5دليل مستوى املعيشة )%أفراد(

الجدول )6-13( توزيع األفراد حسب مستويات اإلشباع يف ميدان الصحة والجنس )%(

إشباع مرتفع جداإشباع مرتفعإشباع متوسطإشباع منخفضإشباع منخفض جدا الجنسالبيئة

حرض

5.216.236.531.210.9ذكور

5.617.037.528.611.3إناث

5.216.336.630.910.9ذكور وإناث

ريف

13.827.235.719.14.2ذكور

18.327.831.314.78.0إناث

14.227.335.318.74.5ذكور وإناث

حرض وريف
7.519.236.328.09.1ذكور

8.219.236.325.810.6إناث

7.619.236.327.79.2ذكور وإناث

مؤرشات ميدان الصحة حسب التجمع السكاين لألرس . 2

الصحي بني  الحرمان  تركز  الصحة بوضوح   يؤرش دليل ميدان 

سكنة الريف وبنسبة بلغت ضعفي الحرمان بني سكنة مراكز 

شاسعة يف  فروقا  هناك  أن  واليبدو  الحرض،  وبقية  املحافظات 

نسب الحرمان بني األرس التي تسكن يف مراكز املحافظات وبقية 

األفضل  املحافظات هي  مراكز  يف  الساكنة  األرس  لكن  الحرض، 

حاال يف ميدان الصحة ألسباب سبق ذكرها.

ترتكز   .14-6 الجدول  يعكسها  مؤرشات  سبعة  الصحة  ميدان  يضم 

غالبية األرس التي تضم شخصا أو أكرث من املصابني باإلعاقة أو األمراض 

يف  األمراض  هذه  إنتشار  ويقل   .23% الحرضية  املناطق  يف  املزمنة 

املناطق الريفية إىل %18. وتشكل األصابة باإلعاقة واألمراض املزمنة 

أسباب  ومن  الفقر،  الوقوع يف  أسباب  أهم  أحد  املختلفة  مبكوناتها 

استمرار حالة الفقر لفرتات أطول، كام أنها تعد معوقا من معوقات 

نسبة  يف  مضاعفا  إرتفاعا  النسب  هذه  وتظهر  الفقر)121(.  مكافحة 

األرس التي تضم أفرادا مصابني باألمراض املزمنة أو العوق عن النسب 

املسجلة يف عام 2006 والبالغة %13 يف الحرض و%10 يف الريف)122(، 

املسوح  منهجية  يف  اإلختالف  إىل  اإلرتفاع  هذا  سبب  يعود  وقد 

األمراض  حول  املبحوثني  وعي  وزيادة  النتائج،  إلستخالص  املعتمدة 

املزمنة والعوق جراء التحفيز املتكرر من خالل األسئلة املوجهة حول 

هذا املوضوع ضمن مسوح وطنية عديدة.  ومن امللفت لالنتباه ان 

والتقزم  التغذية  اطفالها من سوء  يعاين  التي  املحرومة  االرس  نسبة 

لنقص  الحرضمبعدل 6%  بقية  اماكن  الوطني يف  املعدل  ترتفع عن 

التغذية و%13 للتقزم، وتشمل أماكن بقية الحرض يف الغالب آحياء

121 WHO, Facts related to chronic diseases, http://www.who.int/diet-
physicalactivity/publications/facts/chronic/en/
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الجدول )6-14( نسب الحرمان ملؤرشات ميدان الصحة حسب التجمع السكاين، العراق )% لألرس(

البيئة

اإلعاقة 

واألمراض 

املزمنة 

 وزن الطفل

نسبة إىل عمره

)سوء التغذية(

)الوزن ½(

 طول الطفل نسبة 

إىل عمره )التقزم(

)الوزن ½(

 الرعاية الصحية 

أثناء آخر حمل

)الوزن ½(

الوالدة عىل 

ايدي ماهرة 

)الوزن ½(

 ظروف 

العمل

 املسافة إىل 

أقرب مركز 

صحي او طبيب 

دليل 

ميدان 

الصحة 

العراق

23.83.78.42.51.310.932.822.6مركز محافظة

21.55.513.43.33.35.539.520.0بقية الحرض

22.84.410.52.82.135.68.721.5حرض

18.45.212.48.48.84.472.841.4ريف

21.74.611.04.33.97.545.326.8حرض وريف

عىل  األرساملحرومة  نسب  يف  كبريا  تفاوتا  هناك  أن  ونالحظ 

مستوى املحافظات، وفيام إذا كان مكان السكن يف الحرض او 

الريف، حيث تبلغ نسب الحرمان مليدان الصحة لألرس الساكنة 

وتتصدر  الحرضية؛  املناطق  لساكني  مثيلتها  الريف ضعفي  يف 

والقادسية  أرياف محافظات ميسان وواسط  الساكنة يف  األرس 

ودهوك قامئة األرس املحرومة يف هذا امليدان وبنسب مرتفعة 

بلغت %79 و%61 و%60 و%59 عىل التوايل )الجدول )4-9(، 

امللف اإلحصايئ(.

مؤرشات ميدان الصحة حسب التجمع السكاين لألفراد . 3

يبلغ عدد املحرومني يف ميدان الصحة ما يقرب من تسعة ماليني 

مواطن يسكن خمسهم تقريبا يف محافظة بغداد، وعرشهم يف 

محافظة نينوى، كذلك فإن أكرث من ربع املحرومني ملؤرش اإلعاقة 

واألمراض املزمنة والبالغ عددهم سبعة ماليني ونصف هم من 

سكنة منطقة بغداد. أما األطفال املصابون بسوء التغذية فيبلغ 

عددهم 1.9 مليون طفل خمسهم يف محافظة بغداد وعرشهم 

املصابون  األطفال  أما  والبرصة.  قار  ذي  محافظتي  من  كل  يف 

يف  املدن  أطراف  عىل  بنيت  التي  العشوائيات  أو  التجاوزات 

املناطق غري املرشعة إداريا والتي تفتقر اىل الخدمات الرضورية 

املالئم،  الصحي  والسكن  الصحي،  والرصف  النظيف  املاء  مثل 

األخرى  الرضورية  والخدمات  الكهرباء  وتوفر  املعبدة،  والطرق 

أن  الظروف  هذه  ظل  يف  املتوقع  ومن  الصحة،  عىل  املؤثرة 

ترتفع نسب اصابة األطفال بسوء التغذية يف ظل الفقر وغياب 

أساسيات العيش الكريم.

بالنسبة  أفضل حاال  املحافظات  الساكنة يف مراكز  تكون األرس 

أثناء  الصحية  الرعاية  تشمل  والتي  األمومة،  خدمات  لتوفر 

الحمل والوالدة، والتصل هذه الخدمات إىل فئة ضئيلة جدا من 

أثناء الحمل، و %1 للوالدة  ساكني املدن وبواقع %3 للرعاية 

املؤرشين  لهذين  الحرمان  أيدي ماهرة، وتتضاعف نسب  عىل 

ألكرث من ثالث أضعاف بني ساكني الريف للمؤرش األول وأكرث 

من سبعة مرات للمؤرش الثاين.

الرعاية  تشمل  التي  األمومة،  لخدمات  الحرمان  نسب  تنخفض 

 2.5% وبواقع  ماهرة  أيدي  عىل  والوالدة  الحمل  أثناء  الصحية 

للرعاية أثناء الحمل، و%1.3 للوالدة عىل أيدي ماهرة. وتتضاعف 

نسب الحرمان لهذين املؤرشين ألكرث من ثالثة مرات بني ساكني 

الثاين.  للمؤرش  مرات  سبعة  من  وأكرث  األول  للمؤرش  األرياف 

يف  العمل  بيئة  يف  صعبة  ظروفا  العامل  ثلث  من  أكرث  ويالقي 

يف  الصناعية  املشاريع  متركز  بسبب  وذلك  الحرضية،  املناطق 

املناطق الحرضية. بينام يعاين حوايل نصف سكان العراق وثالثة 

أرباع سكان األرياف من الوصول إىل املراكز واملؤسسات الصحية. 

الذين  بني  لألفراد  الحرمان  نسب  يف  تذكر  إختالفات  توجد  ال 

أكرث  يتمتع  الحرض،  بقية  يف  أو  املحافظات  مراكز  يف  يسكنون 

ومرتفع جدا،  مرتفع  بإشباع  العراق  يف  األفراد 37%  ثلث  من 

وتبلغ نسبة األفراد يف املناطق الحرضية الذين هم بحالة صحية 

املناطق  سكنة  من  حاالً  االفضل  األفراد  نسبة  ضعف  أفضل، 

الريفية، حيث تبلغ نسبة األفراد ذوي اإلشباع املنخفض جدا يف 

الريف %14 وهي أكرث من ضعفي نسبة األفراد األكرث حرمانا 

عبء  اآلناث  تتحمل  أيضا  األرياف  ويف  الحرض.  ساكني  من 

الحرمان يف ميدان الصحة بصورة أكرب من الذكور، وال يبدو أن 

املكتفية  الفئات  بني  واالناث  الذكور  بني  واسعة  فروقا  هناك 

واألفضل حاالًً الجدول )13-6(.
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بالتقزم فيبلغ عددهم ثالثة ماليني ونصف يسكن ثلثهم تقريباً 

ونينوى.  البرصة  محافظتي  يف  وعرشهم  بغداد،  محافظة  يف 

وحرمت حوايل مليون ونصف إمرأة من الرعاية الصحية أثناء 

ذاتها  بغداد وبالنسبة  الحمل، تسكن %17 منهن يف محافظة 

مساعدة  بدون  إمرأة  مليون   1.4 وولدت  نينوى.  محافظة  يف 

مالكات مؤهلة ومدربة، %26 منهن يف محافظة نينوى، ويعاين 

أما  السيئة،  الصحية  العمل  مليونان ونصف عامل من ظروف 

األفراد الذين يعانون من الوصول اىل املراكز واملؤسسات الصحية 

فبلغوا أربعة عرش مليون فرداً )الجدول )9-17(، امللف اإلحصايئ(.

6-3-7 مؤرشات دليل ميدان الصحة عىل اساس املحافظة 

والبيئة 

مؤرشات دليل الصحة عىل اساس درجة اإلشباع حسب البيئة . 1

تتباين مستويات اإلشباع والحرمان لألرس ملؤرشات ميدان الصحة 

 15-6 الجدول  ويظهر  السكن،  وبيئة  مكان  العراق حسب  يف 

التباين يف هذه املستويات، وعند أخذ مؤرش اإلعاقة واألمراض 

الحرمان  الساكنة يف الحرض تعاين من  املزمنة نالحظ أن األرس 

وبنسب  الريفية  املناطق  تسكن  التي  األرس  من  أكرب  بصورة 

األفضل  األرس  غالبية  تعيش  بينام  التوايل،  عىل  و18%   23%

حاالً، أو مبعنى آخر التي ال تعاين من هذه األمراض، يف املناطق 

غذائها  يف  تعتمد  الريف  يف  األرس  أن  املعروف  ومن  الريفية. 

عىل املكونات األساسية البسيطة يف الطعام، فضال عن النشاط 

من  يقلل  مام  األرياف  يف  الحياة  تتطلبه  الذي  اليومي  البدين 

عوامل اإلختطار لإلصابة باألمراض املزمنة. أما بالنسبة للعوق 

فإن أجوبة املواطنني تعتمد عىل األسئلة املوجهة اىل املواطنني يف 

املسوح وعىل التقييامت الذاتية لصحتهم، واليعكس هذا النوع 

من األسئلة مدى تكرار أو إنتشار املرض املزمن أو العوق، وإمنا 

األمراض،  تجاه  والثقافية  الفردية  واملواقف  األراء  أيضا  يعكس 

والتوقعات ملا هو طبيعي أو غري طبيعي بالنسبة للصحة واملرض 

والتي تختلف من شخص إىل آخر ومن الحرض إىل الريف.

تتساوى نسب األرس املحرومة التي لديها أطفال مصابون بنقص 

التغذية يف الريف والحرض وبنسبة %10 لكليهام. كام أن نسب 

والريف وبواقع  الحرض  املقيمة يف  تقريبا لألرس  تتساوى  التقزم 

%28 و%30 عىل التوايل، ويعكس هذان املؤرشان املهامن لحياة 

ومستقبل األطفال يف العراق مستوى عال للحرمان مقارنة بالدول 

املجاورة، إضافة لذلك فإنه يدل عىل مامرسات خاطئة يف تغذية 

األطفال يف سنينهم األوىل من قبل القامئني عىل رعايتهم، وقصور 

تغذية  يف  الصحيحة  للمامرسات  الرتويج  عن  الصحي  النظام 

األطفال، ومن املهم أن يقوم املسؤولون الصحيون بدارسة هذه 

الظاهرة املزمنة يف العراق والتعرف عىل مسبباتها وإيجاد الحلول 

لها. وتبني النسب أيضا أن أكرث من ثالثة أرباع األرس الساكنة يف 

الحرض هي أفضل حاالًً بالنسبة ملؤرش الرعاية أثناء الحمل، بينام 

تسكن غالبية األرس املحرومة لهذا املؤرش يف الريف، حيث تبلغ 

نسبتها أكرث من ضعفي األرس التي تعاين من الحرمان يف الحرض 

ماهرة،  ايدي  مبساعدة  الوالدة  ملؤرش  بالنسبة  أما  املؤرش.  لهذا 

الحرمان  من  تعاين  والتي  الريف  يف  الساكنة  األرس  نسبة  فإن 

لهذا املؤرش بلغت 3.4 ضعفاً مقارنة بنسبة األرس التي تسكن يف 

الحرض وتتساوى نسب األرس املحرومة لظروف العمل يف الريف 

مام  املؤرش،  لهذا  حاالً  االفضل  لألرس  بالنسبة  كذلك  والحرض، 

يعني أن ثلث القوى العاملة يف العراق تعمل يف ظروف صحية 

غري مؤاتية. وتالقي ثالثة أرباع األرس التي تعيش يف األرياف من 

الحرمان ملؤرش املسافة إىل أقرب مركز صحي أو طبيب وبنسبة 

تساوي ضعف نسبة األرس التي تسكن الحرض.

تسكن  التي  األرس  من   42% أن   )15-6( الجدول  يؤرش  كام 

الحرضهي افضل حاالً يف ميدان الصحة. بينام تنخفض هذه النسبة 

إىل النصف بني األرس التي تسكن املناطق الريفية، وتتساوى نسب 

األرس ذات الكفاية املتوسطة الساكنة يف الريف والحرض.
الجدول )6-15( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع والبيئة ملؤرشات دليل مستوى املعيشة )%لألرس(

املؤرش

درجة اإلشباع 
نسبة األرس املحرومة 

يف الريف اىل الحرض
أفضل )حااًل(كفايةحرمان

ريفحرض ريفحرض ريفحرض 

22.818.430.529.546.652.10.8اإلعاقة واألمراض املزمنة 

وزن الطفل نسبة إىل عمره )سوء التغذية( 

)الوزن ½(
10.010.17.69.182.480.81.0

طول الطفل نسبة إىل عمره )التقزم( )الوزن 

)½
28.329.610.213.961.556.51.0

9.622.912.820.177.657.02.4الرعاية الصحية أثناء آخر حمل)الوزن ½(

7.224.259.347.333.528.53.4الوالدة عىل ايدي ماهرة ))الوزن ½(

30.930.116.017.453.252.41.0ظروف العمل 

35.672.933.713.030.714.12.0املسافة إىل أقرب مركز صحي او طبيب 

21.541.436.635.341.823.21.9دليل ميدان الصحة

مؤرشات دليل الصحة حسب املحافظات والبيئة . 2

تبني الخارطة )6-1( املحافظات العرشة األكرث حرمانا يف العراق. 

وواسط  وأربيل  والقادسية  ودهوك  ميسان  محافظات  وهي 

شدة  حسب  والبرصة  ونينوى  والسليامنية  وكركوك  ودياىل 

الحرمان. أما مناطق األرياف األكرث حرمانا يف العراق فهي أرياف 

ميسان وواسط والقادسية ودهوك واربيل وذي قار والسليامنية 

وبابل ونينوى واملثنى عىل التوايل.

الخارطة )6-1( دليل ميدان الصحة حسب املحافظات ونوع التجمع السكاين )% لألرس( 

األمراض املزمنة والعوق . 1

تسبب األمراض املزمنة، مثل أمراض القلب والرسطان والسكري 

واالضطرابات النفسية عبئاً عىل األرسة وعىل الُنظم وامليزانيات 

الصحية. كام أّنها تثري املخاوف بشأن التكاليف التي تدفع باألرس 

تحت خط الفقر. وقد تكون هذه األمراض سببا ونتيجة للفقر 

يف الوقت ذاته. بينت نتائج مسح الصحة النفسية يف العراق. أن 

%17 من العراقيني قد عانوا من أحد أنواع االضطرابات النفسية 

خالل حياتهم، ولكن مل يتلق العالج الطبي الالزم إاّل ما يقل عن 

انتشار  مستويات  أّن  إىل  أيضاً  الدراسة  وخلصت  منهم.   10%

حاالًت القلق واالضطرابات السلوكية بني النساء فاقت مستويات 

انتشارها بني الرجال. ومبعنى آخر، فإن %90 من هؤالء املرىض 

ولقد  بأمراضهم)123(.  الخاصة  الصحية  الرعاية  من  محرومون 

لهذا  خاصا  إهتامما  األخرية  السنوات  يف  الصحة  وزارة  أعارت 

الجانب الذي أهمل عىل مدى عقود من الزمن ومن املتوقع أن 

يؤيت هذا اإلهتامم مثاره خالل السنني القادمة. 

كأحد  أكرث  أو  األرسة  أفراد  املزمن ألحد  واملرض  العوق  أعتمد 

املؤرشات عىل الحرمان يف ميدان الصحة، ويكون الفقر مرافقا 

إنحدار  إمكانية  تزداد  وبوجودهام  والعوق،  للعجز  الغالب  يف 

الحريك مجموعة  العوق  إنتشار  تصدر  الفقر.  إىل خط  العائلة 

التأخر  يليه   ،50% وبواقع  العراق  يف  املسجلة  العوق  أنواع 

املحرومة  األرس  نسبة  بلغت   )124(.7% والعمى   15% العقيل 

وزارة الصحة، منظمة الصحة العاملية، مسح الصحة النفسية يف العراق 2007-2006.  123

وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء؛ هيئة إحصاء إقليم كردستان؛ البنك الدويل؛   124

املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق )IHSES(؛ 2007.
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أو  مزمن  مبرض  األرسة  أفراد  من  فرد  من  أكرث  إصابة  بسبب 

عوق %22، ويبني الجدول )6-16(، ان غالبية األرس التي لديها 

شخص أو أكرث من املصابني باألمراض املزمنة أو العوق هم من 

سكنة املناطق الحرضية وبواقع %23 مقارنة بـ %19 يف املناطق 

واحد  شخص  من  أكرث  العراق  يف  األرس  ُخمس  تضم  الريفية. 

قليال يف  تزيد  اإلعاقة وبنسبة  )أو/و(  املزمنة  باألمراض  مصاب 

مراكز املحافظات عنها يف األرياف.

أعىل  والنجف  ودهوك  والقادسية  أربيل  محافظات  سجلت 

النسب ملعاناة األرس من حاالًت اإلعاقة أو املرض املزمن وبواقع 

%37 و%37 و%33 و%29 عىل التوايل. )جدول )9-4(، امللف 

اإلحصايئ( 

الجدول )6-16( توزيع األرس حسب عدد حاالًت اإلعاقة أو املرض املزمن ألفرادها وحسب البيئة )% لألرس( 

عدد حاالًت 

اإلعاقة أو املرض املزمن 
حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمة

40.02.71.82.32.02.2 فأكرث 

30.25.05.15.13.64.7

20.516.014.615.412.914.7

11.032.128.330.529.530.3

01.544.150.346.652.148.1

100.0100.0100.0100.0100.0 املجموع

سوء التغذية والتقزم لألطفال دون الخامسة من العمر. 2

بلغت نسبة األرس املحرومة ملؤرش وزن الطفل نسبة إىل العمر 

الحرض  بقية  يف  النسبة  هذه  زيادة  مع  العراق  لعموم   4.6%

 .)14-6 )الجدول  التوايل  عىل  و5.2%   5.5% ومبقدار  والريف 

ذي  محافظة  يف  الضعف  من  أكرث  إىل  النسبة  هذه  وارتفعت 

والبرصة  واملثنى  األنبار  محافظات  يف  ونصف  مرة  وإىل  قار، 

كانت األرس  املجال  اإلحصايئ(. ويف هذا  امللف   4-9 )الجدول 

حرمانا  األكرث  هي  الحرض(  )بقية  املدن  أطراف  ساكني  من 

 ،5.5% وبنسبة  العراق  لعموم  الطفل  وزن  ملؤرش  بالنسبة 

األنبار  محافظات  مدن  أطراف  يف  الساكنة  األرس  وسجلت 

وبنسبة  املؤرش  لهذا  النسب  أعىل  والقادسية  وبغداد  والبرصة 

يتمثَّل  والقادسية.  لبغداد  و7%  والبرصة  األنبار  من  لكل   8%

سجلت  محافظات  ثالث  أن  املجال  هذا  يف  اإليجايب  الجانب 

نسبا متدنية عن املعدل الوطني لهذا املؤرش وبواقع %2 لكل 

امللف   ،)4-9( )الجدول  للسليامنية  و3%  وكركوك  بابل  من 

اإلحصايئ(.

التغذية  لقلة  املرتاكم  األثر  األطفال  لدى  التقزم  يعكس  ال 

ميتد  بل  فحسب،  الوالدة  منذ  واإللتهابات  باألمراض  واإلصابة 

ألبعد من ذلك ليشمل حتى تعرث زيادة وزن الجنني يف الرحم 

قبل الوالدة، وألنه يالزم اإلنسان طوال حياته فإنه بذلك يعكس 

البيئة التنموية الرديئة بصورة عامة. يؤثر سوء التغذية الشديد 

النمو  عىل  األطفال  عمر  من  املبكرة  السنوات  يف  )التقزم( 

من   13% أن   )14-6( الجدول  يبني  لديهم.  والسلويك  األدرايك 

تلبية  عدم  من  تعاين  املدن  أطراف  يف  الساكنة  العراقية  األرس 

أدى  مام  طويلة  ملدد  أطفالها  تغذية  يف  األساسية  إحتياجاتها 

وبنسبة 11%  العمر(،  اىل  )الطول  بالتقزم  أطفالهم  إصابة  إىل 

لديها  التي  األرس  نسبة  وأرتفعت  الريف  يف  الحرض و12%  يف 

أطفال مصابون بالتقزم عن املعدل الوطني يف محافظات املثنى 

والبرصة وذي قار واألنبار وبغداد. سجلت محافظات السليامنية 

وكركوك ودهوك نسبا متدنية عن املعدل الوطني للتقزم وبواقع 

الساكنة  األرس  متكن  يعكس  مام  التوايل  عىل  و8%  و6%   4%

ألطفالها.  أفضل  صحية  تغذية  توفري  من  املحافظات  هذه  يف 

)الجدول )9-4(، امللف اإلحصايئ(.

الخدمات الصحية لألمومة . 3

للنساء  الرعاية   1990 عام  يف  للطفولة  العاملية  القمة  تبنت 

النساء  كافة  وصول  )ضامن  القمة  قرارت  وتضمنت  الحوامل، 

أثناء الحمل، والوالدة عىل أيدي متدربة،  الرعاية  الحوامل إىل 

وإحالة األحامل ذات الخطورة العالية وحاالت الوالدة الطارئة 

الهدف  وتضمن  )التخصصية(.  الثانوية  الرعاية  مؤسسات  إىل 

الخدمات  تحسني  األلفية  اإلمنائية  األهداف  من  الخامس 

الصحية لألمومة وتخفيض معدل الوفيات النفاسية مبقدار 75% 

بحلول عام 2015. وتعترب الرعاية الصحية أثناء الحمل أساسية 

الصحة  مفهوم  وينطلق  والجنني،  األم  صحة  عىل  للمحافظة 

يف  تقدما  العراق  حقق  اإلنسان.  حقوق  مفهوم  من  اإلنجابية 

خدمات  من  املحرومة  األرس  نسبة  تدنت  حيث  املؤرش  هذا 

الرعاية أثناء الحمل من %6 لتصل إىل %5، لكن هذه النسبة 

نينوى  محافظات  إىل %8. سجلت  لتصل  الريف  يف  تتضاعف 

ودهوك وواسط نسبا أعىل من املعدل الوطني يف الحرمان من 

الخدمات الصحية لألمومة وبواقع %8 و%7 و%8 عىل التوايل. 

وتتوفر هذه الخدمات بشكل شبه كامل يف محافظات البرصة 

يف  تعيش  التي  األرس  تعاين  بينام  والسليامنية،  وكركوك  وبابل 

توفر  تدين  من  قار  وواسط وذي  وأربيل  نينوى ودهوك  ريف 

هذه الخدمة فيها )الجدول )9-4(، امللف اإلحصايئ(.

سجلت نسب الحرمان يف مؤرش الوالدة عىل أيدي متدربة تحسنا 

كانت %24 يف  أن  بعد  العراق  مستوى  عىل  لتصل 4%  مهام 

عام 2000، لكن النساء ساكنات الريف يتحملن حرمانا مضاعفا 

لهذا املؤرش مقارنة بالنساء يف الحرض وبنسبة %8، وحتى هذه 

النسبة تتجاوزها األرس التي تسكن يف ريف محافظات نينوى 

وذي   12% بنسبة  وواسط   19% بنسبة  ودهوك   23% بنسبة 

قار بنسبة %10. سجلت محافظات النجف وكربالء والقادسية 

والبرصة ودياىل وضعاً أفضل من هذه الخدمة وبنسبة حرمان 

%1 فقط، أي أن املحافظات املذكورة قد حققت تقدما مهام 

عىل طريق تحقيق الهدف الخامس لأللفية.

العامل والصحة . 4

االقتصادية  التنمية  طريق  يف  األوىل  اللبنة  العامل  ميثل 

العامل  لقدرات  مناسبا  العمل  يكون  وعندما  واالجتامعية، 

وإمكاناته، وعندما تكون مخاطر العمل وبيئته تحت السيطرة 

الكاملة، فإن العمل غالبا ما يلعب دورا إيجابيا يف تأمني الصحة 

األحيان  بعض  ويف  قدراته.  وتنمية  للعامل  والنفسية  البدنية 

تصبح أدوات العمل وبيئة العمل مصدرا للعديد من املخاطر 

والنفسية  والبيولوجية  وامليكانيكية  والكيميائية  الفيزيائية 

واالجتامعية عىل العاملني والتى، عندما تتجاوز الحدود اآلمنة، 

تكون مصدرا هاما لتأثريات سلبية عىل الحالة الصحية للعامل 

بدنيا ونفسيا وتكون سببا يف اإلصابة باألمراض املهنية وإصابات 

العمل، أو قد تساهم مع غريها من العوامل يف اإلصابة باألمراض 

األمراض  بعض  شدة  من  تزيد  قد  أو  بالعمل،  عالقة  لها  التى 

األخرى التى ليست لها عالقة سببية بالعمل.

وضعت منظمة الصحة العاملية خطة عمل عاملية معنية بصحة 

العامل بهدف توفري إطار سياسات للعمل املنسق عىل حامية 

صحة جميع العامل وتعزيزها وتحسينها. عِرٌفت لجنة الصحة 

الصحة  ومنظمة  الدولية  العمل  منظمة  من  املشرتكة  املهنية 

الذي  الصحة  فروع  من  »الفرع  بأنها  املهنية  الصحة  العاملية 

املهن واالحتفاظ  العاملني يف جميع  االرتقاء بصحة  إيل  يهدف 

واالجتامعية،  والنفسية  البدنية  الرفاهة  درجات  أعىل  يف  بها 

ومنع االنحرافات الصحية التى قد تتسبب للعاملني من ظروف 

يف  الصحية  املخاطر  كافة  من  العاملني  وقاية  وكذلك  العمل، 

أماكن العمل، ووضع العامل، واالحتفاظ به يف بيئة عمل مالمئة 

إلمكاناته الفسيولوجية والنفسية«.

وتؤثر ظروف العمل غري اآلمنة عىل %8 من العامل يف العراق، 

املناطق  يف  العامل  من   36% عىل  لتؤثر  النسبة  هذه  وترتفع 

السلبية  العمل  ظروف  العامل  نصف  من  أكرث  أرش  الحرضية. 

كاإلجهاد، والحرارة، واألتربة والغازات والضحيج كأهم األسباب 

التي يعاين منها العامل يف أماكن العمل وبنسب بلغت 78%، 

و%55، و%44 و%52 لكل مؤرش عىل التوايل. وتعاين أكرث من 

نصف هذه الرشيحة من املجتمع يف محافظات أربيل والبرصة 

و56%   57% بلغت  وبنسب  الحرض  وميسان  وبابل  وكربالء 

و%50 و%46 و%45 عىل التوايل)125(.

ومل يظفر هذا القطاع باإلهتامم الالزم من قبل النظام الصحي 

عىل مدى عقود من الزمن، وأدى إنتقال املركز الوطني للصحة 

والشؤون  العمل  وزارة  إىل  الصحة  وزارة  من  املهنية  والسالمة 

لظروف  واملتابعة  املقدمة،  الخدمات  تراجع  إىل  اإلجتامعية 

العمل الصحية التي يعيش فيها العامل.

الوصول إىل الخدمات الصحية. 5

يعترب وصول املواطنني وخاصة سكنة املناطق الريفية إىل مراكز 

الرعاية الطبية والصحية مؤرشا مهام عىل مدى إتاحة الخدمات 

الصحية، ويشكل بعد املسافة عقبة رئيسية يف إستخدام هذه 

تؤثر  التي  واملواصالت  النقل  طرق  لنوعية  إضافة  املؤسسات، 

الحصول  ويعترب  الخدمات،  إستخدام هذه  مدى  جميعها عىل 

من  حق  وسهولة  بيرس  اليها  والوصول  الصحية  الرعاية  عىل 

أن  إىل  العاملية  الصحة  منظمة  توصلت  ولقد  اإلنسان،  حقوق 

بعد املسافة عن املؤسسات الصحية تشكل عوامل حاسمة يف 

وفيات األمهات، و ان اتاحتها رشط أسايس للمحافظة عىل صحة 

األفراد واألرس والنساء واألطفال. 

بينت نتائج الدراسة أن %73 من األرس يف الريف، و%36 من 

يصعب  املحافظات  مراكز  ساكني  من  الحرض و33%  يف  األرس 

الطبيب  أو  الصحية  املراكز  إىل  وسهولة  بيرس  الوصول  عليهم 

لبعد املسافة أكرث من كيلومرت واحد عن مكان سكناهم، والتي 

أستعملت يف هذه الدراسة كاملسافة القصوى الذي تعترب األرسة 

محرومة إذا تجاوزتها. يستشف من هذا املؤرش أنه األكرث تأثريا 

أن  حيث  الصحة،  لدليل  أعتمدت  التي  السبعة  املؤرشات  بني 

الوصول  تعاين من  العراق  يقرب من نصف األرس %45 يف  ما 

وبابل  ميسان 64%  محافظات  وتجاوزت  الخدمات،  هذه  إىل 

%64 وأربيل %61 وكربالء %59 املعدل الوطني للحرمان من 

هذا املؤرش. ويجد ما يزيد عن %90 من سكان أرياف ميسان 

وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء؛ هيئة إحصاء إقليم كردستان؛ البنك الدويل؛   125
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والقادسية وذي قار صعوبة كبرية يف الوصول إىل الرعاية الطبية 

األرياف  ساكني  من   80% عن  مايزيد  يالقي  كام  والصحية. 

واملثنى  الدين  وصالح  والنجف  وواسط  كربالء  محافظات  يف 

وكركوك وبابل مشقة بالغة يف الوصول إىل الخدمات )الجدول 

)9-4(، امللف اإلحصايئ(. وتتحمل النساء أثناء الحمل والوالدة 

مصاعب أكرب يف الوصول إىل الخدمات الصحية الالزمة. ومع أن 

النظام الصحي يف العراق تبنى مفهوم الرعاية الصحية األولية 

منذ سبعينات القرن املايض، إال أن الربامج الصحية ركزت بشكل 

مهملة  األطفال،  صحة  عىل  عقود  ثالث  مدى  عىل  عمودي، 

وسوء  املواصالت  ندرة  وتساهم  األمهات،  صحة  ما  حد  إىل 

أحوال الطرق يف األرياف يف إضافة العقبات لوصول النساء إىل 

الخدمات الصحية الرضورية لهن أثناء الحمل والوالدة، ويعترب 

امليش يف هذه األماكن الطريقة اإلعتيادية للوصول حتى للنساء 

أثناء الحمل. 

6-4 عالقة دليل الصحة بخصائص األرسة 

6-4-1 حجم األرسة 

تتميز األرسة العراقية بكرب حجمها، إذ تشري البيانات املتوفرة اىل 

ان املتوسط الوطني لحجم األرسة املعيشية قد بلغ )6.9 فرداً( 

ويختلف حجمها يف الريف عنه يف الحرض، إذ يبلغ حجم األرسة

 6.6( البالغ  الحرضية  األرسة  بـحجم  مقارنة  فرداً(   7.6( الريفية 

يف  فأكربها  وأخرى،  محافظة  بني  حجمها  يختلف  كام  فرداً(، 

محافظة املثنى )9.2 فرداً( وأصغرها يف دياىل )5.4 فردا(ً. وتبلغ 

نسبة األرس املعيشية املكونة من 9 أفراد أو أكرث %42 من عدد 

األرس الكيل يف العراق. وتزداد نسبة هذه األرس يف الريف، حيث 

تبلغ %53 من األرس املعيشية الريفية مقابل %37 يف الحرض126.

عىل  الزراعي  الطابع  بغلبة  العراق  يف  الريفية  األرس  وتتسم 

البنية اإلقتصادية والقيم اإلجتامعية، والعالقات العشائرية التي 

العالية حيث  الخصوبة  اإلنجايب، وأهمية  املرأة  تركز عىل دور 

يقّيم العدد األكرب من األطفال كونه يساهم يف تقوية الجامعة 

إجتامعياً واقتصادياً ويف توفري األيادي العاملة يف الزراعة كام أن 

ذلك يؤكد استمرار هذه الجامعات. يرتبط حجم األرسة مبستوى 

أرسة  وجود  فإن  الصحة،  مليدان  والرفاه  والكفاية  الحرمان 

معيشية كبرية الحجم، يؤدي إىل االكتظاظ واألحوال املعيشية 

بالخصائص  كذلك  وتتأثر  الحياة؛  نوعية  وتردي  الصحية  غري 

األخرى لألرسة كالفئة العمرية ألفرادها، وعدد العاملني واملعالني 

فيها. وتركز الكثري من الدراسات املقارنة ليس عىل حجم األرسة 

الفقر  أيضا، فمن املالحظ أن ظاهرة  فقط، وإمنا عىل تكوينها 

يزداد فيها  اإلعالة، أي  ترتفع فيها معدالت  التي  ترتبط باألرس 

عدد كل من األطفال وكبار السن الذين هم خارج سوق العمل.

املصدر السابق  126

الشكل )6-4( توزيع األرس مليدان الصحة حسب مستويات اإلشباع وحجم األرسة )%(

تزداد نسب الحرمان يف ميدان الصحة لدى األرس النووية )-3

األغلب  الفئة، وهي عىل  األرس يف هذه  ربع  لتشمل  أفراد   )1

التي  األرس  لدى  بعدها  لتنخفض  الشباب؛  يرأسها  التي  األرس 

يرتاوح حجمها مابني 4 و5 و6 أفراد لتكون نسب الحرمان فيها 

%19 و%21 و%22 عىل التوايل. ثم تعود لرتتفع إىل %26 بني 

األرس التي تتكون من 7 أفراد، ولتصل أعىل نسبة للحرمان بني 

األرس التي يزيد أفرادها عن 10 أفراد إىل %38. تتناسب نسب 

األرسة،  الصحة عكسيا مع حجم  ميدان  يف  االفضل حاالً  األرس 

الصحي  رفاهها  أحتامالت  تضاءلت  األرسة  حجم  أرتفع  فكلام 

ومن  فأكرث؛   10 أفرادها  يبلغ  التي  لألرس  لها  نسبة  أدىن  لتبلغ 

املمكن تفسري ذلك بإرتفاع أعداد األطفال وكبار السن واملصابني 

باألمراض املزمنة يف العائالت الكبرية.

تبلغ نسب األرس املحرومة ملؤرش اإلعاقة واألمراض املزمنة 34% 

بني األرس التي تتكون من عرشة أفراد أو أكرث لألرسة، بينام تتدىن 

األرس  بني   8% إىل  التغذية  نقص  ملؤرش  املحرومة  األرس  نسبة 

املتكونة من 8-9 أفراد، حيث يتعاون أفراد األرسة عىل رعاية 

بالنسبة ملؤرش  تنعكس  الصورة  لكن هذه  وتغذيتهم،  األطفال 

 9-8 من  املكونة  األرس  احتلت  حيث  حمل  آخر  أثناء  الرعاية 

أفراد أعىل نسبة للحرمان يف هذا املجال وبنسبة %20، وتقع 

مهام القيام باالعامل املنزلية ورعاية األطفال والذكور يف هذه 

األرس بصورة أساسية عىل النساء الشابات حتى لو كن حوامل، 

مام يقلل من إحتامالت تلبية إحتياجاتهن الصحية. وتقل نسب 

الوطني  املعدل  عن  أفراد   6-4 من  املتكونة  املحرومة  األرس 

للحرمان يف ميدان الصحة، بينام ترتفع هذه النسب عن املعدل 

الوطني بني األرس املتكونة من 8-10 أفراد )الشكل 4-6(. 

وعىل املستوى الوطني فإن أعىل النسب لألرس األفضل حاالًً يف 

ميدان الصحة هي فئة األرس التي تتكون من 4 أفراد حيث بلغت 

نسبتها %43، تليها األرس املتكونة من 5 أفراد وبنسبة 41%.

6-4-2 املستوى التعليمي لرب األرسة

التعليمي  باملستوى  الصحة  ميدان  يف  الحرمان  مستوى  يرتبط 

لرب  العلمي  التحصيل  قل  فكلام  عكسيا.  إرتباطا  األرسة  لرب 

األرسة أرتفعت نسب الحرمان يف هذا امليدان. وتنخفض درجة 

الحرمان يف ميدان الصحة بقيمة تساوي %10 تقريبا بإنخفاض 

ويوضح  أخرى.  إىل  مرحلة  من  األرسة  لرب  العلمي  التحصيل 

التي  األرس  أن  نالحظ  حيث  العالقة  هذه   )17-6( الجدول 

الصحة يساوي 31%،  يرأسها أمي تعاين من حرمان يف ميدان 

األرسة  يكون رب  عندما  إىل 18%  النسبة  تنخفض هذه  بينام 

رب  يكون  عندما   14% وإىل  املتوسطة،  الشهادة  عىل  حائزا 

األرس  مستويات  وتتناسب  الثانوية.  الدراسة  حائزا عىل  األرسة 

لرب  التعليمي  املستوى  إرتفاع  مع  تناسبا طرديا  حاالًً  األفضل 

يكون رب  التي  األرس  لدى  إىل 62%  ويرتفع مستواها  األرسة، 

األرسة فيهاحائزا عىل البكالوريوس. يتضح من الجدول أيضا أن 

نالحظ  حيث  أيضاً  األرياف  ساكني  تنطبق عىل  املقاربة  هذه 

وجود فروق واضحة بني املستويات التعليمية وخاصة يف نسب

الجدول )6-17( التوزيع النسبي لألرس يف ميدان الصحة حسب املستوى التعليمي لرب األرسة والبيئة )%(

 

مستوى الحرمان 
املجموع

أفضل حااًلكفايةحرمان

حرض

30.939.729.4100.0أمي

25.937.436.7100.0يقرأ أويقرأ ويكتب 

24.337.238.5100.0إبتدائية

17.740.741.5100.0متوسطة

13.734.651.7100.0إعدادية أو مهنية 

13.232.454.5100.0دبلوم

8.929.062.1100.0بكلوريوس

15.819.564.7100.0شهادة عليا

4.344.651.1100.0أخرى

21.536.741.8100.0املجموع

ريف

53.730.715.6100.0أمي

42.937.619.5100.0يقرأ أويقرأ ويكتب 

38.038.223.8100.0إبتدائية

31.437.131.5100.0متوسطة

35.633.530.9100.0إعدادية أو مهنية 

30.933.635.6100.0دبلوم

29.938.931.2100.0بكلوريوس

5.219.775.2100.0شهادة عليا

64.920.215.0100.0أخرى

41.435.323.2100.0املجموع
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يرأسها  التي  األرس  نصف  من  أكرث  تقع  إذ  العالية،  الحرمان 

الحرمان  ذات  األرس  فقط ضمن  ويكتب  يقرأ  أو  أمي  شخص 

العايل يف ميدان الصحة. لكن هذه النسب تتساوى تقريبا بني 

اإلبتدايئ  التعليم  حائزا عىل  األرسة  فيها رب  يكون  التي  األرس 

%38، ورب األرسة الذي أكمل التعليم الثانوي أو املهني 36%. 

وتبني النسبتان األخريتان أهمية مكان السكن يف الريف كعامل 

الصحة.  ميدان  يف  واإلشباع  والكفاية  الحرمان  مدى  يف  حاسم 

العليا  الشهادات  الحائزين عىل  أرس  بني  األمر معكوسا  ويبدو 

يف الريف حيث يتمتعون بإشباع أعىل ملتطلباتهم الصحية من 

الريف  يف   75% تساوي  إشباع  وبنسبة  الحرض،  يف  نظرائهم 

مقارنة بـ %65 يف الحرض. ومن امللفت للنظر تدين نسبة األرس 

الريفية األفضل حاالًً عندما يكون رب أرستها أمي إىل النصف 

وبواقع %16 مقارنة مع األرس يف الحرض بنسبة 29%.

6-4-3 جنس رب األرسة

رب  يكون  عندما  الصحة  لدليل  املحرومة  األرس  نسب  ترتفع 

األرسة إمرأة، وتصل نسب هذه األرس عىل املستوى الوطني إىل 

%28، بينام تبلغ نسبة األرس املحرومة التي يرأسها رجل 27%. 

نسبة  تبلغ  حيث  الريف  سكنة  بني  النسب  هذه  وتتضاعف 

األرس املحرومة التي يرأسها رجل %57 مقابل %65 لألرس التي 

ترأسها إمرأة. وتنخفض نسب األرس املحرومة لدليل الصحة يف 

بـ  مقارنة  إمرأة،  األرسة  رب  يكون  عندما   24% لتبلغ  الحرض 

%17 لألرس التي يرأسها رجل. وتعاين جميع األرس التي ترأسها 

إمرأة تقريبا يف ريف محافظة ميسان بنسبة %98 من الحرمان 

يف مجال الصحة، تتبعها األرس يف ريف محافظة املثنى وبنسبة 

تبلغ %90 وريف محافظة ذي قار بنسبة 86%.

األنبار  كل من محافظتي  إمرأة يف  ترتأسها  التي  األرس  وتتمتع 

وبغداد كونها مكتفية أو أفضل حاالًً يف ميدان الصحة وبواقع 

املكتفية  األرس  قامئة  بذلك  متصدرة  األنبار  محافظة  يف   90%

واألفضل حاالًً لكل العراق، تليها محافظة بغداد وبنسبة بلغت 

%83. ومن املمكن أن نعزو ذلك إىل أن محافظة األنبار أحتلت 

الرتتيب األول للمحافظات األقل حرمانا عىل مستوى العراق يف 

دليل مستوى املعيشة، واملرتبة الخامسة بني املحافظات األقل 

حرمانا يف ميدان الوضع اإلقتصادي وتايت بغداد يف املرتبة الثانية 

للمحافظات األقل حرمانا يف دليل مستوى املعيشة ويف ميدان 

العوامل مشرتكة عىل  الوضع اإلقتصادي، وال بد أن توثر هذه 

امللف  و22-9   21-9 )الجدول  إمرأة.  ترأسها  التي  األرس  وضع 

اإلحصايئ(.

6-4-4 الفئة العمرية لرب األرسة

ُيكّون الشباب بني 20-29 سنة %17.8 من سكان العراق)127(، 

وتبلغ نسبة العاطلني عن العمل بني صفوفهم %33.0. وتكون 

وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء؛ هيئة إحصاء إقليم كردستان؛ البنك الدويل؛   127

املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق )IHSES(؛ 2007.

الصغرية  العمرية  الفئات  من  أربابها  عمر  متوسط  التي  األرس 

أكرث عرضة للفقر، وترتفع نسب الحرمان اإلقتصادي بني األرس 

 29( الشابة  العمرية  الفئة  ضمن  فيها  األرسة  رب  يكون  التي 

الفقر  يبدأ معدل  تقدم عمر رب األرسة  فأقل(.)128( ومع  سنة 

يف اإلنخفاض نتيجة إلنخفاض معدل اإلعالة وإرتفاع دخل رب 

األرسة. وعىل املستوى الوطني فإن أكرث األرس حرمانا يف ميدان 

الصحة هي األرس التي يقل أعامر أربابها عن 29 سنة وبواقع 

عندما   19% لها  مستوى  أدىن  لتبلغ  النسبة  وتنخفض   ،45%

ترتاوح أعامر أربابها بني )45-49( سنة، لتعود مرة أخرى فرتتفع 

األرس  فاقت  عاما.  الستون  رئيسها  سن  تجاوز  التي  األرس  بني 

التي أربابها من الشباب يف محافظة بابل جميع األرس املحرومة 

يف العراق حيث سجلت نسبة للحرمان يف الصحة بلغت 66%، 

تلتها محافظة دهوك يف ثاين أعىل نسبة هي %61؛ وتصدرت 

محافظة دهوك األرس املحرومة التي يرأسها أفراد تزيد أعامرهم 

عن ستني عاما مسجلة نسبة للحرمان يف الصحة بلغت 55%)129( 

)الجدول 9-21 امللف اإلحصايئ(. 

6-4-5 عمل رب األرسة

والعدالة  الصحة  عىل  كبرية  بصورة  وأوضاعه  العمل  يؤثر 

يوفر  الوقت  ذات  يف  فإنه  العمل  يتوفر  فعندما  الصحة،  يف 

واألرس،  لألفراد  اإلجتامعي  الوضع  ويحسن  األقتصادي،  اآلمان 

ويدعم تطور وتنمية األفراد وبالتايل يعزز إحرتام الذات وإتباع 

والنفسية  الصحية  املخاطر  من  والوقاية  للحياة،  صحية  أمناط 

مخرجات  عىل  مجتمعة  أو  منفردة  تؤثر  التي  واألجتامعية 

لدى  الصحة  مليدان  اإلشباع  درجة  تدين  ويالحظ  الصحة)130(. 

العراق؛  مستوى  عىل  العمل  عن  عاطلون  يرأسها  التي  األرس 

التي يعمل فيها رب األرسة  الحرمان لألرس  حيث بلغت نسبة 

%24 مقارنة بـ %32 لألرس التي يرأسها عن العمل. ومن امللفت 

للنظر أن أحدى عرشة محافظة تجاوزت املعدل الوطني لنسب 

الحرمان لألرس التي يرأسها أفراد منخرطون يف العمل، وتأيت يف 

نسبة  بلغت  والتي  وكربالء  ميسان  املحافظات  هذه  مقدمة 

التوايل. إن ما يؤثر يف  األرس املحرومة فيها 52 % و%51 عىل 

املجزية، وظروف  األجور غري  املجال  الحرمان يف هذا  مستوى 

السكن ومدى توفر الخدمات الصحية.

بلغت نسبة األرس املحرومة والتي يرأسها أفراد خارج قوة العمل 

عىل املستوى الوطني %34، وتجاوزت إثنتا عرشة محافظة هذه 

يف  وميسان  وكربالء  والنجف  املثنى  محافظة  وكانت  النسبة، 

مقدمة األرس املحرومة مسجلة %58 و%57 و%55 و%53 عىل 

التوايل. )الجدول 9-23 امللف اإلحصايئ(
الجهاز املركزي لالحصاء؛ وبرنامج االمم املتحدة االمنايئ، خارطة الحرمان ومستويات   128

املعيشة يف العراق، الفصل الثالث، ميدان الوضع اإلقتصادي، 2006.

وزارة التخطيط؛ خطة التنمية الوطنية الخمسية )2010-2014(، الجزء األول؛ وثيقة   129

الخطة 2009.

االسكوا، الفقر يف غريب آسيا، منظور اجتامعي، ص53.  130

6-5 عالقة دليل الصحة بدليل أحوال املعيشة ومكوناته 

األخرى

يؤثر الحرمان يف ميدان الوضع اإلقتصادي عىل %50-%70 من 

محافظات،  ستة  الصحة يف  ميدان  املحرومة يف  األرس  مجموع 

هي القادسية ودهوك ونينوى وكربالء وذي قار واملثنى؛ وتبدو 

أن  حيث  السليامنية  محافظة  يف  جدا  محدودة  العالقة  هذه 

%18 فقط من األرس املحرومة يف ميدان الصحة هي محرومة 

يف وضعها اإلقتصادي أيضا. وبالرغم من أن محافظة السليامنية 

هي األكرب يف الكثافة السكانية بني محافظات إقليم كردستان، 

نصف  من  أقل  فيها  املتواجدة  الطبية  املالكات  أعداد  أن  إال 

املالكات املوجودة يف محافظتي أربيل ودهوك)131(، مام يعكس 

الالمساواة يف توزيع املوارد البرشية الطبية. وينطبق الشئ ذاته 

عىل توزيع املالكات التمريضية والقبالة. وتعاين أكرث من 50% 

ميدان  يف  الحرمان  من  الصحة  ميدان  يف  املحرومة  األرس  من 

وما  وبابل،  والقادسية  واملثنى  قار  ذي  محافظات  يف  السكن 

يقارب من %50 يف محافظات ميسان وواسط وكربالء.

وثيقة  الوطني عالقة  املستوى  الصحة عىل  ميدان  للحرمان يف 

مبيدان البنى التحتية حيث تواجه 67 أرسة من كل 100 أرسة 

إتصال شخيص.  131

الجدول )6-18( نسبة الحرمان يف ميادين دليل املعيشة األخرى نسبة لألرس املحرومة يف ميدان الصحة وحسب املحافظات )% 

لألرس(

املحافظة
الوضع 

االقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
املسكنالبنى التحتيةالصحةالتعليم

الدليل العام 

ملستوى املعيشة

50.441.052.7100.047.140.657.7دهوك

53.839.444.3100.075.030.962.2نينوى

18.039.040.4100.049.640.545.9السليامنية

25.846.239.3100.077.317.344.4كركوك

24.540.941.8100.039.537.141.4أربيل

46.948.120.0100.090.221.147.6دياىل

30.547.038.8100.069.74.537.7االنبار

26.655.829.7100.048.140.842.2بغداد

43.255.368.8100.093.157.377.5بابل

59.539.671.5100.078.149.572.2كربالء

44.234.049.3100.075.549.560.7واسط

32.457.860.6100.084.034.263.8صالح الدين

47.953.964.3100.063.245.365.1النجف

51.344.455.2100.071.357.267.4القادسية

72.352.474.0100.084.464.379.4املثنى

56.355.855.7100.084.363.173.5ذي قار

42.735.958.6100.091.247.571.2ميسان

44.724.926.8100.074.731.353.2البرصة

38.745.143.0100.067.239.254.7العراق

البنى  ميدان  يف  مضاعفا  حرمانا  الصحة  ميدان  يف  محرومة 

ميدان  يف  املحرومة  األرس  الثانية  املرتبة  يف  وتأيت  التحتية، 

املحرومة  األرس  ثم  ومن   ،45% بنسبة  اإلجتامعية  الحامية 

يف  واضحة  اإلختالفات  وتبدو   ،43% بنسبة  التعليم  ميدان  يف 

ترتيب املحافظات للحرمان حيث تأيت محافظة بابل يف مقدمة 

الصحة  مليدان  املحرومة  األرس  فيها  تكون  التي  املحافظات 

بلغت  وبنسبة  التحتية  البنى  مليدان  ذاته  الوقت  يف  محرومة 

دياىل  ومحافظة   ،91% بنسبة  ميسان  محافظة  تليها   ،93%

بنسبة %90. أما بالنسبة مليدان الحامية اإلجتامعية فإن العالقة 

بني األرس املحرومة يف هذين امليدانني تظهر يف محافظات صالح 

الدين وذي قار وبغداد وبابل واملثنى، حيث تتحمل أكرث من 

نصف األرس املحرومة يف ميدان الصحة حرمانا مضاعفا يف ميدان 

الحامية اإلجتامعية. ترزح األرس املحرومة يف ميدان الصحة يف 

حاجاتها  من  الحرمان  وطأة  تحت  العراق  يف  محافظات  تسع 

األساسية يف التعليم، حيث ترتاوح نسب الحرمان فيها بني -74%

%50 يف محافظات املثنى وكربالء وميسان وذي قار والنجف 

.)18-6( الجدول  ودهوك  وبابل  والقادسية  الدين  وصالح 
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6-6 رصد التقدم والرتاجع يف ميدان الصحة بني عامي 

2004 و2007

أشارت بيانات املسوح الوطنية والدراسات املختلفة املنفذة منذ 

عام 2004 اىل وجود تفاوت واضح يف الخدمات الصحية بحسب 

نوع الخدمة ومكان اإلقامة. وتتفاوت هذه النسب يف كل من 

الحرض والريف وعىل مستوى املحافظات)132( )133(. ويالحظ من 

األساسية  الصحة  تدين خدمات  مدى  املؤرشات  مراجعة  خالل 

عىل مستوى الريف، كام أنها تظهر الفجوة العميقة يف تقديم 

 )19-6( الجدول  من  يالحظ  العراق.  محافظات  بني  الخدمات 

التقدم البطئ وأحيانا التدهور يف بعض املؤرشات الصحية بني 

عامي 2004 و2007، ومن املؤسف حصول إرتفاع واضح يف نسبة 

األرس املحرومة ومن %25.7 يف عام 2004 إىل %34.0 يف عام 2007. 

132 Ali Tawfik-Shukor, Hiro Khoshnaw, The impact of health system gov-
ernance and policy processes on health services in Iraqi Kurdistan, 
BMC International Health and Human Rights 2010, 10:14.

وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء؛ هيئة إحصاء إقليم كردستان؛ البنك الدويل؛   133

املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق )IHSES(؛ 2007.

الجدول )6-19( ميادين دليل مستوى املعيشة املقارن 2007-2004

عدد املؤرشاتامليدان
األرس املحرومة )%( 

20042007

328.928.5التعليم

425.734.0الصحة

842.947.9البنى التحتية

429.824.4املسكن

540.939.3الوضع االقتصادي لألرسة

2427.727.8الدليل العام ملستوى املعيشة

الجدول 6-20 عدم حصول أي تقدم يذكر يف مؤرش  يبني  كام 

سوء تغذية األطفال، وعىل العكس فإن مؤرش التقزم قد تراجع 

لريتفع إىل %11.8 بعد أن كان %8.7 يف عام 2004. أن التأثري 

أثناء  األطفال  عىل  يقترص  ال  التغذية  ونقص  للتقزم  السلبي 

طفولتهم املبكرة فحسب بل عىل مستقبلهم لتأثريه السلبي عىل 

الصحي  النظام  إستجابة  ويشكل عدم  فكريا وجسديا.  منوهم 

السياسات  رسم  وعدم  الخطرة  املشكلة  لهذه  علمية  بصورة 

ووضع الخطط التنفيذية الالزمة للقضاء عليها ضمن األولويات 

الصحية كارثة وطنية حقيقية ليس عىل املستقبل املنظور فقط 

لكن للمستقبل البعيد أيضا.

الجدول )6-20( مؤرشات ميدان الصحة وحاالت الحرمان لعامي 2004، 2007

20042007ميدان الصحة

5.04.6سوء تغذية شديد أو معتدل أو تغذية مفرطة أو مفرطة جدا1. سوء تغذية لألطفال )الوزن إىل العمر( )نصف وزن(

8.711.0سوء تغذية شديد أو معتدل2. التقزم )الطول إىل العمر( )نصف وزن(

6.14.9قابلة قانونية، آخرون أو ال أحد3. االستشارة حول الرعاية الصحية أثناء آخر حمل

42.645.3أكرث من كيلومرت4. املسافة إىل أقرب مركز صحي 

األكرث حرمانا يف عام 2004 لتحتل املركز الثامن بني املحافظات 

يف عام 2007، وتراجعت محافظة البرصة من مركز األقل حرمانا 

يف عام 2004 لتحتل مركزا متوسطا بني املحافظات األقل واألكرث 

بني  لتصبح  ودياىل  نينوى  محافظات  تقدمت  بينام  حرمانا، 

املحافظات األقل حرمانا. )الجدول )9-25(، امللف االحصايئ(

6-7 أولويات االستهداف الجغرايف واإلجتامعي مليدان 

الصحة

يساهم التعرف عىل أكرث الجامعات واملناطق حرمانا يف ميدان 

الصحة عىل مستوى العراق يف وضع السياسات والخطط املؤثرة 

إلنتشال األفراد واألرس والجامعات من سكنة هذه املناطق من 

هوة الحرمان لحقوقهم الصحية األساسية كمواطنني يف هذا البلد،

الجدول )6-21( أولويات االستهداف الجغرايف واإلجتامعي مليدان الصحة

األولوية- السياساتاالستهداف اإلجتامعياالستهداف الجغرايف والبيئي

املحافظات:

ميسان، ودهوك، والقادسية 

أربيل، وواسط 

الريف:

ميسان، وواسط، والقادسية 

دهوك، اربيل، وذي قار 

السليامنية، بابل، نينوى

وبقية 	  الريف  تسكن  التي  األرس 

الحرض

األرس التي ترأسها إناث.	 

األرس التي يرأسها شاب أو شابة.	 

عن 	  عاطل  يرأسها  التي  األرس 

العمل أو غري نشط اقتصاديا.

يقرأ 	  أو  أمي  يرأسها  التي  األرس 

ويكتب.

وضع الخطط الالزمة لتعديل التباين امللحوظ يف الصحة بني الريف والحرض	 

األمد 	  الصحية متوسطة وطويلة  للرعاية  الوطنية  اإلسرتاتيجية  النظر يف  إعادة 

وتحديثها وتطويرها مبشاركة جميع الفاعلني والرشكاء

الرتكيز عىل اإلدارة القامئة عىل النتائج بصورة منهجية وإعداد مؤرشات لرصد 	 

الربامج التقنية والخطط التنفيذية وتقيـيمها وتحديد الفجوات بغية ردمها

تطبيق التداخالت الصحية الحاسمة املبنية عىل األدلة بصورة منهجية متكاملة	 

صياغة خطط عمل تنفيذية واضحة األغراض واألولويات واألهداف، مع ربطها 	 

مبؤرشات الكّم والكيف وتقييمها بصورة دورية

تنمية املوارد البرشية الطبية والصحية 	 

6-8 اإلستنتاجات والتوصيات

اإلستنتاجات

االجتامعية  التنمية  من  يتجزأ  ال  جزء  الصحة  أن  َفى  َيخنْ ال 

أهمية  ذات  مداخالتها  أن  كام  للمجتمعات،  واالقتصادية 

محورية يف تخفيف وطأة الفقر. 

العراق  يف  األرس  ثلث  حوايل  أن  الدراسة  هذه  نتائج  تظهر 

محرومة يف ميدان الصحة؛ وإن مايزيد عن %70 من العوائل 

الصحية  حاجاتها  إشباع  يف  حاالًً  افضل  هي  أو  بكفاية  تتمتع 

مثة  أن  النتائج  بينت  كام  الفصل،  بهذا  املشمولة  للمؤرشات 

وجوها من التباين الخطري بني مستويات الحرمان والكفاية يف 

الريفية،  الصحة لألفراد واألرس بني املناطق الحرضية واملناطق 

حيث تحظى األوىل بتغطية صحية أوسع مام تتواجد يف الثانية، 

يف  الحرمان  من  الحرض  وبقية  الريف  يف  املواطنون  ويعاين 

لجميع  املحافظات  مراكز  الساكنني يف  أكرب من  الصحة بصورة 

املؤرشات الصحية وخاصة ملؤرشات إمكانية الوصول إىل املراكز 

النتائج أن هناك تفاوتا  الطبية. كام بينت  الصحية أو الخدمة 

واسعا بني املحافظات يف نسب حرمان األرس واألفراد يف ميدان 

باتتا  والتقزم  التغذية  سوء  أن  النتائج  أظهرت  كذلك  الصحة. 

بالرغم من كونهام من املسائل  الحل،  من املشاكل مستعصية 

العراق  مناء  وبالتايل  املستقبل  أجيال  لنامء  واملصريية  الحيوية 

بأكمله. وإن األرس املرتأسة من قبل الشباب والنساء واألميني، 

والعوائل النووية هي األكرث حرمانا يف مجال الصحة. وإن صحة 

وأيضا  الصحي،  النظام  من  املطلوب  اإلهتامم  التلقي  العامل 

وندرة  العامل  صحة  بضامن  املعنيني  الصحيني  العاملني  ندرة 

نظم املراقبة الصحية لألمكنة الصناعية.

التوصيات

املستويني  عىل  واألولويات  االهتامم  الصحية  التنمية  تتصدر 

الوطني والدويل، ملا للصحة من أهمية  الرسمي  الرسمي وغري 

ولغرض  والدول،  املجتمعات  مناء  ويف  اإلنسان  حياة  يف  ودور 

الوصول إىل هدف توفري الصحة لجميع العراقيني بدون إستثناء 

املؤرشات  يف  تحسناً  النتائج  سجلت  املحافظات  صعيد  وعىل 

واملثنى  والنجف  الدين  املعتمدة يف محافظات صالح  الصحية 

بقية  سجلت  بينام  ودياىل.  ودهوك  ونينوى  والسليامنية 

املحافظات تراجعا فيها. وإزدادت نسب الحرمان يف محافظات 

البرصة وميسان وكربالء وواسط واألنبار وكركوك بصورة كبرية. 

املحافظة  موقع  من  تقدمت  السليامنية  محافظة  أن  ويالحظ 

وعند أخذ املؤرشات األربعة التي أعتمدت يف عام 2004 لقياس 

األطفال  بني  والتقزم  التغذية  سوء  وهي  الصحة  ميدان  دليل 

دون الخامسة، والرعاية الصحية أثناء الحمل، واملسافة إىل أقرب 

األمنية  األوضاع  أهمها  عديدة  أسباب  ولذلك  مؤسسة صحية. 

وتفيش  و2007،   2006 عام  يف  البلد  سادت  التي  املتدهورة 

املبني  الصحي  التخطيط  وعدم  الشباب،  بني  خاصة  البطالة 

الوطنية،  التقارير  من  املتوفرة  الصحية  والبيانات  األدلة  عىل 

الرتصد واملراقبة والتقويم ملدى تطبيق ونجاح  آليات  وضعف 

السياسات والربامج الصحية الخاصة بالتنمية الصحية املكانية.

لها؛  أحتاجوا  واين  متى  الجيدة  الصحية  بالرعاية  حقهم  ويف 

الخطط  توجيه  عند  األولويات  قامئة  عىل  وضعها  يف  كذلك 

التنموية بصورة عامة والخطط التنموية الصحية خاصة. يظهر 

أعتمد عىل  الذي  الجغرايف  أولويات االستهداف  الجدول 20-6 

باملحافظات  بدءا  الفصل  هذا  يف  املذكورة  املعطيات  جميع 

اإلستهداف  كذلك  حرمانا،  األكرث  والبيئة  الجغرافية  واملناطق 

اإلجتامعي، وأخريا السياسات التي يجب أن تطبق إلغاثة الفئات 

كمدخال  تشخيصها،  تم  والتي  الصحة  ميدان  يف  حرمانا  األشد 

ملعالجة جميع ظواهر الحرمان لجميع الفئات املحرومة يف كل 

محافظات العراق.
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نويص بـ: 

الصحية . 1 للرعاية  الوطنية  اإلسرتاتيجية  يف  النظر  إعادة 

متوسطة وطويلة األمد وتحديثها وتطويرها يف ضوء خطة 

الالزمة؛  املوارد  وتشخيص   ،2014-2010 الوطنية  التنمية 

التوصل  العراق  يف  الصحي  النظام  عىل  املجال  هذا  ويف 

األولويات  لتحديد مجموعة واضحة من  إتفاق وطني  إىل 

الصحية، عرب املشاركة الواسعة ألصحاب املصلحة والخرباء 

بني  ُتطاِبق  التي  املتكاملة  اإلجراءات  يد  لتحدِّ واألكادمييني 

املوارد وبني احتياجات السكان، والسيَّام املحرومني والفقراء 

واملهمشني منهم، ولردم الفجوات املشخصة يف هذا الفصل 

ويف دراسات أخرى بهذا املجال.

إيالء اهتامم خاص عند وضع األولويات الصحية الوطنية، . 2

والبيانات  املنجزة  الوطنية  واملسوح  التقارير  عىل  إعتامدا 

النظام  يف  الفجوات  شخصت  والتي  املتوفرة،  الوطنية 

الصحي والصحة، وحشد جميع الخربات الوطنية من باحثني 

بهذا  للقيام  الصحة  وخرباء وأكادمييني وطنيني والرشكاء يف 

الجهد، وإعتامد الدراسات والبحوث يف التخطيط واملتابعة. 

والحرض . 3 الريف  بني  امللحوظ  التباين  تعديل  عىل  العمل 

وبني مختِلف املحافظات، والتصدي ألوجه الُغنبنْ يف توزيع 

املوارد البرشية واملالية املوجودة يف داخل النظام الصحي.

تحقيق مكتسبات صحية للمواطنني جميعا السيام الفئات . 4

الصحية  األولويات  قامئة  رأس  عىل  والهشة،  املحرومة 

والخطط التنموية الوطنية؛

توفري وتوسيع خدمات الرعاية الصحية األولية وسبل الوقاية . 5

مواطني  لجميع  واملساواة  العدالة  أساس  عىل  والعالج 

العراق بدءا بالفئات املحرومة وخاصة ساكني الريف. 

دارسة ظاهرة التقزم بني األطفال املزمنة يف العراق والتعرف . 6

عىل مسبباتها وإيجاد الحلول لها، ووضع الخطط والربامج 

املتكاملة للقضاء عليها، مع نظام للرصد واملراقبة 

النتائج وتخصيصا . 7 القامئة عىل  الصحية  اإلدارة  الرتكيز عىل 

القيام  عليها  بناء  ميكن  التي  املحرومة،  واألماكن  للفئات 

التقنية  الربامج  لرصد  مؤرشات  بإعداد  منهجية  بصورة 

إنظمة  وتطوير  وتقيـيمها،  الصحية  التنفيذية  والخطط 

املراقبة والرتصد.

األدلة . 8 عىل  املبنية  الحاسمة  الصحية  التداخالت  تطبيق 

بصورة منهجية متكاملة لخفض نسب الحرمان يف الصحة، 

وتسخري  الحاسمة،  التدخالت  وتطبيق  تبني  يف  واإلنتظام 

ألستنباط  البحوث  مجال  يف  والبرشية  املادية  املوارد 

التدخالت ذات الفعاليات العالية. 

تنمية القدرة التقنية للمالكات األدارية عىل مستوى املركز . 9

القائم  الربامج  تخطيط  كردستان عىل  وأقليم  واملحافظات 

عىل النتائج واملخرجات، لتمكينها من صياغة خطط عمل 

تنفيذية واضحة األغراض واألولويات واألهداف، مع ربطها 

أو  املحرز  م  التقدُّ بها  ُيقاس  التي  والكيف  الكّم  مبؤرشات 

الرتاجع فيها. 

الطبية . 10 الكوادر  لتوفري  الالزمة  املشرتكة  الخطط  إعتامد 

والصحية واإلدارية املؤهلة بني مؤسسات ووزارات الدولة 

املختلفة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتطوير ودعم 

البحوث العلمية يف املجاالت الصحية بالتنسيق مع الجهات 

املعنية يف الدولة، ومع الجهات واملؤسسات الدولية املعنية 

بتنمية العراق.

املسببة . 11 املتجذرة  والثقافية  اإلجتامعية  العوامل  تشخيص 

ألنحدار بعض املؤرشات الصحية املذكورة يف هذه الدراسة 

وأخرى بنفس األهمية، وذلك للتوصل إىل اعتامد مقاربات 

الصحي بني  الحرمان  أوجه  للكشف عن ومعالجة  جديدة 

ووضع  العراق،  يف  املناطقي  املستوى  وعىل  واألفراد  األرس 

الخطط ملعالجتها.

ومن األهمية مبكان إنخراط الحكومات املحلية واملجتمع املحيل 

الصحي  بالواقع  للنهوض  املالمئة  الحلول  ووضع  التخطيط  يف 

وتلبية اإلحتياجات الصحية لألرس املحرومة عىل أساس حقوق 

األمنائية.  األهداف  وتحقيق  الجنسني،  بني  واملساواة  األنسان 

العزم عىل مضاعفة  الدولة والنظام الصحي عقد  ويرتتب عىل 

الجهود من أجل املحرومني يف الصحة والذين ال حول لهم وال 

قوة ومن ال تتوفر لهم الحامية التي كفلها لهم الدستور العراقي.

الفصل السابع: ميدان البنى التحتية

7-1 مقدمة

رمبا كانت كفاءة البنى التحتية إحدى األدلة املهمة عىل مستوى 

املواصفات  تعكس  ال  الكفاءة  تلك  أن  إذ  مجتمع.  أي  تقدم 

أيضا  تعكس  بل  فقط،  الجيدة  أو  املتطورة  والفنية  الهندسية 

االتجاهات  جانب  إىل  والتجديد،  للتمويل  املتاحة  اإلمكانات 

تلك  بوظائف  الصلة  ذات  السلوكية  واملامرسات  اإلجتامعية 

لجمع  املناسبة  الحاويات  تتوفر  قد  املثال،  سبيل  فعىل  البنى. 

تلك  يفقد  آخر  نحو  عىل  يترصفون  الناس  أن  إال  النفايات، 

الحاويات فائدتها. إىل جانب أن بعض املامرسات تشكل ضغطا 

عىل كفاءة الخدمة من حيث االستمرار والوفرة.

لقد تعرضت جميع البنى التحتية يف العراق اىل دمار هائل، اىل 

جانب انحسار شديد يف القدرة التمويلية للدولة)134(، وخصوصا 

الحرب  أهداف  أحد  البنى  تلك  كانت  حيث   ،1991 عام  بعد 

الحصار  فرتة  أبان  اهاملها  تواصل  ثم  املبارشة،  او غري  املبارشة 

نيسان  بعد  العراق، واستكملت دمارا  الذي فرض عىل  الدويل 

يدفع  تراكمي  نحو  والدمار عىل  الخلل  تواصل  2003. وهكذا 

املواطن العراقي مثنه اليوم معاناة وحرماناً وتوتراً)135(.

لقد اتسمت سياسات وبرامج بناء وتوزيع خدمات البنى التحتية 

الحرضية،  املناطق  عىل  كان  الرتكيز  ان  اذ  واضح.  بإجحاف 

وخصوصا مراكز املحافظات مع إهامل واضح للريف. ففي عام 

1980 استفاد %93 من سكان الحرض مقابل %12 من سكان 

نسبة  تتجاوز  مل   1994 عام  وحتى  املنتجة،  املياه  من  الريف 

سكان الريف املستفيدين من خدمة املاء الصالح للرشب 41%. 

لقد كان العراق قبل عام 1990 يستورد من املعدات واألدوات 

دوالر  مليون   100 يعادل  مبا  الصحي  والرصف  للمياه  الخاصة 

سنويا، يف حني بلغ مجموع املساعدات التي حصل عليها العراق 

بعد عام 1991 وخالل خمس سنوات 10 ماليني دوالر فقط)136(.

ويف أواخر عام 2003، قدم تقرير دويل وصفا لحال البنى التحتية 

وال  كبري،  تدهور  عنه  نتج  عام  اهامل  اىل  أشار  اذ  العراق،  يف 

يحصل معظم الشعب العراقي عىل الخدمات األساسية وغالبا 

ما يلجأون بدال من ذلك اىل بدائل ذات تكلفة عالية للحصول 

عىل املياه والكهرباء. ويذكر التقرير مثاال لذلك التدهور ان من 

ذلك  ضئالة  يظهر  التدقيق  ان  اال  متصاعدا،  االوىل  للوهلة  بدا  الحكومي  اإلنفاق  ان  مع   134

االنفاق. فعىل سبيل املثال بلغ اإلنفاق عىل املاء واملجاري 609 مليون دينار خالل املدة 

املجموع.وكان  ذلك  من   0.35% ومبعدل  الحكومي  االنفاق  مجموع  من   1990-1980

دينار  مليون   69 من  اكرث  اىل   1980 عام  عراقي  دينار  مليون   16 من  ارتفع  قد  االنفاق 

سنة 1990. اال ان أهمية تلك الزيادة اىل مجموع اإلنفاق الحكومي انخفضت اىل 0.26% 

جمعية اإلقتصاديني العراقيني، تقرير التنمية البرشية 1995، بغداد، ص101.

أظهر تقرير األمن اإلنساين، املسودة االوىل، الذي أنجزه الجهاز املركزي لالحصاء لصالح   135

تقرير التنمية البرشية الوطني عام 2007 ان %93.3 من املبحوثني أكدوا ان توفري 

الخدمات ضامنة المن الناس، ص14 وما بعدها من التقرير.

جمعية اإلقتصاديني العراقيني، املصدر السابق نفسه، ص103-102.  136

بني 177 محطة لتوزيع املياه وللرصف الصحي هناك 34 محطة 

اعترب أداؤها جيدا و98 محطة اعتربت مقبولة)137(.

إن احد مصادر الرتاجع يف مستوى كفاءة الخدمات كام ونوعا 

الثامنينات تتعاقد مع رشكات  الدولة كانت منذ بداية  هو أن 

دولية إلجراء عمليات الصيانة، وباملقابل أهملت بناء القدرات 

الوطنية، أي أن العراقيني ظلوا يعملون دون تدريب، إىل جانب  

ذلك فإن االعتامد عىل تكنولوجيا عالية وسهلة الحركة وصغرية 

واملعروفة  املياه  ملعالجة  اإلنتاجية  عالية  ولكن  نسبيا  الحجم 

عليها  االستمرار  صعوبة  اىل  أدت  املتكاملة  الضغط  بوحدات 

لقلة صيانتها أثناء سنوات الحصار وعدم وجود العنارص البرشية 

املدربة لصيانتها)138(.

نوع  عن  النظر  وبغض  التحتية،  البنى  فان  لذلك  إضافة 

إذ  املجتمع.  يف  السائدة  الثقافة  خارج  التعمل  التكنولوجيا 

النفايات  من  والتخلص  والكهرباء  املياه  استخدام  عادات  ان 

تلعب دورها يف مدى كفاءة تلك البنى من حيث القدرة عىل 

املثال أن االعتداء عىل  اإليفاء بحاجات املواطنني. فعىل سبيل 

العامة للكهرباء، او استخدام املياه عىل نحو تبذيري،  الشبكة 

او حرق النفايات قد يثقل عىل وظائف تلك البنى ويؤدي اىل 

البيئة، من حيث  اىل  النظر  املهم  البيئة. ومن  اثار سلبية عىل 

اذ ان محطات  باالنسان واملجتمع من زاوية وظيفية،  عالقتها 

الكهرباء تعد عنرصا اساسيا لقيام شبكات املياه والرصف الصحي 

بوظائفها. كام ان لهذه البنى تأثري مبارش عىل األوضاع الصحية 

والتغذوية وال سيام حني يتداخل ذلك التأثري مع عوامل أخرى 

أخرى نفسية وإجتامعية)139(. 

7-2 عرض تحلييل لواقع البنى التحتية وبرامجها

لقد رافق تراجع كفاءة البنى التحتية وخصوصا بعد عام 1991 

من  قسم  توزيع  إعادة  ومع  العراق،  سكان  حجم  يف  زيادة 

له  كان  الرتاجع  ذلك  ان  كام  بالهجرة.  تتعلق  السكان ألسباب 

تأثريه املبارش عىل أداء الفعاليات اإلقتصادية وخصوصا بسبب 

حيث  املياه  او  الكهربائية  للطاقة  التام  اإلنقطاع  أو  الشحة 

توقفت مصانع ومصالح كثرية.

ان  لإلحصاء  املركزي  للجهاز  مهم  مسح  أظهر   2005 عام  ويف 

نسبة املخدومني بشبكات توزيع املياه الصالحة للرشب كانت 

السكان  نسبة  وبلغت  للريف.   62% مقابل   79% الحرض  يف 

املشمولة  املحافظات  سكان  اىل  املجاري  بشبكة  املخدومني 

باملسح)140( %25.7، يف حني بلغت نسبة السكان املخدومني 

األمم املتحدة والبنك الدويل؛ التقديرات املشرتكة إلعادة البناء واإلعامر يف العراق؛ ص 28   137

وما بعدها، أكتوبر 2003.

املصدر السابق نفسه، ص30.  138

اليونيسيف، إيقاد شعلة االمل يف زمن االزمات، دراسة تحليلية لوضع الطفل واملرأة يف   139

العراق، اب 2007، ص45.

شمل املسح جميع محافظات العراق باستثناء اربيل ودهوك واعتربت أمانة بغداد   140

وأطراف بغداد مصدرين منفصلني للبيانات.
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إطار )7-1( املشاكل والتحديات التي يواجهها قطاع البنى التحتية

وجود عجز كبري يف نسبة تغطية السكان الحرض وانعدام التغطية بشكل كامل يف املناطق الريفية والحاجة اىل موارد مالية . 1

ضخمة جداً لزيادة نسبة التغطية وتحسني نوعية الخدمة.

تقادم عمر شبكات الرصف الصحي القامئة حالياً وحاجتها اىل اإلدامة والتطوير.. 2

املائية وخاصة اختالط مياه الرصف الصحي . 3 املوارد  الناجم عن ترصيف مياه غري معالجة اىل مصادر  الخطري  البيئي  التلوث 

بشبكات مياه الرشب القريبة من مآخذ مشاريع مياه الرشب.

عزوف القوى العاملة املاهرة وغري املاهرة للعمل يف مجال الرصف الصحي العتبارات اجتامعية.. 4

التوسع االفقي املستمر والكبري يف املدن والقصبات العراقية مام يعظم من كلفة تقديم هذه الخدمة من جهة ويعرقل زيادة . 5

نسبة التغطية.

نقص يف املستلزمات التشغيلية من آليات تـخصصية ومعدات وأنابيب, وقوى عاملة, وشحة الوقود.. 6

مشاكل يف استهالك وتـخصيص مواقع املشاريع واعتامد أساليب وتصاميم تقليدية ومنطية دون اللجوء اىل تحديثها.. 7

املصدر: وزارة التخطيط ، خطة التنمية الوطنية 2014-2010، 2009.

بنظام معالجة مستقلة سبتك تانك %51.2 من سكان املحافظات 

املشمولة. وبلغت نسبة الطاقة الفعلية ملحطات معالجة املياه 

نسبة  وبلغت  فقط.   31.3% التصميمية  الطاقة  اىل  املركزية 

النفايات %55.6. وال تشمل  املخدومني بخدمة جمع  السكان 

املئوية الستخدام  النسبة  وبلغت  الريف.  الخدمة سكان  هذه 

مواقع  نسبة  وكانت  فقط.   15.8% االهايل  قبل  من  الحاويات 

الطمر الصحي غري املطابقة للمواصفات البيئية 29.5% )141(.

املركزية  املحطات  عدد  بلغ  فقد  املجاري  لقطاع  بالنسبة  أما 

يف  محطات   4 الصغرية  املحطات  وعدد  محطة   14 العراق  يف 

سنة 2007، وبلغت نسبة السكان املخدومني بشبكات املجاري 

يف مدينة بغداد %92 وهي األعىل، لكنها تدنت يف محافظتي 

واسط واملثنى إىل)0%()142(.

ان مشاريع الرصف الصحي كانت ومل تزل دون املستوى املطلوب، 

وقد أسهم عدم االهتامم بهذا القطاع يف تلوث البيئة، واصبح 

أغلب  ان  املواطنني، حيث  حقيقية عىل صحة  يشكل خطورة 

التي تستخدم  مياه الرصف الصحي يلقى يف االنهار والجداول 

مياهها للرشب من قبل العديد من سكان القرى واالرياف التي 

ال تكون مخدومة بشبكات املياه الصالحة للرشب. بل ان كثريا 

من املستشفيات واملراكز الصحية صارت تلقي مبخلفاتها يف مياه 

االنهار)143(.

وبالرغم من ضخامة املبالغ االستثامرية التي خصصت للرصف 

 750 بحدود  بلغت  والتي  بغداد  عدا  املحافظات  يف  الصحي 
الجهاز املركزي لإلحصاء، املسح البيئي يف العراق لسنة 2005، املاء/املجاري/الخدمات   141

البلدية حزيران 2006، ص7 وما بعدها.

املصدر السابق نفسه، ص187.  142

تشري بعض التقارير اىل ان هناك ما يقرب من )126( مستشفى يف العراق فيها وحدات   143

ملعالجة املياه، بينام توجد )33( مستشفى مرتبطة بشبكة املجاري، ولكن )31( منها 

ترصف مياهها الثقيلة اىل االنهار)تقرير املنظمة الوطنية لحقوق االنسان، منشور يف 

جريدة الزمان/ طبعة العراق، العدد 3270 يف 16/4/2009(.

عوامل  تأثريات  مع  التحتية  البنى  خدمات  أزمة  ترافقت  لقد 

الرئيسية،  أنهاره  يف  للعراق  الواردة  املياه  شحة  منها  مضافة 

املحطات  من  العديد  طالت  التي  التخريب  أعامل  ومنها 

واملشاريع وخصوصا الكهرباء، اىل جانب مامرسات خاطئة مثل 

االعتداء عىل الشبكة الكهربائية او عدم التزام املواطنني ببعض 

اإلجراءات مثل رمي النفايات يف األماكن املخصصة او الحفاظ 

يف  الخطر  مصادر  فاقمت  األزمة  تلك  ان  كام  الحاويات.  عىل 

األنهار. فضال  الصلبة يف  النفايات  بتأثري رمي  البيئة، وخصوصا 

ذلك  كل  االنهار.  بعض  مياه  يف  امللوحة)147(  نسبة  إرتفاع  عن 

ترافق مع بيئة إجتامعية ومادية غري مستقرة، فمن املعلوم ان 

االزمات الكربى تؤدي اىل تعطيل أو تدمري البنى التحتية، كام 

تدمر املؤسسات اإلقتصادية واملزارع)148(.

نظم مركز بحوث السدود واملوارد املائية يف نينوى بتاريخ 7/6/2009 ندوة حذر   147

املشاركون فيها من تدين نوعية املياه وأشاروا اىل ان مشكلة امللوحة ستتفاقم خالل 

السنوات الخمس القادمة. )ينظر: تقرير املنظمة الوطنية لحقوق االنسان، مصدر سابق(.

املركز االستشاري للدراسات والتوثيق، انرتاك التنمية يف مجتمعات غري مستقرة، بريوت،   148

2006، ص4.

مليار دينار للفرتة من 2004-2008 وبنسب رصف عالية بحدود 

والتدهور  الصحي  الرصف  خدمات  مستوى  تدين  فان   ،90%

الذي أصاب البنى التحتية لها مل يطور من واقع هذه الخدمة 

بشكل ملحوظ)144(. 

نسبة  يف  كبري  عجز  وجود  هو  القطاع  هذا  مشكالت  ابرز  ان 

تغطية سكان الحرض وانعدام التغطية بشكل كامل يف املناطق 

نسبة  لزيادة  جدا  ضخمة  مالية  موارد  اىل  والحاجة  الريفية 

شبكات  تقادم  جانب  اىل  الخدمات.  نوعية  وتحسني  التغطية 

والتطوير.  اإلدامة  اىل  وحاجتها  حاليا  القامئة  الصحي  الرصف 

فضال عن التلوث البيئي الخطري الناجم عن ترصيف مياه غري 

معالجة اىل مصادر املوارد املائية وخاصة اختالط مياه الرصف 

الصحي بشبكات مياه الرشب القريبة من مأخذ مشاريع مياه 

املدن  يف  والكبري  املستمر  األفقي  التوسع  أسهم  كام  الرشب. 

العراقية يف تفاقم املشكلة وعظم من كلفة تقديم  والقصبات 

هذه الخدمة من جهة وحد من زيادة نسبة التغطية.

الفرد من املاء الصايف املستهلك يف محافظات  لقد بلغ نصيب 

م3.   138.7 بغداد  ألمانة  إضافة  كردستان  اقليم  عدا  العراق 

وهذا املعدل يرتاوح بني 56.9 م3 يف ميسان و370 م3 يف كركوك 

مقابل 91 م3 يف بغداد145. وفيام يتعلق بقطاع الكهرباء يالحظ 

بلغت  للبيع  واملعدة  املولدة  الكهرباء  من  الفرد  نصيب  ان 

0.0013 ميكا واط/ساعة عام 2007، بينام كانت 0.0011 ميكا 

واط/ساعة عام 2003)146(.

وزارة التخطيط؛ خطة التنمية الوطنية الخمسية )2010-2014(، الجزء األول؛ وثيقة   144

الخطة 2009.

الجهاز املركزي لإلحصاء، تقرير اإلحصاءات البيئية للعراق لسنة 2007، ايلول 2008،   145

ص108. اذ يشري التقرير انه يف عام 2008 بلغ مقدار الشحة يف املياه 2.6 مليون م3 

يوميا، أي بنسبة %21 يف املحافظات عدا بغداد.

املصدر السابق نفسه، ص152.  146

الجدول )7-1( مؤرشات دليل ميدان البنى التحتية

حاالت الحرمانالدليلت 

عدم وجود توصيل من الشبكة العامة إىل البنى التحتيةاملصدر الرئييس للامء1

توفر مصدر للكهرباء2
ال يوجد كهرباء أو يوجد من مصدر واحد فقط من غري الشبكة العامة أو من أكرث من 

مصدر واحد من غري الشبكة العامة 

عدد ساعات الحصول عىل الكهرباء من الشبكة العامة 16 ساعة أو اقل يوميااستقرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة3

ال توجد وسيلة الرصف الصحي4

رميها خارج الوحدة السكنية أو حرقها أو طمرها أو أخرىوسيلة التخلص من النفايات5

طريق مفروش بالحىص أو طريق ترايب أو أخرى نوعية الطريق املؤدي للمسكن6

تأثري كبري أو تأثري قليل بالنسبة ل 12 مؤثر سلبياملؤثرات السلبية يف محيط املسكن7

أكرث من كيلومرتاملسافة إىل الخدمات 11 خدمة8

ال . 2 كانت  إذا  محرومة  األرسة  تعترب  الكهرباء:  مصدر  توفر 

تحصل عىل الكهرباء من الشبكة العامة. وتم يف هذا املؤرش 

معاملة املولد الخاص واملولد املشرتك بشكل متساٍو إال أنه 

كهرباء  توفر  أنها  باعتبار  العامة  للشبكة  أفضلية  أعطيت 

دون ضجيج ودون الحاجة إىل اإلدامة والصيانة. 

استقرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة: تعترب األرسة . 3

الكهرباء من  الحصول عىل  إذا كان عدد ساعات  محرومة 

الشبكة العامة 16 ساعة أو اقل يوميا. 

كان . 4 إذا  محرومة  األرسة  تعترب  الصحي:  الرصف  وسيلة 

مسكنها ليس متصال بحفرة امتصاصية وال بالشبكة العامة 

للرصف الصحي. ونظرا إىل انه مل تجمع يف املسح اإلجتامعي 

واإلقتصادي لألرسة يف العراق، 2007 بيانات عام إذا كانت 

شبكة الرصف الصحي العامة تعمل بشكل جيد أم ال اعتربت 

عالمة شبكة الرصف الصحي العامة لسنة 2007 تساوي 1.7 

وذلك وفقا ملتوسط العالمة املقدرة من نتائج مسح األحوال 

املعيشية 2004. 

وسيلة التخلص من النفايات: تعترب األرسة محرومة إذا مل . 5

تكن الوسيلة هي وضع النفايات يف حاوية خاصة بالنفايات 

أو جمعها من قبل عامل القاممة. 

نوعية الطريق املؤدي للمسكن: يعنى هذا املؤرش بتعبيد . 6

األرسة  وتعترب  أرصفته،  ونوعية  للمسكن  املؤدي  الطريق 

محرومة إذا مل يكن الطريق معبدا. 

املؤثرات السلبية يف محيط املسكن: هو مؤرش مركب يعرب . 7

عن اثني عرشة مؤثرا سلبيا للبيئة املحيطة باملسكن: دخان 

وقوارض  حرشات  ضجيج،  كريهة،  روائح  غبار،  وغازات، 

ومياه  املطر  وقاذورات،  نفايات  أخرى،  وحيوانات  وكالب 

راكدة، منافذ الرصف الصحي، رطوبة، عدم كفاية التهوية، 

مخاطر أمنية، إنارة غري كافية. وتحدد العالمة بالنسبة لكل 

مؤثر كاأليت: تأثري كبري 0.2، تأثري قليل 0.6، تأثري قليل جدا 

محرومة  األرسة  تعترب  وبهذا   .2 اإلطالق  عىل  تأثري  وال   1

بالنسبة للمؤثر السلبي إذا كان له تأثري كبري أو تأثري قليل 

عىل األرسة وتعد غري محرومة إذا كان التأثري قليل جدا أو 

ليس هنالك تأثري له.

7-3 املؤرشات املستخلصة من تطبيق منهجية دليل 

مستوى املعيشة يف ميدان البنى التحتية

7-3-1 دليل ميدان البنى التحتية ومؤرشاته

عالقة  لها  التي  املؤرشات  من  مجموعة  امليدان  هذا  يعكس 

بخدمات البنى التحتية من اجل تحديد نقاط القوة والضعف 

يف  املعيشة  مستوى  قياس  ميادين  من  املهم  الجانب  هذا  يف 

وكام  املؤرشات  من  امليدان مجموعة  هذا  تضمن  وقد  العراق 

ييل:

كان . 1 إذا  محرومة  األرسة  تعترب  للامء:  الرئييس  املصدر 

إىل  العامة  الشبكة  من  يصل  ال  للامء  الرئييس  املصدر 

الوحدة السكنية. 
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اقرب . 8 عن  يعرب  مركب  مؤرش  هو  الخدمات:  إىل  املسافة 

مسافة عن الوحدة السكنية بالنسبة ألحدى عرشة خدمة. 

وألغراض تحديد عالمات الخدمات قسمت إىل نوعني. النوع 

األول يتضمن الخدمات التي تحتاج إليها األرسة بشكل يومي 

تقريبا وهي صيدلية، مركز رشطة، محل عبادة، موقف باص 

وتعد  وأسواق.  أجرة  خاص/سيارة  باص  موقف  عمومي، 

األرسة محرومة بالنسبة لهذه الخدمات إذا زادت املسافة 

عن 1 كيلومرت. والنوع الثاين من الخدمات هي تلك التي ال 

تحتاج إليها األرسة عادة بشكل يومي وتتضمن دائرة بريد، 

وتعد  بلدي.  ومجلس  إطفاء  محطة  شباب، مرصف،  مركز 

األرسة محرومة بالنسبة لهذه الخدمات إذا زادت املسافة 

عن 5 كيلومرت.

وأعطيت املؤرشات الثامنية أوزانا متساوية لكن يحصل مجال 

الكهرباء ضعف الوزن مقارنة ببقية مجاالت البنى وذلك نظرا 

مستوى  عىل  كبري  تأثري  من  الكهرباء  توفر  نقص  يشكله  ملا 

املعيشة يف العراق منذ عام 2003.

7- 2-3 البعد اإلحصايئ: االرتباط واالنحراف املعياري

يعترب ميدان البنى التحتية من امليادين التي سجلت فيها نسب 

حرمان عالية مقارنة بباقي امليادين، اذ أظهر هذا امليدان مع 

عالقة  لها  التي  امليادين  مع  متوقعاً  ترابطاً  األخرى  امليادين 

مبارشة. فقد سجل هذا امليدان أعىل إرتباط مع ميدان املسكن 

والتعليم. فبالنسبة مليدان املسكن وعالقته مبيدان البنى التحتية 

توفر  مبدى  تكتمل  الجيد  املسكن  مواصفات  أن  واضحاً  يبدو 

الطريق  ونوعية  الصحي  والرصف  الكهرباء  مثل  الخدمات 

امليدان  لعالقة  بالنسبة  أما  ذلك،  غري  واىل  املسكن  اىل  املؤدي 

للفرد  التعليمي  إنه كلام كان املستوى  البديهي  بالتعليم فمن 

عايل كلام سعى هذا الفرد اىل تطوير حياته املعيشية وجزء مهم 

اإلقتصادي  الوضع  ارتباطه مع  إن  التحتية كام  البنى  منها هو 

جاء باملرتبة الثالثة وهو مقارب مليدان الصحة وجميع إرتباطات 

اتجاها طرديا. وهذا  امليادين األخرى أظهرت  امليدان مع  هذا 

يعني مدى تأثري الوضع اإلقتصادي والصحي لألرس عىل مجمل 

ميدان  يف  تحسن  أي  إن  القول  ميكن  وأخرياً  املعيشية.  الحياة 

البنى التحتية سوف ينعكس إيجابا عىل باقي امليادين كام ذكرنا 

يف بداية الفقرة. إن هذا امليدان قد سجل أعىل نسب حرمان 

مقارنًة بباقي امليادين %53 أي إن أكرث من نصف األرس العراقية 

تعاين من حرمان يف ميدان البنى التحتية كام إن متوسط قيمة 

امليادين  باقي  من  قيمة  أقل  سجلت  قد  امليدان  لهذا  الدليل 

وهذا يدل عىل زيادة يف نسب األرس املحرومة. كام إن االنحراف 

تباينات يف  مام يدل عىل عدم وجود  إنخفاضاً  املعياري سجل 

التقف  العراق  يف  التحتية  البنى  ان مشكلة  امليدان.  أرس هذا 

عند حد ما لحقها من تدمري بل وأيضا ان اعادة تأهيلها تصطدم 

بعوائق االمن والتمويل والفساد.

الجدول )7-2( قيم معامالت األرتباط البسيط بني أدلة امليادين والدليل العام ملستوى املعيشة *

امليدان
الوضع 

اإلقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
املسكنالبنى التحتيةالصحةالتعليم

الدليل العام ملستوى 

املعيشة

0.330.220.440.311.000.430.68البنى التحتية

* جميع قيم معامالت االرتباط يف الجداول تختلف عن الصفر مبستوى معنوية 0.01

7-3-3 دليل ميدان البنى التحتية عىل مستوى العراق)149(

مكتفية،  محرومة،  الثالثة  املستويات  وفق  األرس  مقارنة  عند 

أفضل حاالً، نالحظ إن نسبة األرس املحرومة تعادل ثالث أمثال 

األرس األفضل حاالًً وهذه النسب متوقعة نتيجة ضعف املتابعة 

والتحديث والصيانة يف املؤرشات التي عكسها هذا امليدان وكام 

مبني يف الشكل 7-1. أما عند دراسة مستويات الحرمان حسب 

بلغت نسبة سكان الدول العربية الذين لديهم مصدر مياه صالحة للرشب %86، ويف   149

البلدان متوسطة التنمية وصلت النسبة اىل %82، وهي ذاتها النسبة املسجلة لدول 

العامل، يف حني بلغت النسبة للدول النامية %70 كام أشار تقرير التنمية البرشية الدويل 

)ينظر: العراق: التقرير الوطني لحال التنمية البرشية 2008، ص64(.

بالنسبة  الصورة أكرث وضوحاً وخاصة  تبدو  الخاميس  التصنيف 

لألرس التي تعاين من حرمان عايل جداً فهي تقارب %21 أي أقل 

من نصف األرس املحرومة وهذا يعني إن األرس يف هذا املستوى 

عميقة  بصورة  وتدرس  تشخص  أن  يجب  حقيقية  أزمة  تعاين 

قد  األرس  هذه  ان  القول  وميكن  لها.  الناجعة  الحلول  إليجاد 

تضطر اىل اتباع مامرسات تعود هي االخرى بالرضر عىل مجمل 

مؤرشات امليدان. فعىل سبيل املثال يؤدي التجاوز عىل الشبكة 

الكهربائية اىل الضغط عليها وانقطاعها يف كثري من االحيان. ان 

الظواهر،  العشوائية تشهد مثل هذه  السكانية  كل املجمعات 

البناء  الثقيلة بسبب  املياه  الرشب مع  مياه  امتزاج  كام تشهد 

غري النظامي وتكرس املجاري وشبكات مياه الرشب. وعند النظر 

كثرياً  تختلف  ال  فالصورة  األفراد  نسبة  خالل  من  الحرمان  اىل 

عن األرس. 

الجدول )7-3( توزيع األرس واألفراد حسب مستويات اإلشباع لدليل البنى التحتية ودليل مستوى املعيشة - التصنيف الثاليث )%(

املجموعأفضل حااًلمكتفيةمحرومةاملؤرش

27.950.421.7100.0دليل مستوى املعيشة لألرس

52.830.017.2100.0دليل البنى التحتية لألرس

29.751.219.1100.0دليل مستوى املعيشة لألفراد

54.929.016.1100.0دليل البنى التحتية لألفراد

الجدول )7-4( توزيع األرس واألفراد حسب مستويات اإلشباع لدليل ميدان البنى التحتية ودليل مستوى املعيشة - التصنيف الخاميس )%(

املؤرش

إشباع 

منخفض 

جدا

إشباع 

منخفض

إشباع 

متوسط

إشباع 

مرتفع

إشباع 

مرتفع 

جدا

املجموع

3.324.650.420.21.5100.0دليل مستوى املعيشة لألرس

20.732.030.015.61.6100.0دليل البنى التحتية لألرس

4.025.751.218.11.0100.0دليل مستوى املعيشة لألفراد

23.131.829.014.61.4100.0دليل البنى التحتية لألفراد

7-3-4 مؤرشات دليل البنى التحتية عىل مستوى العراق

يف الوقت الذي أظهر دليل البنى التحتية إرتفاعا كبريا يف نسب 

األرس املحرومة يالحظ تأشري ذات اإلرتفاع بالنسبة ملؤرشاته مع 

وجود تباين واضح فيام بينها بالنسبة ملستوى الحرمان. إذ يف 

الكهربائية  الطاقة  استقرار  فيه مؤرشات  الذي سجلت  الوقت 

نسبة حرمان %93 ووسيلة التخلص من النفايات %62 ونوعية 

الطريق املؤدي إىل املسكن %40 واملؤثرات السلبية يف محيط 

البنى التحتية %39 انخفضت نسبة الحرمان يف مؤرشات املسافة 

واملصدر   22% الصحي  الرصف  ووسيلة   25% الخدمات  اىل 

مصدر  توفر  مؤرش  يف   2.5% إىل  لتصل   15% للامء  الرئييس 

للكهرباء. الوسط الحسايب لهذه املؤرشات تراوح بني )1.5-0.4(. 

دليل  ملؤرشات  املعياري  االنحراف  قيمة  يبني   )5-7( الجدول 

البنى التحتية وتشري اىل وجود تباين يف قيم املؤرشات املختلفة 

التخلص  )0.3-0.8( حيث ارش مؤرش وسيلة  بني  ترتاوح  والتي 

من النفايات أعىل تباين 0.8 ومؤرش استقرار الطاقة الكهربائية 

من الشبكة العامة أقل تباين 0.3. 

الشكل )7-1( توزيع األفراد حسب مستويات اإلشباع لدليل 

ميدان البنى التحتية - التصنيف الخاميس %

وفيام ييل تحليال لكل مؤرش من مؤرشات دليل البنى التحتية:

الحياة وبالتايل أي . 1 املاء هو رشيان  الرئييس للامء،  املصدر 

نسبة من الحرمان حتى ولو كانت متدنية فهي غري مقبولة. 

فقد أظهرت النتائج إن حوايل %15 من األرس تعاين حرمانا 

هو  القلق  عىل  يبعث  الذي  اليشء  لكن  املؤرش،  هذا  يف 

إرتفاع نسبة األرس املكتفية اىل حوايل %64 وهذا يعني ان 

أي تعرض ملنظومة توفر املاء ملشكالت وازمات سوف تؤدي 

اىل ارتفاع نسبة الحرمان لكثري من األرس، مام يتطلب وضع 

الحلول الرسيعة لهذه املشكلة التي يرتتب عليها آثارا سلبية 

عىل صحة األفراد والبيئة

قد . 2 املؤرش  هذا  إن  النتائج  أظهرت  الكهرباء،  مصدر  توفر 

إن  إال  امليدان.  هذا  مؤرشات  بني  حرمان  نسبة  أقل  سجل 
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إنخفاض نسبة الحرمان ال تعني لنا إننا توصلنا اىل نتائج تبدو 

للوهلة األوىل متفائلة. بل تعكس نسبة الحرمان املتدنية اىل 

قصور يف توفر املصدر الرئييس للكهرباء وهو الشبكة العامة 

وهذا ما سوف نالحظه يف تحليل باقي املؤرشات. إن إرتفاع 

نسب الحرمان يف املؤرش جعل األرس تبحث عن مصدر آخر 

قد يكون مولدة خاصة أو مشرتكة للتعويض عن انقطاعات 

الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة.

تبدو صعبة . 3 بفرتة  العراق  مير  الكهربائية،  الطاقة  استقرار 

السبب  يعود  وقد  الكهربائية  الطاقة  توفر  مجال  يف  جداً 

يف ذلك اىل عدم تطوير مصادر الطاقة وما عانته تلك من 

إهامل لعقود من الزمن نتيجة الحروب التي مر بها العراق 

عن  فضال  السابق  النظام  حكم  أثناء  اإلقتصادي  والحصار 

عمليات التخريب ونقص الوقود بعد االحتالل. فقد سجل 

امليادين  بجميع  مقارنة  حرمان  نسب  أعىل  املؤرش  هذا 

األخرى %93 باملقابل يوجد %2 من األرس األفضل حاالً.

سليمة . 4 صحية  بيئة  عىل  للحفاظ  الصحي،  الرصف  وسيلة 

االعتبار  بنظر  يأخذ  أن يكون هناك عمل  بد من  لألرس ال 

هو   رشوطه  أهم  من  والذي  السليم  التحتية  البنى  توفر 

إن %22 من  اىل  النتائج  بينت  لقد  الصحي.  الرصف  توفر 

حاالً.  األفضل  األرس  من   29% مبقابل  حرمانا،  تعاين  األرس 

قد  العراق  يف  لألرسة  واإلقتصادي  اإلجتامعي  املسح  وكان 

أظهر ان %50 من األرس تستخدم حوض التعفني كوسيلة 

الشبكة  يستخدمون   27% حوايل  وان  الصحي،  للرصف 

العمومية، مقابل %15 يستخدمون املجاري املكشوفة)150(.

وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء؛ هيئة إحصاء إقليم كردستان؛ البنك الدويل؛   150

املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق )IHSES(؛ الجدول 17-2، ص 120، 2007.

وسيلة التخلص من النفايات، من أجل الحفاظ عىل البيئة . 5

ال بد من أن يكون هناك معايري تأخذ بنظر االعتبار الطريقة 

االمثل يف التخلص من النفايات، لكن يبدو من النتائج التي 

تم التوصل اليها عدم وجود وسيلة تحقق الحد األدىن من 

هذا  يف  املحرومة  األرس  نسبة  سجلت  فقد  املعايري  هذه 

املؤرش إرتفاعا يأيت باملرتبة الثانية بعد مؤرش استقرار الطاقة 

حاالً.وقد  األفضل  األرس  من  مقابل 30%  الكهربائية 62% 

ان  العراقية  لألرسة  واإلقتصادي  اإلجتامعي  املسح  أظهر 

حوايل %55 من القاممة ترمى خارج الوحدة السكنية، وان 

حوايل %29 ترفع من قبل البلدية أو مقاول البلدية، مقابل 

%8 تحرق و%7 توضع يف حاويات خاصة)151(.

معبدة . 6 طرق  توفر  إن  للمسكن،  املؤدي  الطريق  نوعية 

ملساكن األرس مهمة إذا ما نظرنا اىل الصعوبات التي ميكن 

أن تواجه األرس يف الريف يف عملية اإلنتقال من أجل العمل 

أو غري ذلك. ويظهر من النتائج إن %40 من األرس تعاين من 

حرمان يف هذا املؤرش.

حق . 7 من  إن  التحتية،  البنى  محيط  يف  السلبية  املؤرشات 

كل شخص أن يعيش يف مسكن يتوفر فيه الراحة النفسية 

السكنية  الوحدات  تكون  أن  يتطلب  وذلك  واإلجتامعية، 

بعيدة عن األماكن العامة أو عن املصانع أو غري ذلك، إال 

أن النتائج أظهرت إن %40 من األرس محرومة وهي تقارب 

نسبياً نسبة األرس األفضل حاالً.

املصدر السابق نفسه، الجدول رقم )16-2(، ص118.  151

الجدول )7-5( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرشات دليل ميدان البنى التحتية )%(

مكتفيةمحرومةاملؤرش
أفضل 

حااًل
املجموع

األرس املشمولة 

بقياس املؤرش %

الوسط 

الحسايب 

لقيمة املؤرش

اإلنحراف 

املعياري لقيمة 

املؤرش

14.764.121.2100.099.61.10.5املصدر الرئييس للامء

2.523.074.6100.0100.01.50.4توفر مصدر للكهرباء

92.75.51.8100.099.40.40.3استقرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة

21.948.929.2100.0100.01.00.5وسيلة الرصف الصحي

62.08.030.0100.0100.00.60.8وسيلة التخلص من النفايات

40.133.126.8100.0100.00.90.6نوعية الطريق املؤدي للمسكن

املؤثرات السلبية يف محيط البنى التحتية 

12 مؤثر
39.415.145.5100.0100.01.20.5

24.822.252.9100.099.91.20.4املسافة إىل الخدمات 11 خدمة

52.830.017.2100.0100.01.00.3دليل ميدان البنى التحتية

الشكل )7-2( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرشات دليل ميدان البنى التحتية )%(

يعتمد هذا املؤرش عىل مدى توفر . 8 املسافة اىل الخدمات، 

ربع  حوايل  إن  النتائج  أظهرت  حيث  األساسية  الخدمات 

األرس تعاين من حرمان وهي أقل من نصف نسبة األرس األفضل 

حاالً.يبدو إن مستويات الحرمان بالنسبة ملؤرشات ميدان البنى 

التحتية متباينة فهي مرتفعة يف مؤرش استقرار الطاقة الكهربائية 

ومنخفضة يف مؤرش توفر مصدر الكهرباء. كام إن أعىل متوسط 

قيمة عىل مستوى املؤرشات قد سجل يف مؤرش مصدر الكهرباء 

باألرس  مقارنًة  املحرومة  األرس  إنخفاض  تعكس  والتي   1.5

املكتفية واألفضل حاالً. كام إن أقل قيمة متوسط كانت ملؤرش 

إستقرار الطاقة الكهربائية 0.4 والتي تعكس اإلرتفاع الكبري يف 

نسب األرس املحرومة. أما أقل قيمة إنحراف معياري كانت أيضاً 

يف مؤرش إستقرار الطاقة الكهربائية 0.3 والتي تعكس إنخفاض 

التباينات يف هذا املؤرش.

7-3-5 دليل ميدان البنى التحتية ومؤرشاته عىل املستوى املكاين 

عند مقارنة نسبة األرس املحرومة يف هذا امليدان عىل مستوى 

املناطق تظهر لنا النتائج إرتفاع نسب الحرمان يف جميع املناطق 

العام ملستوى املعيشة. كام  الدليل  مقارنًة باألرس املحرومة يف 

إن بقية املحافظات قد سجلت أعىل نسبة تقدر بضعف األرس 

ترتيب  عند  أما  املعيشة.  ملستوى  العام  الدليل  يف  املحرومة 

كردستان  إقليم  محافظات  إن  نالحظ  الجغرافية  املناطق 

املحرومة  األرس  نسبة  إنخفاض  يف  األول  الرتتيب  عىل  حصلت 

الحرمان  من  نسبة  أقل  سجلت  التي  بغداد  مبحافظة  مقارنًة 

هذا  يعود  وقد  املعيشة  ملستوى  العام  الدليل  مستوى  عىل 

اإلختالف بني نسب الحرمان اىل اإلستقرار األمني الذي تحظى 

به محافظات إقليم كردستان مقارنًة بباقي مناطق العراق. رغم 

ان مشكالت الطاقة الكهربائية ما زالت مل تحل بعد.

1. دليل ميدان البنى التحتية عىل مستوى املناطق

إن الحرمان الذي تعاين منه املناطق الريفية قد ال يعود فقط اىل 

الجزء  التحتية بل يعود ذلك يف  البنى  إهامل املعنيني يف مجال 

بتباعد يف مناطق  تتميز  التي  الريفية  املناطق  اىل طبيعة  األكرب 

سكناها باإلضافة اىل عدم وجود مجمعات سكنية يف الريف أدت 

كل هذه االسباب مجتمعة اىل هذا التفاوت الكبري مع الحرض. 

ضعف  اىل  امليدان  هذا  يف  الحرمان  نسب  إرتفاع  من  فبالرغم 

األرس املحرومة يف الدليل العام. إال إن إتجاهات الحرمان أخذت 

نفس اتجاه نسب الحرمان للدليل العام. فعىل سبيل املثال إن 

محافظات إقليم كردستان قد سجلت نسبة حرمان مرتفعة يف بيئة 

بقية الحرض يف ميدان البنى التحتية وهي ايضاً قد سجلت نسبة 

حرمان مرتفعة يف الدليل العام ملستوى املعيشة. فيبدو إن إرتفاع 

نسب  إرتفاع  اىل  باألساس  يعود  املؤرش  هذا  يف  الحرمان  نسب 

الحرمان يف املناطق الريفية الذي سجل يف جميع املناطق نسب 

تجاوزت %90. عدا مدينة بغداد التي سجل فيها الريف نسبة 

حرمان بلغت %69. إن اإلنخفاض امللحوظ يف نسب الحرمان يف 

حرض كردستان سببه اإلستقرار األمني واإلنفتاح اإلقتصادي لهذه 

املنطقة مقارنًة بباقي املناطق كام مبني يف الجدول 7-7.

الجدول )7-6( نسب الحرمان وترتيبه مليدان البنى التحتية حسب املنطقة )% لألرس(

الرتتيبالبنى التحتيةاملنطقة
الدليل العام ملستوى 

املعيشة
الرتتيب

33.5127.02كردستان

34.3217.81بغداد

65.2332.53بقية املحافظات

-27.9-52.8العراق
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الجدول )7-7( نسب الحرمان مليدان البنى التحتية والدليل العام ملستوى املعيشة حسب املنطقة والبيئة)٪ لألرس( 

الدليل العام ملستوى املعيشةالبنى التحتيةالبيئةاملنطقة

كردستان

23.821.2مركز محافظة

14.512.5بقية الحرض

19.016.7حرض

94.070.0ريف

33.527.0حرض وريف

بغداد

29.68.9مركز محافظة

32.721.9بقية الحرض

31.617.2حرض

69.124.5ريف

34.317.8حرض وريف

بقية املحافظات

55.121.3مركز محافظة

43.715.3بقية الحرض

48.517.8حرض

95.158.7ريف

65.232.5حرض وريف

العراق

42.217.8مركز محافظة

35.817.2بقية الحرض

38.417.4حرض

93.257.5ريف

52.827.9حرض وريف

2. دليل ميدان البنى التحتية عىل مستوى املحافظات 

أظهرت النتائج كام يف الجدول )7-8( بأن أعىل نسب الحرمان 

ودياىل  ميسان  محافظتي  يف  سجلت  التحتية  البنى  ميدان  يف 

)%88، %84(. باملقابل سجلت محافظات إقليم كردستان أقل 

نسب لحرمان تراوحت بني %30 و%35 وهي أقل من املستوى 

الوطني. كام إن املالحظ عىل هذا امليدان إضافة اىل إنه شكل 

أعىل نسب حرمان من باقي امليادين، إال إن امللفت للنظر،ان 

إنخفضت  التي  املحافظات  هي  وبغداد  كردستان  محافظات 

فيها نسبة الحرمان مقارنة بباقي املحافظات وقد يعود سبب 

يف ذلك اىل استقرار الذي شهدت محافظات إقليم كردستان يف 

العقد األخري.أما بغداد فقد شهدت بعض التحسن يف أداء البنى 

التحتية.

باعتبارها  املحافظة  هذه  أهمية  اىل  يعود  قد  ذلك  ان  كام 

سجلت  آخر  جانب  من  للبلد.  اإلقتصادية  والواجهة  العاصمة 

محافظات كركوك، بابل، صالح الدين، القادسية، املثنى، ذي قار 

والبرصة اعىل نسب حرمان عىل مستوى ميدان البنى التحتية.

مستوى  عىل  الحرمان  نسب  ان   8-7 الجدول  من  يظهر  كام 

جميع  يف  ملحوظا  إرتفاعا  سجلت  قد  التحتية  البنى  ميدان 

املحافظات مقارنة بالدليل العام ملستوى املعيشة عدا محافظة 

نينوى فهي الوحيدة التي كانت فيها نسب الحرمان يف ميدان 
البنى التحتية اقل من الدليل العام ملستوى املعيشة)152(.

يف  مبني  كام  املحافظات  ترتيب  يف  الفرق  بني  املقارنة  وعند 

الجدول )7-9( نالحظ ان محافظات كركوك، دياىل،االنبار،صالح 

الدين والبرصة سجلت اكرث املحافظات تراجعا يف تراتيب ميدان 

البنى التحتية مقارنة بالدليل العام تراوح بني4-،7-،اما بالنسبة 

محافظات  يف  تقدما  بعضها  سجلت  فقد  الباقية  للمحافظات 

لبقية  بالنسبة  اما  واملثنى.  القادسية  واسط  دهوك،نينوى، 

املحافظات فقد أظهرت تقاربا بني ميدان البنى التحتية والدليل 

العام تراوح بني -2 و2.

يتطابق الجزء االكرب من هذه البيانات مع البيانات التي وردت يف تقرير التنمية البرشية   152

كفاية  بوضوح من عدم  تعاين  والجنوبية  الوسطى  املحافظات  ان  اىل  أشار  الذي  الوطني 

مصادر املياه. )العراق: تقرير حال التنمية البرشية، مصدر سابق، ص64(، ويف بعض االحيان 

–كام يف البرصةمثال- ال يتعلق االمر بكمية املياه بل بنوعيتها. اذ . ان )%1.5( فقط من 

األرس تستخدمها للرشب نظرا لرداءتها. )املصدر السابق نفسه، ص64(.

التحتية ودليل  البنى  الحرمان مليدان  الجدول )7-8( نسب 

مستوى املعيشة واملحافظة )% لألرس( 

الحرمان  لنسب  تبعا  املحافظات  ترتيب   )9-7( الجدول 

العام ملستوى املعيشة )1/  التحتية وللدليل  البنى  مليدان 

للمحافظة األقل حرمانا و18 / للمحافظة األكرث حرمانا( 

البنى التحتيةاملحافظةالدليل العام ملستوى املعيشةالبنى التحتيةاملحافظة
الدليل العام 

ملستوى املعيشة

الفرق بني 

الرتتيبني

11211دهوك30.233.7دهوك

7114نينوى55.333.5نينوى

440السليامنية35.624.6السليامنية

7-103كركوك61.820.6كركوك

253أربيل32.925.9أربيل

8-179دياىل83.832.9دياىل

5-61االنبار48.210.3االنبار

1-32بغداد34.317.8بغداد

2-1513بابل74.434.5بابل

880كربالء59.532.7كربالء

9145واسط59.635.5واسط

4-1410صالح الدين72.333.1صالح الدين

572النجف40.529.6النجف

12175القادسية63.544.3القادسية

11165املثنى63.444.3املثنى

1-1615ذي قار74.742.1ذي قار

18180ميسان87.955.8ميسان

7-136البرصة66.426.3البرصة

52.827.9العراق

الشكل )7-3( نسب الحرمان مليدان البنى التحتية حسب املحافظات)% لألرس(
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نصف  من  أكرث  بأن  تبني  للمحرومني  املطلقة  االعداد  ان  كام 

سكان العراق هم تحت عتبة الحرمان لهذا امليدان، كذلك يظهر 

من الجدول)7-10( ان يف محافظة بغداد اعىل نسبة من اعداد 

من  البرصة.  ثم  نينوى  محافظة  تليها   15% بلغت  املحرومني 

من  نسبة  اقل  واملثنى  دهوك  محافظات  سجلت  اخرى  جهة 

اعداد املحرومني عىل الرغم من ان محافظة املثنى قد سجلت 

ببغداد  مقارنة   70% حوايل  اىل  وصلت  حرمان  نسب  فيها 

والسبب يعود يف ذلك اىل الثقل السكاين ملحافظة بغداد مقارنة 

بباقي املحافظات.

الجدول )7-10( حصة املحافظة من اجاميل املحرومني مليدان البنى التحتية - بالرتتيب التصاعدي مبوجب نسبة الحرمان

املحافظة

عدد األفراد 

املحرومني

)ألف(

حصة املحافظة من 

اجاميل املحرومني 

يف العراق )٪(

نسبة األفراد املحرومني 

ضمن املحافظة )٪(

ترتيب املحافظة حسب 

حصتها من اجاميل األفراد 

املحرومني الرتتيب 1 

للمحافظة االقل حرمانا

ترتيب املحافظة حسب 

نسبة األفراد املحرومني 

ضمن املحافظة الرتتيب 1 

للمحافظة األقل حرمانا

242314.734.6183بغداد

166510.159.1177نينوى

16039.766.61612البرصة

12957.876.81515ذي قار

12237.477.71416بابل

11056.783.51317دياىل

8405.172.51214صالح الدين

8184.986.71118ميسان

7074.349.5106االنبار

6994.261.999كركوك

6754.165.3811القادسية

6624.062.7710واسط

5653.435.964السليامنية

5583.461.958كربالء

5033.045.245النجف

4702.833.432أربيل

4582.870.4213املثنى

2631.629.411دهوك

16532100.054.9العراق 

7-3-6 دليل ميدان البنى التحتية عىل مستوى البيئة 

1. مؤرشات دليل ميدان البنى التحتية حسب البيئة عىل 

مستوى العراق

يحاول هذا القسم من الفصل تحليل دليل ميدان البنى التحتية 

العراق، وبحسب  ريف، حرض عىل مستوى  البيئة  أساس  عىل 

املستويات الثالث لإلشباع وبحسب املنطقة واملحافظات. 

حرمان  نسبة  العراق  مستوى  عىل  التحتية  البنى  دليل  سجل 

اىل  النسبة  هذه  تنخفض  لألفراد  بالنسبة  و55%  لألرس   53%

واألفراد  لألرس  الحرمان  نسب  وترتفع  الحرض  يف  و39%   38%

التوايل الجدول )7-11(. هذه  الريف اىل %93 و%94 عىل  يف 

املعطيات تظهر مبا ال تقبل الشك أن نسب الحرمان يف الريف 

يؤرش  وهذا  الحرضية  باملناطق  مقارنة  الضعف  من  أكرث  هي 

حجم املعاناة وضعف اإلمكانات املتاحة لسكان الريف مقارنة 

بالحرض.

الجدول )7-11( توزيع نسب الحرمان حسب ميدان البنى التحتية والبيئة )لألرس واألفراد %( 

املؤرش
مركز 

املحافظة
ريف وحرضريفحرضبقية حرض

الحرمان يف الريف 

نسبة اىل الحرض

35.842.238.493.252.82.4دليل البنى التحتية )% أرس(

17.217.817.457.527.93.3دليل مستوى املعيشة )% أرس(

35.943.539.193.654.92.4دليل البنى التحتية )% أفراد(

16.418.217.160.529.73.5دليل مستوى املعيشة )% أفراد(

مستوى  عىل  واضح  تباين  هناك  ان  يظهر  ذاته  االتجاه  ويف 

الحرض يف مستويات الحرمان يف ميدان البنى التحتية بني مراكز 

واألكرب  املحافظات،  يف  الرئيسية  املدن  متثل  والتي  املحافظات 

)مراكز  القصبات  ميثل  الذي  الحرض  ببقية  مقارنة  عموماً  حجاًم 

مراكز  األرس %36 يف  نسبة حرمان  تبلغ  إذ  والنواحي(،  األقضية 

يعكس  مام  الحرض،  بقية  يف  لألرس   42% بـ  مقارنة  املحافظات 

إنخفاضاً نسبياً يف مستويات الحرمان يف مراكز املحافظة مقارنة 

ببقية الحرض.

لكن الالفت هو إرتفاع مستويات الحرمان مليدان البنى التحتية 

يف الريف اىل اكرث من الضعف مقارنة بالحرض، ومع ذلك سجل 

مستوى حرمان أقل يف ميدان البنى التحتية مقارنة بالدليل العام 

ملستوى املعيشة، اذ ارتفع الحرمان يف الريف اىل ما يقارب ضعفني 

ونصف ما عليه الحال يف الحرض. كام ان مستويات اإلشباع االخرى 

يف ميدان البنى التحتية وهي مستوى املكتفية واالفضل حاالًً قد 

وظلت  الريف  يف  مقارنة  الحرض  يف  أعىل  إشباع  نسبة  سجلت 

مستويات التباين عالية جدا، فعىل مستوى األرس املكتفية سجل 

وعىل  للريف   6% مقابل   39% الحرض  يف  التحتية  البنى  دليل 

مستوى األرس األفضل حاالًً سجل دليل البنى التحتية بني الحرض 

والريف تباينا أكرب وبنسبة %23 مقابل %0.7 عىل التوايل الجدول 

 .)12-7(

تصنيف  اساس  عىل  التحتية  البنى  ميدان  تحليل  تم  ما  وإذا 

تباين  وجود   )13-7( الجدول  من  فيالحظ  الخمسة  املستويات 

كبري يف نسب الحرمان بني املكونات البيئية الحرضية والريفية ويف 

اتجاهات هذا التباين واملتمثلة بـ :

الجدول )7-12( توزيع األرس حسب مستوى الحرمان يف ميدان البنى التحتية ودليل مستوى املعيشة والبيئة - التصنيف الثاليث )% لألرس(

البيئةاملؤرش
مستوى الحرمان

أفضل حااًلًمكتفيةمحرومة

دليل البنى التحتية
38.438.523.1حرض

93.26.20.7ريف

دليل مستوى املعيشة
17.454.927.7حرض

57.537.94.7ريف

إرتفاع كبري يف نسب الحرمان يف الريف مقارنة بالحرض يف 	 

مستويات اإلشباع املنخفض واملنخفض جدا. 

الحرض 	  بني  املتوسط  اإلشباع  مستوى  نسبة  يف  كبري  تباين 

والريف %39 للحرض مقابل %6 للريف. 

املرتفع واملرتفع جدا يف 	  إنخفاض نسبة مستويات اإلشباع 

الريف والحرض وتنخفض بشكل كبري يف الريف لتصل اىل 

%5 للمرتفع جدا. 

تأشري مستويات حرمان أقل يف بقية الحرض مقارنة مبراكز املحافظات.	 

يف 	  جدا  منخفضة  جدا  املرتفع  اإلشباع  نسبة  إن  يالحظ 

الريف والحرض عىل حد سواء. 

الجدول )7-13( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع مليدان البنى التحتية والبيئة )%لألرس(

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةمستوى اإلشباع

5.67.86.560.920.7أقل من 0.75منخفض جداً

0.7530.234.431.932.332.0 إىل أقل من 1منخفض

136.541.438.56.230.0 إىل أقل من 1.25متوسط

1.2524.515.820.90.715.6 إىل أقل من 1.5مرتفع 

1.53.20.62.10.01.6 إىل 2مرتفع جدا

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع
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2. دليل ميدان البنى التحتية حسب التجمع السكاين

لنمط  الحرمان طبقا  اختالف مستويات  التوزيع  يعكس هذا 

إنخفاض  البيانات  تظهر  والحرض.  الريف  السكاين يف  التجمع 

الحرض  وبقية  املحافظات  مراكز  يف  املحرومة  األرس  نسبة 

خارطة  مسح  وكان  املؤرشات.  كل  يف  الريف  مع  باملقارنة 

7-14( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرشات ودليل ميدان البنى التحتية والتجمع السكاين )% لألرس( الجدول 

املؤرش
التجمع السكني

العراقريفبقية حرضمركز محافظة

املصدر الرئييس للامء

2.83.747.514.7محرومة

69.476.840.564.1مكتفية

27.819.412.121.2أفضل حااًل

توفر مصدر للكهرباء

1.60.86.02.5محرومة

13.720.341.423.0مكتفية

84.778.952.674.6أفضل حااًل

استقرار الطاقة الكهربائية من الشبكة 

العامة

95.890.290.392.7محرومة

2.57.97.85.5مكتفية

1.71.91.91.8أفضل حااًل

وسيلة الرصف الصحي

12.319.240.921.9محرومة

38.257.456.648.9مكتفية

49.523.42.529.2أفضل حااًل

وسيلة التخلص من النفايات

46.955.095.062.0محرومة

10.210.61.58.0مكتفية

42.934.43.530.0أفضل حااًل

نوعية الطريق املؤدي للمسكن

21.833.777.940.1محرومة

39.739.414.833.1مكتفية

38.526.97.326.8أفضل حااًل

املؤثرات السلبية يف محيط البنى التحتية

41.632.543.639.4محرومة

13.815.516.815.1مكتفية

44.552.039.645.5أفضل حااًل

املسافة إىل الخدمات 

7.812.367.624.8محرومة

18.928.120.922.2مكتفية

73.359.511.652.9أفضل حااًل

دليل ميدان البنى التحتية

35.842.293.252.8محرومة

36.541.46.230.0مكتفية

27.716.40.717.2أفضل حااًل

عىل  البيئة  حسب  التحتية  البنى  ميدان  دليل   7-3-7

مستوى املحافظات 

سيتناول هذا القسم من الفصل تحليال ملستويات الحرمان يف 

البيئة ريف وحرض عىل مستوى  التحتية حسب  البنى  ميدان 

يف  عميق  تباين  وجود  املعطيات  هذه  تؤكد  إذ  املحافظات. 

املختلفة  املحافظات  بني  االساسية  الحاجة  هذه  إشباع  درجة 

)راجع الجدول )10-5( امللف اإلحصايئ(. 

لدراسة مستويات الحرمان عىل صعيد املحافظات سيتم تحليل 

البيانات ودرجة إشباع الحاجة اىل البنى التحتية عىل اساس فيها 

التمييز يف الحرض بني مراكز املحافظات وبقية الحرض، ومن ثم 

تحليل واقع الريف عىل مستوى املحافظات وبينه وبني املناطق 

الحرضية. كام سيتناول الجدول تحديدا لرتتيب البيانات الثالثة 

)مركز محافظة، بقية الحرض، ريف( يف مستويات الحرمان. 

الحرمان يف ميدان البنى التحتية يف مراكز املحافظات. 1

ميكن تأشري النتائج األتية:

املحافظـات  حضـر  بقـية  يف  الحرمـان  نسبـة  ان  أوأل: 

املحافظـات حيث  مراكـز  الحرمـــان يف  من  أعلــى 

يف  إنخفاضا  يؤرش  وهذا   ،36% مقابل   42% تبلغ 

مستويات الحرمان يف مراكز املحافظات مقارنة باملدن 

الصغرية واملتوسطة، مايعكس حالة الحرمان يف بقية 

الحرض، ومتتع مراكز املحافظات بأوضاع نسبية أفضل 

من بقية املناطق الحرضية.

ثانيا: وجود تباين كبري يف نسبة الحرمان من البنى التحتية 

يف   4% بني  يرتاوح  املختلفة  املحافظات  مراكز  بني 

مركز محافظة دهوك و%47 يف مركز محافظة ميسان 

العامرة.

ثالثا: إن الحرمان يف ميدان البنى التحتية يف حرض مراكز 

العراق يف  لعموم  العام  املعدل  يقل عن  املحافظات 

إحدى عرشة محافظة بينام تزيد درجة الحرمان سبع 

التحتية عن معدل الدليل  البنى  درجات يف مــيدان 

العام يف العراق وبفارق كبري يف سبع محافظات هي 

محافظات البرصة %63 وميسان %74 وذي قار 59% 

وكربالء %52 وبابل %55 ودياىل %56 وكركوك 51%.

رابعا: تزيد درجة الحرمان يف البنى التحتية يف مراكز ست 

بقية  مستوى  عىل  الحرمان  معدل  عىل  محافظات 

أن  إىل  اإلشارة  مع  والبالغة 42%،  العراق  الحرض يف 

نسب الحرمان يف مراكز املحافظات 36%. 

خامسا: إن نسبة الحرمان تقل عن %40 يف إحدى عرشة 

محافظة وهي دهوك %4 ونينوى %22 والسليامنية 

 33% وبغـداد   21% واألنبار   9% وأربيل   22%

 23% والنجف   21% الديـن  وصالح   28% وواسـط 

وتزداد عن %50 يف  واملثنى 32%،  والقادسية 33% 

اليرصة،  كربالء،  بابل،  كركوك،  هي  محافظات  سبع 

ميسان،ذي قار ودياىل. 

الحرمان يف ميدان البنى التحتية يف بقية الحرض2. 

ميكن تأشري النتائج اآلتية:

االقضية  )مراكز  الحرض  بقـية  الحرمان يف  نسبة  إن  أوال: 

عىل  الحرمـــان  نسبـة  من  أعلـى  هي  والنواحي( 

مام  مقابل 36%  املحافظات 42%  مراكز  مســـتوى 

مراكز  يف  التحتية  للبنى  الحاجة  إشباع  ان  يعكس 

املحافظات أعىل منها يف بقية الحرض. 

يف  الحرمان  نسب  يف  كبري  تباين  هناك  إن  يالحظ  ثانيا: 

التحتية يف حرض األطراف ترتاوح بني %11 يف   البنى 

دهوك و%90 يف ميسان. 

لثامين  األطراف  حرض  يف  الحرمان  نسب  إنخفاض  ثالثا: 

أربيل،  السليامنية،  نينوى،  دهوك،  هي  محافظات 

الحرمان  نسبة  عن  والنجف  كربالء  بغداد،  األنبار، 

لهذه الفئة الحرضية عىل مستوى العراق. 

رابعا: إن نسبة الحرمان يف أطراف الحرض تقل عن 30% 

والسليامنية   11% دهوك  هي  محافظات  أربعة  يف 

 50 عن  وتزداد   22% والنجف   30% وبغداد   23%

% يف مثانية محافظات هي دياىل %79، وبابل 56%، 

القادسية %68، ذي قار  الدين 53%،  واسط وصالح 

%65، ميسان %90 والبرصة 65%. 

الحرضية يف  املناطق  بني  كبري  تباين  وجود  تؤكد  املعطيات  هذه 

نسب الحرمان من البنى التحتية، وأن نسبة الحرمان يف املحافظات 

املحافظات  ببقية  مقارنة  للنظر  ملفت  بشكل  ترتفع  الجنوبية 

باستثناء النجف، بسسب اإلهامل والحرمان الذي عانت منه لعقود 

طويلة. وقد بينت النتائج أن أفضل املحافظات من حيث إنخفاض 

نسب الحرمان من البنى التحتية هي دهوك واربيل والسليامنية 

نسب  إنخفاض  يف  وضوح  مع  كردستان.  أقليم  محافظات  وهي 

الحرمان يف مراكز املحافظات مقارنة بأطراف الحرض. 

الحرمان يف ميدان البنى التحتية يف الريف: . 3

نسب  إن  الفصل  هذا  من  السابقة  الفقرات  يف  الحظنا 

أكرث  العراقي هي  الريف  يف  التحتية  البنى  من  الحرمان 

من ضعف الحرمان يف الحرض، بل تكاد تقرتب من 100% 

الحرمان لعام 2006 قد اظهر مدى عمق ظواهر الحرمان يف 

الريف مقارنة بالحرض)153(.

إن إرتفاع نسب الحرمان يف الريف يف جميع املؤرشات ينسجم 

التحتية  البنى  متثل  حيث  الريف  يف  الفقر  نسبة  إرتفاع  مع 

املعيار الحقيقي لنوعية الحياة التي يعيشها الناس.

الجهاز املركزي لالحصاء؛ وبرنامج االمم املتحدة االمنايئ، خارطة الحرمان ومستويات   153

املعيشة يف العراق، 2006.
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يف بعض أرياف املحافظات، وإن املحافظات التي شهدت 

مستوى  يزال  ما  الحرمان  مستويات  يف  نسبياً  إنخفاضاً 

بني  الشاسع  البون  يعكس  مام  ريفها  يف  عالياً  الحرمان 

حساب  عىل  للريف  االهامل  ومستوى  واملدينة،  الريف 

الرتكيز يف املدينة.

مراكز  من  نسبياً  أقل  الريفية  املناطق  بني  التباين  هذا  إن 

يف  الحرمان  نسبة  بلغت  ففي حني  الحرض.  وبقية  املحافظات 

ريف بغداد %69 ترتفع يف الكثري من املحافظات اىل اكرث من 

%90، وتصل اىل %100 يف ريف املثنى، وبذلك ميكن القول ان 

افضل ريف هو ريف بغداد، يليه ريف البرصة %77 ثم ريف 

االنبار %81 ودهوك %86 وباستثناء هذه الحاالت تجاوزت 12 

محافظة نسبة الحرمان فيها %95 وان 14 محافظة تجاوز نسبة 

الحرمان فيها %90 وهي ميسان %99 وذي قار %99 واملثنى 

 94% الدين  وصالح   99% والنجف   100% والقادسية   100%

واربيل  ودياىل 97%  وبابل 99%  وكربالء 94%  وواسط 97% 

%95 وكركوك %96 والسليامنية %99 ونينوى 99%،

الجدول )7-15( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع والبيئة ملؤرشات دليل البنى التحتية )% لألرس(

املؤرش

نسبة األرس أفضل حااًلمكتفيةمحرومة

املحرومة يف 

الريف اىل 

الحرض

مركز 

املحافظة

بقية 

الحرض
ريفحرض 

مركز 

املحافظة

بقية 

الحرض
ريفحرض 

مركز 

املحافظة

بقية 

الحرض
ريفحرض 

املصدر الرئييس 

للامء
2.83.73.247.569.476.872.440.527.819.424.412.114.8

توفر مصدر 

للكهرباء
1.60.81.26.013.720.316.441.484.778.982.352.64.8

استقرار الطاقة 

الكهربائية من 

الشبكة العامة

95.890.293.590.32.57.94.77.81.71.91.81.91.0

وسيلة الرصف 

الصحي
12.319.215.140.938.257.446.156.649.523.438.72.52.7

وسيلة التخلص من 

النفايات
46.955.050.295.010.210.610.41.542.934.439.43.51.9

نوعية الطريق 

املؤدي للمسكن
21.833.726.777.939.739.439.614.838.526.933.77.32.9

املؤثرات السلبية 

يف محيط البنى 

التحتية12 مؤثر

41.632.537.943.613.815.514.516.844.552.047.639.61.2

املسافة إىل 

الخدمات 11 

خدمة

7.812.39.767.618.928.122.720.973.359.567.611.67.0

دليل ميدان البنى 

التحتية
35.842.238.493.236.541.438.56.227.716.423.10.72.4

أساس  عىل  التحتية  البنى  ميدان  دليل  مؤرشات   8-3-7

املحافظة والبيئة 

اإلشباع  درجة  اساس  عىل  التحتية  البنى  دليل  مؤرشات 

حسب البيئة:

لقد أظهرت النتائج إن املناطق الحرضية وكام هو متوقع تزداد 

اكرث  يعادل  مبا  بالريف  مقارنة  حاالًً  األفضل  األرس  نسبة  فيها 

من ستة امثال األرس األفضل حاالًً يف الريف. ومن خالل ما تم 

نقطة  اىل  نتوصل  ان  ميكن  السابقة  الفقرات  يف  إليه  التطرق 

مهمة إن هناك إهامل كبري قد حصل يف الريف مقارنة بالحرض 

باإلضافة اىل إن املؤرشات قد بينت بأن املناطق الحرضية هي 

الخاصة  الخدمات  من  املطلوب  األدىن  بالحد  تحىض  ال  كذلك 

بالبنى التحتية إذا ما نظرنا اىل إن %38 منها تعاين من حرمان 

مع إن هذه املناطق تضم أكرث من %65 من سكان العراق.

يف  بالتمييز  التحتية  البنى  ميدان  يف  املؤرشات  تحليل  وعند 

)مراكز  الحرض  وبقية  املحافظات  مراكز  بني  الحرضية  املناطق 

االقضية والنواحي(، يظهر بوضوح استمرار ذات االتجاهات من 

التباين يف درجة اإلشباع املؤرشة عند تحليل دليل ميدان البنى 

التحتية حسب البيئة. اذ تظهر البيانات يف الجدول )7-16( انه 

أقل  حرمان  نسب  أرشت  املحافظات  مراكز  فان  عام  وكاتجاه 

من نسب الحرمان يف حرض األطراف يف خمسة من املؤرشات 

الثامنية لدليل البنى التحتية،وهي مؤرش املصدر الرئييس للمياه 

مقابل 19.2%،  الصحي 12%  الرصف  مقابل %4، وسيلة   3%

وسيلة التخلص من النفايات %47 مقابل %55، نوعية الطريق 

املؤدية اىل املسكن %22 مقابل %33.7، املسافة اىل الخدمات 

نسبة  إرتفاع  أظهرت  مؤرشات  ثالثة  وان   ،12% مقابل   8%

الكهرباء 1%  الحرمان يف مراكز املحافظات، وهي مؤرش توفر 

 ،90% مقابل   96% الكهربائية  الطاقة  استقرار   ،0.8% مقابل 

املؤثرات السلبية يف محيط املسكن %42 مقابل 33%. 

وإذا ما تم التحليل عىل مستوى اإلشباع العايل )مستوى األفضل 

يف  اكرب  إشباع  درجة  بتحقيق  املحافظات  مراكز  تستمر  حاالً( 

مؤرش  باستثناء  جدا،  متباينة  بدرجات  ولكن  مؤرشات  سبعة 

يف  حاالًً  األفضل  نسب  تتطابق  اذ  الكهربائية  الطاقة  استقرار 

مراكز املحافظات والحرض والريف. وقد تراوحت نسب األفضل 

مراكز  يف  الكهربائية  الطاقة  توفر  مؤرش  يف   98% بني  حاالًً 

املحافظات و%28 ملؤرش املصدر الرئيس للمياه. ويالحظ إرتفاع 

نسب األرس األفضل حاالًً يف بقية الحرض والحرض %99 مقارنة 

مبراكز املحافظات %98. إن هذه املعطيات تظهر أن العراقيني 

قد استعاضوا مبصادر بديلة للشبكة العامة مع ما يعنيه ذلك 

من ضغط عىل الدخل، ومن مضار صحية مؤكدة. كام ارتفعت 

ببقية  مقارنة  املحافظات  مراكز  يف  حاالًً  األفضل  األرس  نسب 

للمياه،  الرئيس  املصدر  مؤرش  يف   19% مقابل   28% الحرض 

مقابل   43% الصحي،  الرصف  وسيلة  يف   23% مقابل  و50% 

النفايات، و%39 مقابل %27 يف  التخلص من  %34 يف وسيلة 

نوعية الطريق املؤدي إىل املسكن، و%73 مقابل %60 يف مؤرش 

املسافة اىل الخدمات. هذه املعطيات تظهر بنى تحتية أفضل 

نسبيا يف مراكز املحافظات مقارنة ببقية الحرض والريف. وعند 

مقارنة املؤرشات بني الحرض والريف تظهر بوضوح مستويات 

تأثري  يعكس  بالحرض، مام  مقارنة  الريف  املرتفعة يف  الحرمان 

سياسات تنموية ركزت عىل الحرض دون الريف، كام ان الفقراء 

البلدية والتخلص من  الخدمات  األغنياء من  استفادة من  أقل 

النفايات، وان رميها خارج الوحدة السكنية هو سلوك ينترش بني 

حوايل %66 من فئة السكان األفقر مقابل %32 لفئة السكان 

األغنى)155(.

ميدان  لدليل  عامة  نتائج   )16-7( الجدول  بيانات  تظهر  كام 

أكرث  تبلغ  الحرمان  نسبة  أن  ملخصها  والبيئة،  التحتية  البنى 

من نصف األرس، وان نسبة األرس املكتفية تصل اىل %30 بينام 

تنخفض نسبة األرس األفضل حاالًً إىل أقل من الخمس، ما يعني 

التحتية قد أصبحت حاجة ماسة  البنى  الحاجة إىل تطوير  أن 

فهي  تطويرها،  عىل  املختصة  الجهات  عملت  أن  بعد  حتى 

حتى عام 2007، وقت جمع بيانات هذا املسح مازالت تعكس 

مستوى إشباع منخفض. 

مؤرشات دليل البنى التحتية حسب املحافظة والبيئة . 2

أعىل  التحتية سجل  البنى  ميدان  إن  اىل  اإلشارة  تم  وأن  سبق 

نسبة حرمان من باقي امليادين. وعند النظر اىل نسب الحرمان 

وجود  نالحظ  الحرض  طبقات  مستوى  عىل  امليدان  هذا  يف 

تقارب يف نسب الحرمان مع ارجحية لألرسة املحرومة يف بقية 

محافظة  حرض  بقية  سجل  فقد  املحافظة.  مركز  الحرضعىل 

ميسان أعىل نسبة حرمان بلغت %90 من مجموع األرس. ومن 

قد  الجنوبية  املحافظات  إن  يالحظ  الحرمان  نسب  اىل  النظر 

املحافظات  بباقي  قورنت  ما  إذا  عالية  حرمان  نسب  أظهرت 

الزمن  من  عقود  مدى  عىل  إهامل  من  له  تعرضت  ما  نتيجة 

كام إن بعضها كان جزءا من ساحات الحرب والنزاع. أما عند 

املقارنة عىل مستوى حرض وريف نالحظ وجود تباينات كبرية 

يف نسب األرس املحرومة يف الريف مقارنًة يف الحرض. وهذا ماهو 

مالحظ عىل اغلب امليادين من إن الريف يعاين من إهامل أمتد 

وغياب  التخطيط  اىل ضعف  يعود  والسبب  الزمن  من  لعقود 

الدراسات الهادفة التي ميكن أن تشخص هذا الخلل وتضع له 

الحلول. إن إرتفاع الحرمان يف ريف العراق اىل أكرث من 90% 

هو إنذار بوجود أزمة حقيقية ال تقل شأناً عام مير به البلد من 

مظاهر الفقر يف الصحة، ورقة خلفية إلسرتاتيجية التخفيف من الفقر يف العراق، ترشين   155

اول، 2008، ص36.

ويالحظ ان محافظات اقليم كردستان أظهرت أعىل مستويات 

التباين يف الحرمان بني الريف والبيئات األخرى. ولو تم تحليل 

مراتب املكونات البيئية بحسب نسبة الحرمان فيالحظ تأكيد 

وبني  املحافظات  بني  الحرمان  مستويات  يف  السابقة  النتائج 

الحرض والريف فمثاًل 12 مركز محافظة وقع ضمن الـ 20 مرتبة 

بقية  يف  حاالًت  و8  حرماناً  األقل  املستوى  تصنيف  يف  األوىل 

الحرض. مقابل ذلك احتل ريف 5 محافظات املراتب الخمسة 

الخرية يف التصنيف، أي األكرث حرماناً من إجاميل 54 مرتبة.)154( 

مطلق  بشكل  الريف  عن  الكالم  ان  اىل  االشارة  املفيد  من  ان 

ينبغي ان ال يغض النظر عن حقيقة ان مساحة الريف يف هذه 

الفقر يف  إرتفاع نسبة  فان  تلك، ولذلك  املحافظة تختلف عن 

ريف املثنى مثال مصدره اتساع رقعة الريف والبادية. كام ان 

لعالقة  وذلك  أكرب  باهتامم  حظيت  املحافظات  بعض  ارياف 

منتوجاتها باإلقتصاد الوطني، أو لوجود مصانع فيها.

الفقر يف  نسبة  ان  العراق  يف  الفقر  من  التخفيف  اسرتاتيجية  أظهرت  العموم  وجه  عىل   154

الفقر-  من  التخفيف  لسياسات  العليا  )اللجنة  الحرض  مع  باملقارنة  منها  أعىل  الريف 

اإلسرتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، 2009، ص10(. 
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رضوريات  أهم  من  هي  والكهرباء  املاء  الن  إرهابية  عمليات 

الفرد ليس فقط عىل مستوى األرس بل حتى عىل مستوى البلد. 

أهم هذه  ومن  مختلفة  عوامل  تحدده  أن  اإلقتصاد ميكن  ان 

العوامل هو املاء والكهرباء، إذ عن طريقها ميكن للمشاريع أن 

امللف  يف   ))4-10( الجدول  تنتج.)مراجعة  ان  واملصانع  تعمل 

االحصايئ.

خارطة )7-1( دليل ميدان البنى التحتية حسب املحافظات ونوع التجمع السكاين )% لألرس( 

7-4 عالقة دليل ميدان البنى التحتية بخصائص األرسة 

يركز هذا القسم من الفصل عىل تحليل العالقة بني دليل البنى 

األرسة  بخصائص  العالقة  ذات  املتغريات  من  وعدد  التحتية 

ورب األرسة من متوسط إنفاق الدخل، حجم األرسة، جنس رب 

نسب  األرسة،  لرب  العمل  قوة  األرسة، وضع  رب  عمر  األرسة، 

التعليمي  املستوى  األرسة،  15 سنة يف  من  أقل  بعمر  األطفال 

وغريها.

7-4-1 متوسط إنفاق الفرد

املعطيات يف الجدول )7-17( تظهر إن الـ %20 من األرس األدىن 

ترتفع فيها نسب األرس املحرومة فيها يف مؤرش املصدر  إنفاقاً 

الرئييس للامء اىل حوايل%32 تليها حوايل%26 يف مؤرش املسافة 

ونوعية  الصحي  الرصف  وسيلة  نسبتا  وتتقارب  الخدمات  اىل 

هذه  وتظهر   ،22% حوايل  التحتية  البنى  اىل  املؤدي  الطريق 

املؤرشات إن نسبة من السكان اليزالون يعانون من حرمان يف 

البنى  اىل  العامة  الشبكة  توصيل من  لعدم وجود  املاء  مصدر 

فإن  األعىل  اإلنفاق  لفئة  أما  الريف،  يف  وخصوصا  التحتية 

الطاقة  ترتفع اىل حوايل%29 يف مؤرش إستقرار  الحرمان  نسبة 

كتوفر  األخرى  املؤرشات  ترتفع يف  الشبكة كام  الكهربائية من 

مصدر الكهرباء %27 ووسيلة الرصف الصحي25%.

)إستقرارالطاقة  الثالثة  املؤرشات  يف  الحرمان  نسب  إرتفاع  إن 

اىل  يعود  الرصف(  ووسيلة  الكهرباء،  مصدر  توفر  الكهربائية، 

نسب  وتراجع  الكهرباء  منظومة  يف  نسبي  تطور  وجود  عدم 

اإلستقرار فيها وإضطرار األرس العراقية اىل إنفاق نسبة كبرية من 

دخلها لتأمني مصدر آخر للكهرباء كذلك الحال بالنسبة للرصف 

الصحي وما يتسبب عنه من مخاطر بيئية وصحية تضع األرسة 

العراقية يف دائرة الخطر املستمر.

حرمان  نسب  ترتفع  الوسطى  وهي  الثالثة  الفئة  إن  ويالحظ 

أرسها يف مؤرشي وسيلة التخلص من النفايات واملؤثرات السلبية 

يف محيط املسكن بينام تنخفض يف مؤرش املصدر الرئييس للامء 

واملسافة اىل الخدمات اىل %17 لكل منهام.

الجدول )7-17( توزيع األرس املحرومة ملؤرشات ميدان البنى التحتية حسب التصنيف الخاميس لفئات االنفاق )%(

التصنيف 

الخاميس 

لفئات 

االنفاق 

املصدر 

الرئيس 

للامء

توفر 

مصدر 

للكهرباء

استقرار الطاقة 

الكهربائية من 

الشبكة العامة

وسيلة 

الرصف 

الصحي

وسيلة 

التخلص من 

النفايات 

نوعية 

الطريق 

املؤدي 

للمسكن

املؤثرات 

السلبية يف 

محيط البنى 

التحتية

املسافة 

إىل 

الخدمات 

دليل ميدان 

البنى 

التحتية 

31.914.614.022.119.022.018.625.922.4ادىن 20%

19.917.316.618.920.920.218.920.921.4ثاين 20%

16.919.318.915.921.318.920.316.820.0ثالث 20%

13.621.721.818.021.417.821.316.819.4رابع 20%

17.727.128.725.217.421.020.919.616.8اعىل 20%

100100100100100100100100100.0املجموع

الجدول )7-18( نسبة األرس املحرومة حسب ميدان البنى التحتية ومؤرشاته وحسب حجم األرسة )%(

املؤرش
حجم األرسة

العراق+3-145678-910

12.29.510.911.215.117.323.214.7املصدر الرئيس للامء

2.62.12.22.32.72.72.72.5توفر مصدر للكهرباء

92.694.192.893.492.592.491.692.7استقرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة

22.420.11917.922.122.227.821.9وسيلة الرصف الصحي

56.858.457.461.261.467.967.062.0وسيلة التخلص من النفايات

36.435.832.735.342.442.751.340.1نوعية الطريق املؤدي للمسكن

42.937.737.938.442.235.341.839.4املؤثرات السلبية يف محيط البنى التحتية

21.019.017.820.627.228.335.424.8املسافة إىل الخدمات

52.947.846.048.255.153.962.152.8دليل ميدان البنى التحتية

7-4-2 حجم األرسة 

من املعروف إن أحجام األرس تؤثر يف نوعية الحياة ويف تشكيل 

منط الحياة ومساراتها، كام يؤثر يف األوضاع الصحية اإلجتامعية 

وقد  العاملني.  عدد  أو  االعالة  حيث  من  سيام  وال  والبيئية، 

املحرومة  األرس  نسبة   )18-7( الجدول  يف  البيانات  أظهرت 

حسب ميدان البنى التحتية ومؤرشاته حسب حجم األرسة.

يف مؤرش )املصدر الرئييس للامء( تظهر أعىل النسب يف الفئات 7 

و8-9 و10 فأكرث ويالحظ إنخفاضها يف األرس األصغر4 و5 أفراد، 

وهذه املؤرشات تظهر حقيقة إن األرس الكبرية غالباً ما تواجه 

املناطق  يف  سيام  وال  العامة  الشبكة  من  مياه  تأمني  مشكلة 

الريفية أو مناطق العشوائيات يف املدن.

نسب  األخرى  هي  ترتفع  للكهرباء(  مصدر  )توفر  الثاين  املؤرش  ويف 

الحرمان لألرس للفئات 7 أفراد فأكرث بحيث تبلغ %3 لكل واحدة منهام 

كام ترتفع نسبياً يف األرس التي يبلغ حجمها )1-3( أفراد لتبلغ 3%. 

الشبكة  من  الكهربائية  الطاقة  )استقرار  الثالث  املؤرش  ويف 

جميع  بني  من  ملحوظ  بشكل  الحرمان  نسب  ترتفع  العامة( 

املؤرشات ولكن مؤرشات الحرمان تتذبذب وتتقارب يف جميع 

حجوم األرسة وإن هناك تفاوت نسبي بسيط بينها مام يعكس 

الحصول  ساعات  عدد  بتدين  املرتبط  املرتفع  الحرمان  مستوى 

عىل الكهرباء من الشبكة العامة لجميع األرس.

األرس  نسب  ترتفع  الصحي(  الرصف  )وسيلة  املؤرشالرابع  يف 

املحرومة يف األرس الصغرية واألرس كبرية الحجم عىل حد سواء 

ولكنها ترتفع بشكل ملحوظ يف األرس املكونة من 10 أفراد فأكرث 

حيث تبلغ حوايل 28%.

النفايات( ترتفع نسب  التخلص من  يف املؤرشالخامس )وسيلة 

الحرمان يف جميع أحجام األرسة مقارنة باملؤرش السابق ولكنها 

ترتفع بشكل ملحوظ يف األرس األكرب حجاًم حوايل %68 و67% 
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التوايل  فأكرث عىل  أفراد  أفراد و10   )9-8( األحجام  ذات  لألرس 

أفراد   )3-1( الصغرية  الحجوم  ذات  األرس  يف  تنخفض  باملقابل 

لتصل اىل 57%.

ويف املؤرش السادس )نوعية الطريق املؤدي للمسكن( وكام يف 

األحجام  ذات  املحرومة  األرس  نسب  ترتفع  السابقة  املؤرشات 

الكبرية مقارنة باألرس ذات األحجام الصغرية رغم إرتفاع نسب 

لكنها  أفراد 36%   )3-1( من  املكونة  األرس  يف  املحرومة  األرس 

تنخفض اىل%33 يف األرس املكونة من 5 أفراد ثم ترتفع لتتجاوز 

نصف حجم املبحوثني %51 يف األرس املكونة من 10 أفراد فأكرث 

وهو ما يعكس إرتفاع نسب الحرمان يف األرس الكبرية.

التحتية(  البنى  السلبية يف محيط  )املؤثرات  السابع  املؤرش  يف 

األرس  ترتفع يف  الحرمان  نسب  لكن  تتذبذب  النسب  إن  رغم 

و42%   )3-1( بحجم  لألرس   43% إىل  الحجم  وكبرية  الصغرية 

لألرس الكبرية 10 أفراد فأكرث واألرس بحجم 7 أفراد. ألن وجود 

تلك املؤثرات غالبا ما يكون خارج ارادة األرسة، من ذلك مثال 

بعض مخلفات الحرب كتجمع النفايات وبركات املياه القذرة.

يف املؤرش الثامن )املسافة اىل الخدمات( تنخفض نسب الحرمان 

عموماً مقارنة باملؤرش السابق لكنها ترتفع عموماً يف األرس األكرب 

حيث  فأكرث  أفراد   7 حجمها  يبلغ  التي  األرس  والسيام  حجاًم 

إرتفعت يف الفئات الثالثة األكرب اىل %27.7 و%28.3 و35.4% 

عىل التوايل.

إن أعىل نسبة للحرمان يف دليل امليدان تظهر يف األرس الكبرية 

الحجم 10 فأكرث إذ تصل اىل %62.1 بفارق يبلغ حوايل 8 نقاط 

نسبية عن النسبة التالية لها والتي تبلغ حوايل %54 كام ترتفع 

نسبتها يف األرس الصغيــرة الحجم 1-3 أفراد بلغت حوايل 53%.

7-4-3 بعض خصائص رب األرسة 

تظهر املعطيات إن نسبة األرس التي يكون رب األرسة فيها رجاًل 

تبلغ %89 مقابل %11 لألرس التي متارس املرأة فيها دور رب 

األرسة.

مؤرشات  يف  األرس  حرمان  مدى   )19-7( الجدول  يظهر 

مؤرش  ففي  االرسة.  رب  لخصائص  نسبة  التحتية  البنى  ميدان 

املصدرالرئيس للامء ترتفع نسب الحرمان يف األرس التي أربابها 

من الذكور إىل %15 مقابل %11 لألرس التي أربابها نساء وطبقاً 

التي  للحرمان تظهر يف األرس  النسبة األعىل  فإن  العمر  لفئات 

تقل أعامر أربابها عن 29 سنة %19 تليها من ترتاوح أعامرهم 

بني 35-39 سنة تبلغ %17 بينام تنخفض اىل %13 للفئة 59-55 

سنة ثم اىل %12 ملن تزيد أعامرهم عىل 60 سنة من جانب 

آخر ترتفع نسبة الحرمان يف األرس التي تعطل أربابها عن العمل 

%19 مقابل %15 ملن ميارسون عماًل.

يف مؤرش توفر مصدر للكهرباء تتقارب نسبة الحرمان يف األرس 

وهو  التوايل  عىل  و3%   2% والرجال  النساء  من  أربابها  التي 

أمر يعكس معاناة األرس وخصوصاً يف املناطق الريفية وتتقارب 

النسب  إن  إال  األرس  أرباب  أعامر  فئات  اختالف  مع  النسب 

األعىل تظهر يف األرس التي يبلغ أعامر أربابها 29 سنة فأقل 3% 

اىل 3%  ترتفع  ثم  سنة   39-35 بني  أعامرهم  ترتاوح  من  تليها 

ملن تزيد أعامرهم عىل 60 سنة كام تتقارب نسبة الحرمان يف 

األرس التي أربابها يعملون أو عاطلون عن العمل %2 و2.5% 

عىل التوايل.

يف املؤرش الثالث )استقرارالطاقة الكهربائية من الشبكة العامة( 

ترتفع نسب األرس املحرومة التي أربابها من النساء اىل حوايل 

%94 مقابل %93 ألرس الرجال وطبقاً لفئات العمر فإن النسب 

العمرية  الفئات  لكل  عالية  حرمان  مظاهر  وتعكس  تتذبذب 

طبقاً  الحرمان  نسب  ترتفع  كام  السابقني  باملؤرشين  مقارنة 

العاملني  تختلف عن  ال  ولكنها  األرسة  لرب  العمل  قوة  لوضع 

أو من هم خارج قوة العمل أو العاطلني وهي معاناة ترتبط 

بالشبكة العامة وتدين مستوياتها.

األرس  نسب  ترتفع  الصحي(  الرصف  )وسيلة  الرابع  املؤرش  يف 

املحرومة التي أربابها من الرجال %22 مقابل %20 ألرس النساء 

التي  للحرمان تظهر يف األرس  النسبة األعىل  للعمر فإن  وطبقاً 

تقل أعامر أربابها عن 29 سنة %29 ثم تتذبذب بقية النسب 

لكنها تنخفض للفئة العمرية 45-49 سنة %17 ثم ترتفع قلياًل 

%20 ملن تزيد أعامرهم عىل 60 سنة وتراوحت بقية النسب 

بني ربع وخمس املبحوثني.

يف املؤرش الخامس )وسيلة التخلص من النفايات( ترتفع نسبة 

األرس املحرومة التي أربابها من الرجال اىل حوايل %63 مقابل 

%55 للنساء وطبقاً للعمر فإن النسبة األعىل للحرمان تظهر يف 

األرس التي تقل أعامر أربابها عن 29 سنة %67.4 ثم تنخفض 

النسب 57%  أقل  بلغت  إذ  العمرية  الفئات  بقية  يف  النسب 

للفئة العمرية 50-54 سنة وبلغ الفارق بني أقل األعامر وأكربها 

حوايل 9 نقاط نسبية.

ويف املؤرش السادس )نوعية الطريق املؤدي اىل البنى التحتية( 

حوايل  اىل  الرجال  أربابها  التي  املحرومة  األرس  نسب  ترتفع 

النساء وكذلك ترتفع النسب يف األرس  %41 مقابل %34 ألرس 

تأخذ  ثم   48% تبلغ  إذا  فأقل  سنة   29 عن  أربابها  تقل  التي 

باإلنخفاض كلام أرتفع العمر اىل أن تصل اىل %37 ملن بلغت 

أعامرهم 60 سنة فأكرث ويبدو أن األرس التي تعاين من الحرمان 

تظهر نسبة أعىل إذا كان أربابها عاطلني عن العمل حوايل 49% 

مقابل %41.4 لألرس التي أربابها من العاملني.

الجدول )7-19( نسبة األرس املحرومة حسب بعض خصائص رب األرسة )%(

خصائص
نسبة 

األرس %

املصدر 

الرئيس 

للامء

توفر 

مصدر 

للكهرباء

استقرار الطاقة 

الكهربائية من 

الشبكة العامة

وسيلة 

الرصف 

الصحي

وسيلة 

التخلص من 

النفايات

نوعية 

الطريق 

املؤدي 

للمسكن

املؤثرات 

السلبية 

يف محيط 

البنى 

التحتية

املسافة 

إىل 

الخدمات

دليل 

ميدان 

البنى 

التحتية

جنس رب األرسة

88.715.22.592.522.262.841.039.325.653.5رجل 

11.311.32.494.119.755.133.739.918.947.3امرأة

عمر رب األرسة

299.318.82.992.829.267.446.647.529.763.2 أو اقل

34-3013.116.31.892.523.362.844.641.426.455.9

39-3516.017.42.593.123.465.544.039.826.656.2

44-4012.914.62.691.620.863.841.438.125.454.0

49-459.611.01.491.217.358.633.339.819.747.3

54-5011.915.02.693.020.657.138.336.124.549.1

59-559.312.72.293.022.763.038.738.526.850.9

6017.912.23.393.519.558.634.836.721.247.4 فأكرث

وضع قوة العمل لرب األرسة

69.715.22.592.522.661.841.439.525.353.2يعمل

عاطل عن 

العمل

3.819.42.092.220.869.948.850.729.965.2

خارج قوة 

العمل

26.513.02.593.220.261.335.637.423.049.7

100.014.72.592.721.962.040.139.424.852.8العراق

التحتية(  البنى  السلبية يف محيط  )املؤثرات  السابع  املؤرش  يف 

الرجال  أربابها من  التي  املحرومة  نسب األرس  تقريباً  تتساوى 

النسبة  فإن  للعمر  وطبقاً  التوايل  عىل  و40%   39% والنساء 

األعىل للحرمان ترتفع يف األرس التي تقل أعامر أربابها عن 29 

سنة فأقل تبلغ %47.5 ثم تنخفض النسب بإرتفاع األعامر حتى 

تصل اىل %37 ألرباب األرس التي تبلغ أعامرهم 60 سنة فأكرث. 

لرب  العمل  قوة  لوضع  طبقاً  الحرمان طبقاً  تتباين نسب  كام 

األرسة إذ تظهر نسبة أعىل إذا كان أربابها عاطلني عن العمل 

%51 مقابل %40 لألرس التي أربابها من العاملني.

األرس  نسب  ترتفع  الخدمات(  اىل  )املسافة  الثامن  املؤرش  يف 

املحرومة التي أربابها من الرجال %26 مقابل %19 ألرس النساء 

وطبقاً للعمر فإن النسبة األعىل للحرمان تظهر يف األرس التي تقل 

أعامر أربابها عن 29 سنة حوايل %30. ويبدو إن هناك عالقة 

عكسية بني نسب الحرمان والعمر إذ تنخفض نسب الحرمان 

كلام أرتفع العمر اىل إن تصل اىل %21 ألرباب األرس التي تبلغ 

ملن  املحرومة  األرس  نسب  ترتفع  كام  فأكرث  سنة   60 أعامرهم 

كان أربابها عاطلني عن العمل حوايل %30 مقابل %25 لألرس 

التي أربابها من العاملني كام تنخفض نسب الحرمان لألرس التي 

أربابها خارج قوة العمل 23%.

وطبقاً لدليل امليدان ترتفع نسب الحرمان بني األرس املحرومة 

التي أربابها من الرجال %53 كام ترتفع يف األرس التي تقل أعامر 

العاطلني  أرس  لها يف  مستوى  أعىل  وتبلغ  سنة   29 عن  أربابها 

.65%

األرس  الجدول)7-19(إن  يف  املعطيات  ضوء  يف  نستنتج  عموماً 

التي تعطل أربابها عن العمل هي األشد حرماناً وإن أرس الرجال 

بإختالف  أشد حرماناً من أرس النساء وأرس من هم أصغر سناً 
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الجدول  يبني  للبيانات  واستكامال  حرماناً  األشد  هي  الجنس 

7-20 توزيع األرس املحرومة بحسب نسبة األطفال يف األرسة.

7-4-4 نسب األطفال بعمر أقل من 15 سنة

فيها  يوجد  ال  التي  املحرومة  األرس  إن   )20-7( الجدول  يظهر 

أطفال تبلغ نسبتها يف مؤرش املصدر الرئييس للامء %10 وهي 

يف الغالب مكونة من الزوجني وبإستثناء من تبلغ نسبة األطفال 

فيها %20 فإن النسب متيل اىل اإلرتفاع مع زيادة عدد األطفال 

هذه املعطيات تظهر إن أحد مؤرشات الحرمان يف مؤرش املصدر 

ونسبة  األطفال  عدد  بني  الطردية  العالقة  هو  للامء  الرئييس 

الحرمان.

الجدول )7-20( نسبة األرس املحرومة حسب نسبة األطفال بعمر أقل من 15 سنة يف األرسة مليدان البنى التحتية ومؤرشاته )%(

نسبة األطفال ضمن األرسة

املصدر 

الرئيس 

للامء

توفر 

مصدر 

للكهرباء

استقرار 

الطاقة 

الكهربائية 

من الشبكة 

العامة

وسيلة 

الرصف 

الصحي

وسيلة 

التخلص 

من 

النفايات

نوعية 

الطريق 

املؤدي 

للمسكن

املؤثرات 

السلبية 

يف محيط 

البنى 

التحتية

املسافة 

إىل 

الخدمات

دليل ميدان 

البنى التحتية

10.32.493.519.257.133.237.119.246.6بدون أطفال

10.03.192.816.154.732.238.119.045.6إىل 20%

14.22.292.521.659.240.337.524.850.7أكرث من %20 ولحد 30%

13.52.792.620.860.937.541.124.452.4أكرث من %30 ولحد 40%

13.62.092.822.462.641.838.823.753.2أكرث من %40 ولحد 50%

18.12.691.725.863.643.938.826.954.4أكرث من %50 ولحد 60%

19.72.493.824.969.545.539.328.956.6أكرث من %60 ولحد 70%

26.22.790.427.574.855.847.941.371.7%70 فأكرث

14.72.592.721.962.040.139.424.852.8العراق

الشكل )7-4( نسبة األرس املحرومة حسب نسبة االطفال يف األرسة %

النسب  توزيع  يبدو  للكهرباء(  مصدر  )توفر  الثاين  املؤرش  ويف 

عالقة  عىل  ليس  للكهرباء  مصدر  توفر  طبيعة  ألن  متذبذباً 

مبارشة بعدد األطفال وقد بلغت نسب الحرمان يف األرس التي 

تبلغ نسب األطفال فيها %20 حوايل 3%.

الشبكة  من  الكهربائية  الطاقة  )استقرار  الثالث  املؤرش  ويف 

أيضاً ألن إستقرار الطاقة  العامة( يبدو توزيع النسب متذبذباً 

نسب  تجاوزت  وقد  األطفال  بعدد  مبارشة  عالقة  عىل  ليس 

الحرمان يف املؤرشات 90%.

ويف املؤرش الرابع )وسيلة الرصف الصحي( تبدو نسب الحرمان 

أقل يف األرس التي ال تضم أطفاالً حيث بلغت %19 وتنخفض 

اىل %16 يف األرس التي تبلغ نسب األطفال فيها %20 ثم متيل 

اىل اإلرتفاع اىل أن تصل %28 يف األرس التي تضم ما نسبته 70% 

فأكرث من األطفال، وهي نتائج تتصل بالبيئة السكنية والدخل 

بالدرجة االوىل.

إن  يبدو  النفايات(  من  التخلص  )وسيلة  الخامس  املؤرش  ويف 

نسب الحرمان أقل يف األرس التي تبلغ نسب األطفال فيها 20% 

تبلغ %55 وترتفع قلياًل يف األرس التي التضم أطفاالً %57. ويبدو 

إن هناك عالقة طردية إذ ترتفع نسب الحرمان مع إرتفاع نسب 

األطفال يف األرسة حتى بلغت أعىل النسب %75 يف األرس التي 

تضم مانسبته %70 فأكرث من األطفال.

تظهر  للمسكن(  املؤدي  الطريق  )نوعية  السادس  املؤرش  ويف 

املعطيات إن نسب الحرمان أقل يف األرس التي التضم أطفاالً إذ 

التي تبلغ نسب األطفال فيها %20 من  بلغت %37 أو األرس 

بإرتفاع  الحرمان  نسب  ترتفع  ثم   38% بلغت  حيث  األطفال 

نسب األطفال باألرسة حتى تصل اىل حوايل %48 بفارق يصل 

اىل 10 نقاط نسبية.

ويف املؤرش السابع )املؤثرات السلبية يف محيط البنى التحتية( 

يبدو إن نسب الحرمان تتذبذب ألن املؤثرات السلبية يف محيط 

حيث  عموماً  األطفال  بعدد  مبارشة  عالقة  لها  التحتية  البنى 

وترتفع   37% أطفال  بدون  لألرس  الحرمان  نسب  أقل  بلغت 

حوايل  اىل  تصل  إن  اىل  األطفال  نسب  بإرتفاع  الحرمان  نسب 

%48 لألرس التي تضم ما نسبته %70 فأكرث.

ويف املؤرش الثامن )املسافة اىل الخدمات( تبدو نسب الحرمان 

يف  النسب  أقل  بلغت  وقد  السابقة  املؤرشات  من  تبايناً  أكرث 

األرس التي ال تضم أطفال %19 واألرس التي تبلغ نسب األطفال 

%20 بلغت %19 ولكنها ترتفع بشكل ملحوظ بإرتفاع نسب 

األطفال ولكنها تصل اىل أعىل مستوياتها %41 لألرس التي تضم 

نسبة %70 فأكرث.

7-4-5 بعض خصائص أفراد األرس املحرومة يف 

ميدان البنى التحتية 

مع ان دليل الحرمان يحسب عىل مستوى األرس فان من املفيد 

ان نالحظ ذلك عىل مستوى األفراد ايضا.

املستوى التعليميأ. 

)امللف اإلحصايئ( وجود  )الجدول )25-10(  البيانات يف  تظهر 

عالقة مبارشة بني املستوى التعليمي لألفراد ونسب الحرمان يف 

ميدان البنى التحتية فعىل سبيل املثال تنخفض نسب الحرمان 

املستوى  بإرتفاع  التحتية  البنى  مؤرشات  جميع  يف  لألفراد 

التعليمي لألفراد. إذ أظهرت املعطيات أن %39 من أفراد األرس 

مطلقا  بالدراسة  يلتحقوا  مل  التحتية  البنى  ميدان  املحرومة يف 

و%27 منهم مل يكملوا االبتدائية و%21 أكملوا االبتدائية و6% 

أكملوا املتوسطة و%4 أكملوا الثانوية و%4 منهم حاصلني عىل 

األرس  أفراد  نسب  ترتفع  وباملقابل  الثانوية.  من  أعىل  شهادة 

االفضل حاالًً لدى الحاصلني عىل شهادة أعىل من الثانوية بلغت 

الرتابط  هذا  والثانوية.  املتوسطة  أكملوا  ملن  و19%   ،12%

ُيظهر العالقة الوثيقة بني املستوى التعليمي وإشباع الحاجات 

ويؤرش  الصحي  والرصف  والكهرباء  املاء  من  لألفراد  األساسية 

الشهادات  األفراد ذوي  أمام  والفرص  الخيارات  إتساع  بوضوح 

الحصول عىل دخول عالية تؤمن من خاللها  التي متكنهم من 

إشباع حاجاتهم األساسية.

قطاع العمل للعمل الرئييسب. 

هي  التحتية  البنى  ميدان  يف  حرمان  نسبة  أعىل  إن  يالحظ 

ضمن فئة يعمل لحسابه بواقع %38 مام يعني هامشية وتدين 

املردودات املادية لهذا القطاع بشكل ال يتيح تأمني الحاجة اىل 

املاء والكهرباء والرصف الصحي بشكل جيد، ييل ذلك العاملني 

العاملني  ثم  اىل 29%،  تصل  وبنسبة  الخاص،  القطاع  يف  بأجر 

بأجر يف القطاع الحكومي وبواقع %27. أما األفضل حاالًً فقد 

إرتفعت نسب األفراد الذين يعملون بأجر يف القطاع الحكومي 

لتصل اىل %46 مقابل %25 ملن يعملون بأجر يف القطاع الخاص 

مام يعكس إرتفاع دخول العاملني يف القطاع الحكومي مقارنًة 

بالقطاع الخاص أو حصولهم عىل إمتيازات أو مردودات تحقق 

نسب  من  يقلل  مام  الوظيفي  الصعيد  عىل  نسبي  إستقرار 

الحرمان لديهم راجع امللف اإلحصايئ.

املهنة يف العمل الرئييسج. 

تظهر املعطيات يف )الجدول )10-25 امللف اإلحصايئ( إن أعىل 

العامل  مهن  بني  التحتية هي  البنى  ميدان  الحرمان يف  نسب 

املهرة يف الزراعة وصيد األسامك والعاملون يف الحرف وما اليها 

الخدمات  يف  العاملني  نسبة  تليها  التوايل،  عىل  و23%   24%

والباعة حيث تصل نسبة الحرمان يف ميدان البنى التحتية لهذه 

املهن اىل %16 من إجاميل املحرومني، وتكون نسب املحرومني يف 

أدىن مستوى لها عند ذوي املهن األولية %8 ثم ترتفع قلياًل عند 

بلغت  حيث  الكتابية  باألعامل  والعاملني  واملساعدين  الفنيني 

نسبتهم %9. وتتقارب نسب الحرمان عند املرشعني والعاملني 

يف اإلدارات العليا ومشغيل األالت. أما نسبة األرس األفضل حاالًً 

فقد إرتفعت نسب األفراد املرشعني والعاملني يف اإلدارات العليا 

تليها نسبة  الخدمات والباعة إىل 24%  إىل %23 والعاملني يف 

إرتفاع  يعكس  مام   20% بنسبة  اليها  وما  الحرف  يف  العاملني 

مدخوالت الفئات األخرية وبالتايل قدرتها عىل تأمني فرص أفضل 

يرتكز  ما  وغالباً  والخدمات.  الصحي  والرصف  والكهرباء  للامء 

ظروف  تكون  التي  الحرضية  املناطق  يف  املهن  هذه  أصحاب 

خدماتها أفضل حاالًً من املناطق الريفية.
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الجدول )7-21( أولويات االستهداف الجغرايف واإلجتامعي مليدان البنى التحتية

االولويات-السياساتاالستهداف اإلجتامعياالستهداف الجغرايف والبيئي

املحافظات

ميسان، دياىل، ذي قار، بابل، 

صالح الدين

البرصة

ريف املحافظات

املثنى، القادسية، نينوى، 

السليامنية

ذي قار، ميسان

األرس الكبرية التي يزيد عدد أفرادها عىل )9( فأكرث	 

األرس التي أربابها من النساء	 

األرس التي تقل أعامر اربابها عن )29( سنة 	 

أرس العاطلني	 

سنة 60% 	   15 دون سن  االطفال  يشكل  التي  األرس 

فأكرث

األرس التي مل يلتحق أبناؤها بالدراسة	 

أرس العامل يف الزراعة والصيد	 

تأمني املستلزمات التشغيلية بشكل مستدام 	 

بناء رشاكات فاعلة بني الدولة والقطاع الخاص	 

احتامالت 	  االعتبار  بنظر  االخذ  مع  املياه  يف  الهدر  تقليل 

الشحة املستقبلية

املجتمعي 	  الوعي  الطاقة من خالل تعزيز  ترشيد استهالك 

مبخاطر الهدر وسوء االستخدام 

بناء قدرات العاملني	 

عنارص 	  من  اسرتاتيجيا  عنرصا  التحتية  البنى  تطوير  اعتبار 

البيئة املؤاتية للتنمية

7-6 االستنتاجات والتوصيات

ميثل ميدان البنى التحتية صورة ذات مالمح تفتقر اىل املضمون 

اإلدارة  وسوء  الحروب  بسبب  تراكمي  فشاًل  وتؤرش  اإلنساين 

الثقايف وهو ميدان يبدو عصياً  الوعي  التمويل وتدين  وضعف 

ألسباب عديدة منها النقص الفني واإلداري والتموييل والفساد 

إن  التحتية  البنى  ميدان  بيانات  تحليل  أثبتت  لقد  وغريها. 

وبيئية  صحية  جسيمة  خطر  مصادر  يواجه  العراقي  املواطن 

ألن  محدودة  املصادر  تلك  مواجهة  عىل  قدرته  وإن  ونفسية 

تطوير البنى التحتية ال يتعلق بجهود أفراد أو أرسة أو جامعة، 

بل هو جهد ينبغي للدولة بكل مؤسساتها ذات الصلة أن تبذله، 

وأن يكون لها سياسة محددة املالمح وبرامج تنفيذية مدروسة 

وتتداخل  تتفاعل  بل  الوطنية  التنمية  خطط  عن  تنفصل  ال 

الخدمات  كفاءة  حيث  من  التحتية  البنى  تطور  ألن  معها 

وإتساع رقعة توزيعها جغرافياً هو أحد مؤرشات نجاح الجهد 

التنموي. لكن هذا التأكيد عىل دور الدولة ينبغي أن ال ينسينا 

حقيقة إن للمواطن واجبات مهمة ال بد من االلتزام بتنفيذها 

كمقابل لحقوقها. من ذلك عىل سبيل املثال الحفاظ عىل البنى 

ال  إذ  واحدة.  بوحدة  اليها  والنظر  لوظائفها  والوعي  التحتية 

يجوز متييز بيئة البنى التحتية عن البيئة املحيطة بها، كام إن 

حدود االستهالك الفردي للامء والكهرباء والتخلص من النفايات 

يكون  أن  قبل  إجتامعيا  حقاً  بوصفه  يدرك  أن  بد  ال  وغريها 

حقاً فردياً وإن محيط البنى التحتية قد يكون مسؤولية األرسة 

واملجتمع املحيل قبل ان يكون مسؤولية املؤسسات الحكومية 

الرسمية للدولة. إن جانباً من مشكلة البنى التحتية وخصوصاً 

مياه الرشب ومياه السقي والرعي ال تنفصل عن مشكلة شحة 

املياه وطنياً وهذا أمر ال يدركه الكثري من املواطنني.

التحتية  البنى  ميدان  بيانات  تحليل  نتائج  نلخص  أن  وميكن 

فيام ييل:

مثانية . 1 خالل  من  التحتية  البنى  ميدان  الفصل  هذا  تناول 

مؤرشات هي، املصدر الرئييس للامء وتوفر مصدر الكهرباء 

ووسيلة  العامة  الشبكة  من  الكهربائية  الطاقة  واستقرار 

ونوعية  النفايات  من  التخلص  ووسيلة  الصحي  الرصف 

يف  السلبية  واملؤثرات  التحتية  البنى  اىل  املؤدي  الطريق 

اىل  املسافة  وأخرياً  مؤرشاً(   12( التحتية  البنى  محيط 

إرتباط  أقوى معامل  إن  تبني  )11 خدمة(. وقد  الخدمات 

هو بني ميدان البنى التحتية والتعليم 0.44 مع املسكن.

مراكز . 2 بني  حرماناً  أكرث  العراقي  الريف  إن  القول  ميكن 

اىل عوامل عديدة  ذلك  ويرجع  الحرض،  وبقية  املحافظات 

لعل أولها التشتت الدميغرايف للسكان والوحدات السكنية 

ومن املؤكد إن ذلك الحرمان قد تعاظم عىل نحو تراكمي 

منذ أواسط العقد الثاين بداللة ضآلة اإلنفاق والدمار الذي 

ألحقته الحروب واإلهامل.

ميكن القول إن وضع البنى التحتية بعد نيسان 2003 كان . 3

مبارشة  وغري  مبارشة  خطرية  اثارا  ترك  انه  حد  اىل  مرتدياً، 

عىل الفرد واملجتمع ومل يعد األمر يتعلق باألجهزة واآلليات 

املحيطة  املادية  البيئة  إن  اىل  ذلك  تعدى  بل  واملحطات 

بحياة الناس قد أصبحت مصدر تهديد مبارش لهم من خالل 

مخلفات الحرب واأللغام.

حاول العراقيون أن يوجدوا بعض البدائل بعضها مام ساعد . 4

التي  أو  البيتية  الكهرباء  كمولدات  حياتهم،  إستمرار  عىل 

تخدم عدة وحدات سكنية كام إنهم اضطروا للقبول بعملية 

تسليع املياه لالطمئنان عىل إن املاء الذي يرشبونه نظيف 

غري إن هناك بدائل سلبية مثل اضطرارهم ترصيف املياه 

السكنية.  املناطق  يف  القاممة  أوتجميع  األنهار  اىل  الثقيلة 

ما  شحة  بسبب  كانت  األشد  معاناتهم  إن  القول  وميكن 

يصلهم من الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة.

للامء . 5 الرئييس  املصدر  مؤرش  يف  الكفاية  نسبة  إن  تبني 

نسبة  تنخفض  بينام   21% حاالًً  األفضل  ونسبة  هي64% 

نجد  للبيئة  البيانات طبقاً  تتوزع  اىل %15 وحني  الحرمان 

إن الحرمان يرتكز يف الريف %48 أما الكفاية واألفضل حاالًً 

فترتكز يف مراكز املحافظات وبقية الحرض.

ان نسبة األفضل حاالًً يف مؤرش توفر مصدر للكهرباء ترتفع . 6

اىل%75 بينام تنخفض نسبة الحرمان اىل %3 ويتمتع حوايل 

ربع السكان مبستوى الكفاية ويالحظ إن نسبة األفضل حاالًً 

يف الريف يف هذا املؤرش ترتفع اىل %94 لكنها أيضاً أقل من 

الحرض 99%.

العامة . 7 الشبكة  من  الكهربائية  الطاقة  استقرار  مؤرش  يف 

وتتدىن  اىل 93%  األرس  مجموع  بني  الحرمان  نسبة  ترتفع 

نسب األفضل حاالًً والكفاية يف الريف والحرض معاً.

تقع حوايل نصف األرس يف . 8 الصحي  الرصف  يف مؤرش وسيلة 

حوايل  اىل  حاالًً  األفضل  األرس  نسبة  وتصل  الكفاية  مستوى 

%30 وتنخفض نسبة الحرمان اىل حوايل %22 وباملقابل ترتفع 

نسب الحرمان يف الريف اىل %41 وترتفع نسبة الكفاية 57% 

بفارق %11 درجة نسبية عن الحرض لصالح الريف.

األرس . 9 نسبة  ترتفع  النفايات  من  التخلص  وسيلة  مؤرش  يف 

لكن  حاالًً  األفضل  لألرس  مقابل30%   62% اىل  املحرومة 

الوضع يف الحرض يختلف عنه يف الريف ففي الحرض تتمتع 

حوايل %50 بالكفاية أو األفضل حاالًً أما يف الريف فال تزيد 

النسبة عن 5%.

ثلث . 10 إن  نجد  التحتية  البنى  اىل  املؤدي  الطريق  نوعية  يف 

وحني  محروماً   40% مقابل  الكفاية  مبستوى  تتمتع  األرس 

يف  الكفاية  نسبة  إن  نجد  للبيئة  طبقاً  التوزيع  اىل  ننظر 

الحرض ترتفع اىل حوايل %40 مقابل حوايل %15 كام ترتفع 

نسبة الحرمان يف الريف اىل %78 من األرس.

كانت . 11 التحتية  البنى  السلبية يف محيط  املؤثرات  يف مؤرش 

 39% مقابل  حاالًً  أفضل  األرس  مجموع  من   46% حوايل 

الريف والحرض أقل مام هو  ويبدو االختالف بني  محروماً 

يف املؤرشات األخرى إذ تبلغ نسبة األرس املكتفية يف الريف 

حوايل %17 مقابل %15 يف الحرض ونسبة األرس املحرومة 

كانت  لقد  الحرض  يف  مقابل 38%  الريف حوايل 44%  يف 

ومخلفاتها  الحروب  ألخطار  تعرضاً  أكرث  الحرضية  املراكز 

وألثار األرهاب.

يف مؤرش املسافة اىل الخدمات كانت حوايل %53 من األرس . 12

مكتفية  و22%  محرومة  ربعها  حوايل  مقابل  حاالًً  أفضل 

وطبقاً للتوزيع البيئي فإن نسبة األرس املحرومة يف الريف 

ترتفع اىل %68 مقابل %10 فقط يف الحرض وتنخفض نسبة 

األرس األفضل حاالًً يف الريف اىل %11 من األرس مقابل 66% 

يف الحرض ككل.

بلغت قيمة دليل ميدان البنى التحتية %53 يف فئة الحرمان . 13

و%30 يف فئة املكتفية و%17 يف فئة األفضل حاالًً غري إن 

قيمة الدليل يف الريف ترتفع اىل 93%.

وحني نرتب املحافظات تبعاً لنسب الحرمان بحيث نعطي . 14

حرماناً،  األشد  للمحافظة  و18  حرماناً  األقل  للمحافظة   1

تأيت دهوك باملرتبة األوىل تليها أربيل ثم بغداد أما أشدها 

حرماناً فهي ميسان 18 ودياىل 17 وذي قار 16.

يف . 15  35% مقابل   34% كردستان  يف  الحرمان  نسبة  بلغت 

العراق  مستوى  وعىل  املحافظات  بقية  يف  و65%  بغداد 

بلغت 53%.

وتوزيع . 16 األرسة  رب  خصائص  مابني  صلة  البيانات  أظهرت 

الحرمان إذ ميكن القول إن نسبة الحرمان ترتفع مع إرتفاع 

األمر  يتعلق  حني  معاكساً  إتجاه  تظهر  بينام  األرسة  حجم 

بعمر رب األرسة كام إن نسبة الحرمان ترتفع يف حالة بطالة 

رب األرسة أوحني يكون رب األرسة إمرأة.

حرضية . 17 كمراكز  املحافظات  عىل  الحرمان  نسب  تتوزع 

وأرياف عىل نحو غري متساو ألسباب عديدة تتعلق باألحوال 

والنزاعات  الحروب  مناطق  من  املحافظة  وموقع  األمنية 

يعني  مام  التحتية  البنى  له  تعرضت  الذي  الدمار  وحجم 

املتغريات  تلك  اعتبارها  يف  تأخذ  سياسات  وضع  رضورة 

وتركز عىل التنمية املحلية ملواجهة ظروف الحرمان.

إتضح من إحتساب حصة كل محافظة من نسبة املحرومني . 18

يف  تظهر  األعىل  النسبة  إن  التحتية  البنى  ميدان  حسب 

بغداد %15 فرداً تليها نينوى 10%.

إتضح من توزيع األرس املحرومة بحسب املؤرشات وحجم . 19

الكبرية  األرس  يف  ظهرت  للحرمان  نسبة  أعىل  إن  األرسة 

الصغرية  واألرس  نسبتها  ترتفع  كام  فأكرث  أفراد   10 الحجم 

الحجم 1-3 أفراد.

حسب . 20 التحتية  البنى  ميدان  مؤرشات  تحليل  من  إتضح 

مؤرش  كل  إشباع  درجة  يف  كبرياً  تفاوتاً  هناك  إن  املناطق 

نسب  يف  إرتفاعاً  هناك  وإن  السكاين  التجمع  بحسب 

مبراكز  مقارنة  املؤرشات  جميع  يف  الريف  يف  الحرمان 

املحافظات وبقية الحرض.
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إتضح من توزيع األرس بحسب مستويات اإلشباع واملنطقة . 21

ترتفع نسب األرس املحرومة يف بقية املحافظات اىل 65% 

وهو ضعف نسب الحرمان يف بغداد وكردستان كام تتقارب 

نسب األرس املكتفية يف بغداد وكردستان وباملقابل تنخفض 

نسب األرس األفضل حاالًً يف كردستان وبغداد باملقارنة مع 

املكتفية.

خصائص . 22 بعض  حسب  املحرومة  األرس  توزيع  من  إتضح 

رب األرسة إرتفاع نسب الحرمان بني األرس التي أربابها من 

الرجال كام ترتفع يف األرس التي تقل أعامر أربابها عن 29 

سنة وتبلغ أعىل مستوى لها يف أرس العاطلني.

إتضح من توزيع نسبة األرس املحرومة حسب نسبة األطفال . 23

بعمر أقل من 15 سنة إن نسب الحرمان متيل اىل اإلرتفاع 

مع إرتفاع نسبة األطفال.

التوصيات 

إن تضميد الجراح إلعادة البنى التحتية يف العراق يتطلب تظافر 

املجتمع  الحكومة-  الحقيقني  التنمية  رشكاء  قبل  من  الجهود 

املدين- القطاع الخاص- املجتمع من أجل شمول كافة املحافظات 

بخدمات البنى التحتية وزيادة نسبة املحرومني من خالل:

تقديم . 1 مجال  يف  للدولة  التمكيني  الدور  وتعزيز  إستمرار 

خدمات املاء والكهرباء والرصف الصحي. اىل جانب توسيع 

هذا  يف  للمشاركة  املدين  واملجتمع  الخاص  القطاع  فرص 

املجال.

وتشجع . 2 الخاص  والقطاع  الحكومة  بني  الرشاكات  بناء 

اإلستثامر األجنبي.

إعادة تأهيل املشاريع وشبكات الكهرباء والرصف الصحي . 3

وتبديل األجهزة املترضرة.

إستمرار برامج بناء القدرات وتطوير الكوادر وفق تقنيات . 4

حديثة يف تنفيذ مشاريع املاء والكهرباء والرصف الصحي.

تأمني املستلزمات التشغيلة بشكل مستدام.. 5

من . 6 التخفيف  شأنها  من  التي  والسياسات  الربامج  وضع 

وإعتامد  للمسكن  املحيطة  البيئة  يف  السلبية  املؤرشات 

التلوث  موضوع  ومعالجة  معالجتها  يف  العلمية  الطرق 

البيئي.

النقل . 7 شبكات  تأهيل  خالل  من  املياه  يف  الهدر  تقليل 

والتوزيع والتوعية وترشيد إستهالك املاء والكهرباء ملختلف 

اإلستعامالت. 

الفصل الثامن: ميدان املسكن

8-1 املقدمة

له،  أساسية  وحاجة  اإلنسان  حقوق  من  حق  املالئم  املسكن 

يجب متكينه من الحصول عليه لجميع رشائح املجتمع وخاصة 

الهشة منها ويف املناطق الحرضية والريفية عىل حد سواء، ضمن 

بيئة صحية متكاملة الخدمات واملرافق وهذا ما أقرته املواثيق 

الدولية ومقررات مؤمتر قمة املدن )إسطنبول 1996( ومعظم 

الدساتري الوطنية ومنها الدستور العراقي. فللمسكن دور مهم 

فمن  العامة.  والرفاهية  البحتة  اإلقتصادية  النظر  وجهتي  من 

يف  اإلستثامر  إن  عموماً  ُوجد  البحتة،  اإلقتصادية  النظر  وجهة 

املال  السكن ميثل بني )%20 -%30( من إجاميل تكوين رأس 

الثابت يف البلدان التي متتلك برامج سكنية جدية، ويف البلدان 

يصبح  املستغلة  غري  أو  الفائضة  والبرشية  املالية  املوارد  ذات 

املوارد  تلك  إستغالل  وسائل  أهم  أحد  السكني  اإلستثامر 

وتحويلها اىل موارد منتجة وأمر رضوري إلستمرار منو اإلقتصاد 

السكنية  اإلستريادي لإلستثامرات  املحتوى  أن  الوطني. وبحكم 

منخفض نسبياً مقارنة باإلستثامرات يف القطاعات األخرى، يصبح 

اإلستثامر السكني ذا أهمية بالغة يف تنشيط القطاعات املرتبطة 

باإلسكان كالصناعات اإلنشائية والهندسية كام يعد نشاطاً مولداً 

لفرص العمل بشكل كثيف مام يساهم يف معالجة البطالة.

املسكن  فإن  اإلجتامعي  والرفاه  اإلجتامعية  النظر  وجهة  ومن 

حاجة إنسانية أساسية الميكن اإلستغناء عنها مطلقاً. فاملأوى هو 

املكان الذي يؤمن الحامية والخصوصية لألرسة ومُيّكن األرسة من 

لعب دور فعال يف تربية وتعليم أطفالها وتهيأتهم يك يأخذوا 

كذلك  يؤمن  الجيد  واملسكن  املجتمع.  يف  املطلوبة  ادوارهم 

البيئة الصحية لساكنيه ويقيهم من الكثري من املؤثرات السلبية 

وعدد  ومساحته،  املسكن،  نوعية  تعد  وعموماًَ  صحتهم،  عىل 

غرفه، وتكامل مكوناته، ومواد بنائه والخدمات املتوفرة داخله 

اإلجتامعي  الرفاه  مؤرشات  من  مهاًم  مؤرشاً  محيطه  وضمن 

لألرسة. وإن العديد من الدراسات تعتمد عىل مؤرشات خصائص 

لفقر  أو تكميلية  الفقر كمؤرشات بديلة  لتقييم حالة  املسكن 

الدخل وذلك بسبب العالقة القوية بني الفقر وخصائص الوحدة 

ميكن  لألرسة  املعييش  الوضع  فإن  ذلك  اىل  وإستناداً  السكنية 

تقييمه بدقة إستناداً اىل واقع الوحدات السكنية.

التقترص املشكلة السكنية يف العراق عىل تفاقم العجز السكني 

تدهور  اىل  وال  متنامي  بشكل  السكنية  الحاجة  وزيادة  الخام 

القطاع منذ  لهذا  الدولة  نتيجة إهامل  السكني  الرصيد  نوعية 

منتصف الثامنينات من القرن املايض بسبب الحروب املتعاقبة 

التسعينات  عقد  خالل  العراق  عىل  فرض  الذي  والحصار 

إدامة  من  املالكني  إمكانية  عدم  وبسبب   2003 عام  ولغاية 

بها  مرت  التي  الصعبة  اإلقتصادية  للظروف  مساكنهم  وصيانة 

الدولة واألفراد خالل العقود الثالث املنرصمة، بل تتعدى ذلك 

يف  مهمة  تغيريات  املذكورة  الفرتة  خالل  شهدت  البالد  إن  اىل 

الجوانب الدميغرافية ويف توزيع السكان حسب البيئة الحرضية 

واملتوسطة  الصغرية  املدن  وبني  املحافظات  وبني  والريفية 

نسبة مهمة من  العراقي  الريف  فقد  الكربى حيث  والحوارض 

إتجاهات  وكانت  املايض،  القرن  خالل  العاملة  وقواه  سكانه 

املحافظات  اىل  تطوراً  األقل  املحافظات  من  الداخلية  الهجرة 

األوفر حظاً من التنمية، ومن الريف اىل الحرض ومن البلدات 

الصغرية واملتوسطة الحجم اىل الحوارض الكربى، كل هذه األمور 

املزيد  إجراء  وتطلبت  العراق  يف  السكن  مشكلة  من  عمقت 

التشخيص  بغية  املذكورة  للجوانب  التحليلية  الدراسات  من 

ومن  لها.  والعملية  الواقعية  الحلول  ووضع  للمشكلة  الدقيق 

السكن،  ميدان  يف  وغريها  األمور  بهذه  الشاملة  اإلحاطة  أجل 

وأهم  السكنية  املشكلة  واقع  تحليل  يحاول  الفصل  هذا  فإن 

النتائج واملؤرشات  امليدان وتحليل  السياسات والربامج يف هذا 

املستخلصة من تطبيق منهجية دليل مستوى املعيشة يف ميدان 

الجغرافية  األبعاد  عىل  الرتكيز  خالل  ومن  ومؤرشاته  السكن 

العراق، املناطق واملحافظات والبيئة، عىل  عىل مستوى عموم 

مستوى الريف والحرض عموماً والحوارض املركزية للمحافظات 

وربط ذلك ببعض خصائص األرسة ويخلص الفصل اىل جملة من 

السكن  ملشكلة  للتصدي  واملقرتحات  والتوصيات  اإلستنتاجات 

يف العراق.

8-2 عرض تحلييل للواقع السكني والسياسات والربامج 

اإلسكانية

8-2-1 العجز والحاجة السكنية واإلكتظاظ السكني 

عقد  بداية  اىل  العراق  يف  للسكن  بالتخطيط  اإلهتامم  يعود 

من  العديد  إعداد  تم  حيث  املايض  القرن  من  الخمسينات 

الطبيعة الشمولية عىل  الدراسات واملخططات اإلسكانية ذات 

آدس  دوكيس  مؤسسة  دراسة  وأبرزها  البالد  عموم  مستوى 

بول  ملؤسسة  العام  اإلسكان  ومخطط   ،1956 عام  اليونانية 

سريفس البولندية عام 1975، ودراسة السياسة السكنية ملجموعة 

املكانية  التنمية  عام 1986 وسرتاتيجية  العراقيني  الباحثني  من 

الشاملة للعراق لغاية عام 2000 والتي أعدت عام 1988. وقد 

حاولت هذه الدراسات وغريها تحديد الواقع السكني والحاجة 

الحرضية  وبيئته  ومحافظاته  العراق  مستوى  عىل  السكنية 

املالية  واملستلزمات  السكني  العجز  تقدير  وحاولت  والريفية 

جميع  إن  املدى.  وبعيدة  متوسطة  زمنية  فرتات  عىل  لتأمينه 
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العجز  هذا  وإن  سكني  عجز  وجود  أرشت  الدراسات  هذه 

الزمن، قدرته دراسة دوكيس  والحاجة السكنية يف تزايد مبرور 

آدس بـ 453 ألف وحدة سكنية ملدة 10 سنوات بدءاً من عام 

1956 وقدرته دراسة بول سريفس بـ 3.38 مليون وحدة سكنية 

لغاية عام 2000 ودراسة فريق الباحثني العراقيني بـ 5.4 مليون 

وحدة سكنية لغاية 2010 وقدرته دراسة الزبيدي وحسني عام 

2004 بـ 1.55 مليون وحدة سكنية لغاية عام 2015 وكام يبينه 

الشكل رقم )1-8(.

الشكل )8-1( العجز السكني الخام وتقديرات الحاجة السكنية 

حسب نتائج الدراسات اإلسكانية

إن نتائج هذه الدراسات النوعية تعززها نتائج املسح اإلقتصادي 

أن  املسح  هذا  نتائج  تشري  حيث   2007 لسنة  واإلجتامعي 

وحدات  يف  يسكنون  العراق  عموم  يف  السكان  من   )81%(

سكنية مستقلة )أرسة يف كل وحدة سكنية(. وإن )%11( منهم 

يسكنون يف وحدات سكنية فيها أرستان و)%8( منهم يسكنون 

يف وحدات سكنية فيها ثالث أرس أو أكرث)156(، مام يعكس درجة 

عالية من اإلكتظاظ السكني. إن هذه املشكلة تتعمق بدرجة 

أكرب إذا ما أخذت عىل أساس البيئة، ففي املناطق الحرضية فإن 

النسب أعاله تشكل )%79، %14، %8( عىل التوايل مقارنة بــ 

)%89، %8، %2( يف املناطق الريفية.

املسح  لنتائج  البيئة  السكني حسب  اإلكتظاظ   )2-8( الشكل 

اإلقتصادي واإلجتامعي لعام 2007 )% أرسة(

وزارة التخطيط؛ وبيت الحكمة، التقرير الوطني لحال التنمية البرشية يف العراق 2008،   156

ص163، 2009 ص 240، ص 65.

8-2-2 السياسات والربامج السكنية 

رغم اإلهتامم املبكر بإعداد الدراسات واملخططات اإلسكانية يف 

العراق وتأكيد خطط التنمية الوطنية املتالحقة لتحقيق هدف 

وحدة سكنية لكل أرسة مل توضع حتى اآلن سرتاتيجية أو سياسة 

لإلسكان  العام  املخطط  بأستثناء  لإلسكان)157(  شاملة  وطنية 

العديد من  أحتوى عىل  الذي  بول سريفس  أعدته رشكة  الذي 

التي تضعه يف موقع أقرب اىل سرتاتيجية  املرتكزات والعوامل 

إسكانية شاملة. وبدالً من وجود سياسة إسكانية شاملة إتخذت 

من  جملة  املايض  القرن  من  الستينات  مطلع  ومنذ  الدولة 

التي ساهمت يف تنفيذ معظم  الجزئية واإلجراءات  السياسات 

الرصيد السكني الحايل يف املناطق الحرضية فقط ويف محافظات 

العراق كافة والتي ميكن إيجازها باآليت)158( 

لفئة . 1 خاصة  رمزية  بأسعار  سكنية  أرايض  قطع  تأمني 

املوظفني وبعض الرشائح األخرى.

الوحدات . 2 لتنفيذ  )القروض(  اإلئتامنية  التسهيالت  تقديم   

سنة   )30-20( لفرتة  تستمر  جداً  ميرسة  برشوط  السكنية 

كلفة  من   80% حوايل  اىل  التسهيالت  هذه  قيمة  وصلت 

الوحدة السكنية.

إعفاء الدور السكنية إلغراض اإليجار من الرضائب لفرتات . 3

زمنية محدودة ومن ثم فرض رضائب متدنية وكذلك فيام 

يخص عملية تحويل العقارات السكنية.

توفري مواد البناء املحلية واملستوردة بأسعار مدعومة.. 4

تأمني الخدمات اإلرتكازية املحيطة باملسكن بأسعار رمزية . 5

أو مدعومة بشكل كبري مام خفض من كلف إنشاء الوحدات 

ومكن فئة املوظفني ومحدودي الدخل من تنفيذ الوحدات 

السكنية الخاصة بهم.

هذه السياسات الجزئية رفعت من مستويات اإلنتاج السكني 

للفرتة من )1975-1985( اىل حوايل 50 ألف وحدة سكنية سنوياً 

ومبعدل منو سنوي %0.7 اكرث من املعدل السنوي لنمو سكان 

العراق)159(. إن توقف هذه السياسات التحفيزية والداعمة يف 

منتصف الثامنينات عىل أثر الضغوط املالية التي تعرضت لها 

حروب  من  تالها  وما  اإليرانية  العراقية  الحرب  نتيجة  الدولة 

وحصار إقتصادي عىل البالد أثرت عىل األداء اإلقتصادي لقطاع 

السكن وبالذات يف مجال بناء املساكن حيث إنخفضت حصة 

قطاع البناء من إجاميل الناتج املحيل من %5.6 عام 1989 إىل 

فرتة  أكرث خالل  ساءت  الوضعية  هذه  إن   .1996 عام   0.47%

تحويل  يف  ساهمت  والتي   )2003-1991( اإلقتصادي  الحصار 

تقوم وزارة اإلعامر واإلسكان بإعداد سياسة وطنية لإلسكان بالتعاون مع برنامج األمم   157

املتحدة للمستوطنات البرشية والوزارات ذات العالقة. وإن املرشوع يف املراحل النهائية 

إلعداده.

د. سامي متي بولص، ميدان السكن، وزارة التخطيط؛ خطة التنمية الوطنية الخمسية   158

)2010-2014(، الجزء األول؛ وثيقة الخطة 2009 ص 41-40.

املصدر السابق، ص 15.  159

املسألة السكنية من مجرد عجز سكني اىل مشكلة وأخرياً أزمة. 

السكنية  الوحدات  عدد  تقليص  يف  ساهمت  الوضعية  هذه 

عليه  كانت  عام   5.97% بـ   )1996-1989( عامي  بني  املنجزة 

اإلنجاز  إجاميل  يتجاوز  مل  أي   ،)1985-1975( الذروة  فرتة  يف 

السنوي للبلد يف مجال السكن عن بضعة آالف وحدة سكنية 

سنوياً.

إن إعادة اإلعتبار اىل قطاع السكن وشموله بربنامج النفط مقابل 

الغذاء عام 1996 ساهم بشكل محدود يف تحقيق بعض التحسن 

يف سوق السكن، حيث تم إنجاز بحدود 200 ألف وحدة سكنية 

خالل الفرتة )2000-2004( من خالل إعادة الدعم لهذا القطاع 

الدولة  قبل  من  مدعومة  بنائية  ومواد  سكنية  أرايض  بتوفري 

إضافة اىل قروض لبعض الفئات وخاصة العسكريني وهي ذات 

أساليب دعم السكن يف املرحلة السابقة)160(.

ورغم اإلهتامم الكبري الذي أعطته سرتاتيجيتي التنمية الوطنية 

)2005-2007( و)2007-2010( اىل القطاع السكني بتخصيص 

حوايل )%28( من إجاميل حجم اإلنفاق اإلستثامري لهذا القطاع 

املفرتضة  الرأساميل  التكوين  معدالت  مع  أوألًً  يتناسب  والذي 

للقطاع ضمن مجمل اإلقتصاد الوطني وثانياً مع حجم املشكلة 

من  القطاع  به  حظي  ما  فإن  جداًَ  الكبري  السكني  والعجز 

إستثامرات فعلية للسنوات )2004-2009( تراوح بني )5.5%( 

يعكس  مام   2009 عام  فقط   )1%( اىل  وإنخفض   2004 عام 

عدم قدرة اإلستثامر الحكومي ملواجهة املشكلة ويؤكد رضورة 

الرشاكات  وبناء  املحيل واألجنبي  الخاص  القطاع  اإلعتامد عىل 

بني القطاعني الخاص والعام يف التصدي لهذه املشكلة الكبرية161.

امللبى من جانب  السكن غري  الكبري عىل  الطلب  إن  بإختصار 

األساس  بالدرجة  واملتمثلة  املعوقات  من  بعدد  مقيد  العرض، 

املناطق  للبناء يف  الصالحة  األرايض  الحاد يف تخصيص  بالنقص 

الرصيد  وتدهور ظروف  التمويل،  الحاد يف  والنقص  الحرضية، 

املساكن،  صيانة  مجال  يف  اإلستثامرات  نقص  بسبب  السكني 

وعدم إكتامل الهيكل القانوين والترشيعي لتفعيل دور القطاع 

فاعل  وبشكل  التصدي  يتم  وليك  املساكن.  إنتاج  يف  الخاص 

ملعالجة أزمة السكن البد من التصدي بشكل جدي لكل هذه 

املحددات يف آن واحد لخلق املناخ اإلستثامري املالئم يف ميدان 

قطاع  من  الفاعلة  األطراف  كافة  مشاركة  خالل  ومن  املسكن 

املجتمع  منظامت  اىل  إضافة  العائيل  والقطاع  وخاص  عام 

املدين واملنظامت غري الحكومية وبناء رشاكات مؤثرة بني هذه 
160 Saad AL – Zubaidy and Ala, a Muhsin, Paper of Ministry of Housing 

and Construction Presented in the U.N. Habitat Symposium on Hous-
ing and Urban Development in Iraq, Amann, sep. 2004, p.34.

وزارة التخطيط؛ خطة التنمية الوطنية الخمسية ؛ )2010-2014(؛ قطاع السكن؛ ص   161

202-195؛ 2009. 

األطراف.

8-3 املؤرشات املستخلصة من تطبيق منهجية دليل 

مستوى املعيشة يف ميدان املسكن 

8-3-1 دليل ميدان املسكن ومؤرشاته

ميثل إشباع حاجة املسكن أحد األركان األساسية للرفاه األرسي 

وقياس املستوى املعييش لألرسة. إن املؤرشات الخمسة املختارة 

لقياس دليل املسكن تغطي بشكل شامل مختلف الجوانب ذات 

مستوى  عن  جيد  بشكل  تعرب  فإنها  وبالتايل  باملسكن  العالقة 

املختارة  الخمسة  املؤرشات  إن  األساسية.  الحاجة  هذه  إشباع 

لهذا امليدان هي؛ 

مادة بناء الوحدة السكنية: وفق هذا املؤرش تعترب األرسة . 1

محرومة إذا كانت مادة بناء سقف املسكن ليست أضلع 

حديدية أو خرسانة. 

اإلكتظاظ: واملعرب عنه مبؤرش عدد األشخاص بالغرفة، حيث . 2

تعترب األرسة محرومة إذا كانت حصة الفرد أقل من )0.5( 

غرفة. 

توفر مرافق املسكن: واملتمثلة باملرافق التكميلية للمسكن . 3

والحديقة  الصحية،  واملرافق  والحامم،  املطبخ،  وهي 

توفر  إذا  األرسة محرومة  املؤرشتعترب  واملخزن. ووفق هذا 

)2( أو أقل من املرافق الخمسة. 

تعترب األرسة محرومة وفق . 4 حيث  السكنية:  الوحدة  تربيد 

هذا املؤرش إذا أفتقرت الوحدة السكنية لتربيد عن طريق 

مكيف هواء أو مربدة.

األرسة . 5 تعترب  حيث  املاء:  لتسخني  املستخدمة  الطاقة 

املستخدمة  الطاقة  كانت  إذا  املؤرش  هذا  وفق  محرومة 

لتسخني املاء هي مادة النفط أو الحطب أو الفحم أو روث 

الحيوانات أو مصادر أخرى.
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إطار )8-1( تحديات القطاع السكني يف العراق

يواجه العراق تحديات جسيمة يف القطاع السكني يف السنوات املقبلة وتتداخل كثري من هذه التحديات مع بعضها مام يتحتم 

تناولها كحزمة واحدة وبطريقة شاملة وميكن إجامل التحديات الرئيسية يف القطاع السكني باآليت:

عجز سكني كبري حيث هناك:. 1

حاجة اىل حوايل )2( مليون وحدة سكنية يف املناطق الحرضية يف سنة الهدف. �

حاجة اىل تجديد وإعادة تطوير معظم الرصيد السكني يف املناطق الريفية، كون معظمه مبني مبواد بنائية غري  �

دامئية ودون مستوى النمط السكني املقبول.

تدهور حالة الرصيد السكني ملحدودية اإلمكانات ونقص االستثامر يف صيانة املساكن. �

مشكلة كبرية يف األرض السكنية املتاحة من حيث:. 2

نقص حاد يف األرايض الصالحة للبناء يف املناطق الحرضية وخاصًة املدن الكربى. �

عدم وجود نظام مستدام إلدارة األرايض السكنية الذي يحول األرايض بشكل منظم لهذا الغرض, واعتامد أسلوب  �

االجتهادات والقرارات املرحلية لتوزيع االرايض السكنية عىل فئات ورشائح معينة.

الخاص  � القطاع  يف  واملستثمرين  واألفراد  الرشكات  من  ملطوريها  السكنية  األرايض  لتأمني  ونظام  آلية  غياب 

واملحيل.

محدودية رؤوس األموال املتاحة لتمويل اإلسكان سواءاً من قبل املوازنة اإلتحادية للدولة أو من قبل الجهاز املرصيف والذي . 3

يرتكز بالدرجة األساسية حالياً عىل منح قروض لغرض بناء الوحدات السكنية مقابل رهن عقاري.

محدودية عدد املستثمرين والرشكات يف القطاع السكني وبالذات املوجهة لخدمة فئات الدخل املنخفض واملتوسط واملناطق . 4

القليلة السكان.

أو . 5 الظاهرة  إليقاف هذه  إجراءات جدية  الرئيسية وعدم وجود  املدن  داخل  واملتجاوزين حتى  العشوائيات  تفاقم مشكلة 

تحسني وإعادة تطوير املساكن يف العشوائيات الغري مخططة.

تدهور كبري وتدين البيئة السكنية يف مراكز املدن واألحياء القدمية ذات املعامل الرتاثية العراقية وعدم وجود إجراءات وخطط . 6

جدية لحاميتها أو إعادة تطويرها وتجديدها بحسب الحالة.

عدم اكتامل الهيكل القانوين والتنظيمي الذي يحكم استثامر القطاع الخاص يف السكن.. 7

ارتفاع عدد األرس الغري قادرة عىل تأمني سكن الئق وعدم وجود برامج وإجراءات لتحويل هؤالء األرس ملستهلكني محتملني . 8

للمساكن يف سوق السكن.

ضخامة عدد الرشائح املستهدفة باإلسكان املجاين )الشهداء والسجناء السياسيني( مام قد يستنزف معظم اإلمكانات االستثامرية . 9

للدولة يف املجال السكني خالل فرتة الخطة.

محدودية العرض من املواد االنشائية املنتجة محلياً واملستوردة مبواصفات جيدة مقارنة بالحاجة املتوقعة يف حال املبارشة . 10

بربنامج سكني طموح.

التفضيل اإلجتامعي لألرس العراقية للسكن يف وحدات سكنية منفردة وعدم الرغبة يف السكن العمودي مام يعمق من مشكلة . 11

تأمني األرض السكنية دون التجاوز عىل األرايض الزراعية وخاصة املحيطة باملدن الكربى

املصدر: وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية 2014-2010، 2009.

الجدول )8-1( مؤرشات ميدان املسكن وحاالت الحرمان

حاالت الحرماناملؤرشت

مادة بناء سقف املسكن ليست أضلع حديدية أو خرسانةمادة بناء الوحدة السكنية1

أقل من )0.5( غرفةحصة الفرد من غرف املسكن2

)2( او اقل من بني خمسةتوفر مرافق املسكن3

اليوجد تربيد عن طريق مكيف هواء أو مربدةتربيد الوحدة السكنية4

نفط أوحطب أو فحم أو روث حيوانات أو أخرى غري مناسبة الطاقة املستخدمة لتسخني املاء5

رغم أهمية املؤرشات الخمسة لتحليل درجة اإلشباع يف ميدان 

املسكن فإن مستويات اإلشباع يف مؤرشي بناء الوحدة السكنية 

وحصة الفرد من غرف املسكن لها أهمية أكرب يف التحليل ألنهام 

كلفة  وأن  السكنية  الحاجة  إشباع  يف  األهم  الجزء  يعكسان 

تأمينها عالية جداً عىل األرسة مقارنة باملؤرشات األخرى.

8-3-2 البعد اإلحصايئ: اإلرتباط واإلنحراف املعياري

األخرى  وامليادين  املسكن  ميدان  بني  مبارشة  عالقة  هناك 

ملستوى املعيشة ألن ميدان املسكن يعكس بشكل جيد املستوى 

أن  يؤرش   )2-8( رقم  الجدول  لألرسة.  واإلجتامعي  اإلقتصادي 

أعىل عالقة إرتباط مليدان املسكن هي مع التعليم 0.44، يليها 

ميدان البنى التحتية 0.43 والوضع اإلقتصادي 0.42. من جانب 

آخر إن أقل عالقة إرتباط للميدان هي مع ميدان الصحة 0.21 

والحامية واألمان اإلجتامعي 0.24. وسجل ميدان املسكن مع 

البنى التحتية ثاين أعىل إرتباط مع الدليل العام ملستوى املعيشة 

0.68 بعد ميدان التعليم الذي جاء يف املرتبة األوىل 0.72. إن 

الوضع  ميادين  مع  املسكن  مليدان  املرتفعة  الطردية  العالقة 

اإلقتصادي والتعليم والبنى التحتية املحيطة باملسكن منطقية 

ألن تأمني املسكن يتطلب إمكانية مادية جيدة لألرسة وعمومُا 

املادية أعىل وتسكن يف  املتعلمة ودخولها  إمكانات األرس  فإن 

مناطق ذات مستوى وبنى تحتية أفضل من األرس الفقرية.

الجدول )8-2( قيم معامالت األرتباط بني دليل ميدان املسكن وامليادين األخرى ملستوى املعيشة والدليل العام ملستوى املعيشة *

الوضع اإلقتصاديامليدان
الحامية واألمان 

اإلجتامعي
الدليل العام ملستوى املعيشةاملسكنالبنى التحتيةالصحةالتعليم

0.420.240.440.210.431.000.68املسكن

* قيم معامل اإلرتباط تختلف عن الصفر مبستوى معنوية 0.01

ولو تم الربط بني املحرومني يف ميدان املسكن ونسب حرمانهم 

يف امليادين األخرى ودليل املستوى العام للمعيشة، يالحظ إن 

%62 من املحرومني يف ميدان املسكن هم محرومون يف الدليل 

العام ملستوى املعيشة وترتفع النسبة اىل %74 بالنسبة لدليل 

البنى التحتية و%53 بالنسبة لدليل الوضع اإلقتصادي وتسجل 

أقل نسبة من املحرومني يف دليل الصحة والذي يؤكد مرة أخرى 

إتجاهات اإلرتباط بني دليل املسكن واألدلة األخرى املشار اليها 

يف الفقرة السابقة وكام يبينه الجدول )3-8(.

الجدول )8-3( نسبة الحرمان لألرس املحرومة يف ميدان السكن حسب ميادين مستوى املعيشة والدليل العام ملستوى املعيشة عىل 

مستوى العراق )%( 

املسكن
الوضع 

اإلقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
الصحةالتعليم

البنى

التحتية
الدليل العام ملستوى املعيشة

100.052.844.248.536.673.561.9

األخرى  بامليادين  املسكن  ميدان  يف  الحرمان  نسب  وملقارنة 

والدليـل العام ملستوى املعيشة، يؤرشالجدول )8-4( إن ميدان 

امليادين  ببعض  مقارنة  متدنية  حرمان  نسب  سّجل  املسكن 

ميدان  فإن  املحرومة  األرس  نسب  إعتامد  تم  فإذا  األخرى، 

العام  للدليل  مقاربة  نسبة حرمان %29 وهي  املسكن سجل 

والصحة  التعليم  مع  منخفض  املعيشة وجاء مبستوى  ملستوى 

 53% التحتية  والبنى   32% اإلقتصادي  الوضع  مبيدان  مقارنة 

وإذا ما تم إعتامد نسب األفراد املحرومني يالحظ إرتفاع بسيط 

يف درجة الحرمان لريتفع اىل %31 بالنسبة مليدان املسكن.

إن اإلنخفاض النسبي للحرمان يف ميدان املسكن ناجم عن إن 
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وإنه  لعقود سابقة  وتراكمي  األمد  السكن طويل  اإلستثامر يف 

أقل تعرضاً ألثر الحروب املتعاقبة إضافة اىل إن الدولة إعتمدت 

ويرّست  الحروب  ضحايا  السكنية ألرس  األرايض  توزيع  سياسة 

دعم بناء الوحدات السكنية مقارنة بالبنى التحتية التي كانت 

أكرث عرضة ألثر الحروب املبارشة وغري املبارشة.

الجدول )8-4( نسبة الحرمان يف ميدان املسكن، امليادين األخرى والدليل العام ملستوى املعيشة )%(

الوضع اإلقتصادياملقياس
الحامية واألمان 

اإلجتامعي
الصحةالتعليم

البنى 

التحتية
الدليل العام ملستوى املعيشةاملسكن

34.931.029.029.754.931.229.7لألفراد %

32.132.627.926.852.828.727.9لألرس %

املسكن(  )محيط  التحتية  البنى  ميدان  مؤرشات  إن  وحيث 

أساسية ومكملة مليــدان املسكن فإن إرتفاع نسبـــــة الحرمان 

فيها اىل %53 بالنسبة لألرس و%55 بالنسبة لألفراد يبقى مؤرشاً 

ميدان  دليل  عىل  املبارشة  وغري  املبارشة  بضالله  يلقي  سلبياً 

املسكن يف العراق مام يتطلب أن يتعامل مع املسكن ومحيطه 

كميدان واحد مستقباًل.

8-3-3 دليل ميدان املسكن عىل مستوى العراق

يشكل املحرومون يف ميدان املسكن عىل مستوى العراق 29% 

الحرمان  األفراد وهي مقاربة ملستويات  من األرس و%31 من 

مستوى  اىل  اإلشباع  درجة  وترتفع  املعيشة،  مستوى  لدليل 

مرتفعة  نسبة  وهي  األرس  من   35% لـ  بالنسبة  حاالًً  األفضل 

مقارنة بالدليل العام ملستوى املعيشة الذي بلغ مستوى األفضل 

حاالًً فيه %22 من األرس إستناداً اىل التصنيف الثاليث للمستويات 

ويالحظ تفاوت كبري يف مستوى األرس املكتفية بالنسبة لدليل 

املسكن ودليل مستوى املعيشة حيث تبلغ نسبة األرس املكتفية 

مستوى  لدليل  بالنسبة  و50%  املسكن  لدليل  بالنسبة   37%

املعيشة.وإستناداً اىل التصنيف الثاليث ملستوى اإلشباع يف ميدان 

السكن فإن عدد املحرومني عىل مستوى العراق هو 9.4 مليون 

نسمة. الجدول 8-5 و)امللف اإلحصايئ الجدول 15-11(.

الجدول )8-5( مستوى اإلشباع لدليل املسكن والدليل العام ملستوى املعيشة - التصنيف الثاليث )% لألرس(

الدليل
مستوى اإلشباع

املجموع
أفضل حااًلًمكتفيةمحرومة

28.736.834.5100دليل املسكن

27.950.421.7100دليل مستوى املعيشة

وإذا ما تم التحليل عىل أساس التصنيف الخاميس للمستويات، 

يالحظ أن %7 من األرس فقط تتمتع مبستوى منخفض جداً من 

اإلشباع يف هذا امليدان مقابل %7 من األرس تتمتع مبستوى إشباع 

مرتفع جداً و%27 تتمتع مبستوى إشباع مرتفع، الجدول )6-8(

الجدول )8-6( مستوى اإلشباع لدليل املسكن والدليل العام ملستوى املعيشة - التصنيف الخاميس )% لألرس(

املجموعمرتفع جداًمرتفعمتوسطمنخفضمنخفض جداالدليل

6.921.836.827.47.1100املسكن

العمر  اىل  يعود  املسكن  ميدان  يف  اإلشباع  درجة  إرتفاع  إن 

اإلقتصادي الطويل نسبياً للمسكن 40 سنة وإن معظم الرصيد 

ولغاية  الستينات  فرتة  اىل  يعود  البلد  يف  املوجود  السكني 

من  األكرب  الجزء  وإن  املايض  القرن  من  الثامنينات  منتصف 

من  وبدعم  والخاص  العائيل  القطاع  أنجزه  السكني  الرصيد 

الدولة)162(. وهذا ما أكدته نتائج املسح اإلجتامعي واإلقتصادي 

لألرسة يف العراق عام 2007، حيث تشري نتائج ذلك املسح إن 

%79 من األرس تسكن وحدات متتلكها و%16 من األرس تسكن 

سامي متي بولص، مصدر سابق، ص18.  162

تسكن  األرس  من  و3%  الخاص  القطاع  من  مؤجرة  وحدات 

وحدات سكنية مؤجرة من الدولة)163(.

ويف هذا الصدد فإن مسح أحوال املعيشة لعام 2004 أظهر أن 

فيها  يعيشون  التي  السكنية  الوحدة  ميلكون  األرس  من   76%

ومل ترش نتائج هذا املسح اىل أي فروقات بني مختلف الفئات 

حيث  السكنية)164(  الوحدات  متلك  يف  واإلجتامعية  اإلقتصادية 

وزارة التخطيط، الجهاز املركزي لإلحصاء؛ هيئة إحصاء إقليم كردستان؛ البنك الدويل؛   163

املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة يف العراق )IHSES(؛ 2007،ص157.

الجهاز املركزي لالحصاء؛ وبرنامج االمم املتحدة االمنايئ، خارطة الحرمان ومستويات املعيشة   164

يف العراق، الفصل الثالث، ميدان الوضع اإلقتصادي، 2006، مصدر سابق، ص111.

اململوكة  السكنية  الوحدات  نسبة  إرتفاع  املذكور  املسح  أظهر 

من األرس ذات الدخل املنخفض %79 بغض النظر عن نوعية 

الوحدة السكنية فيام إذا كانت فارهة صغرية أو كبرية أو مبنية 

يف  تسكن  الفقرية  ذلك  يف  مبا  الريف  يف  األرس  إن  الطني.  من 

وحدات سكنية متلكها، لكنها يف الغالب مبنية من الطني أو إنها 

الوحدات  إمتالك  نسبة  إرتفاع  يجعل  عىل شكل رصائف، مام 

هذا  يف  رفاه  حالة  عن  معرّب  غري  الرشائح  هذه  ملثل  السكنية 

الغالب  الحرض يف  الغنية وهي يف  الطبقة  أن  امليدان. يف حني 

متيل اىل املساكن الفارهة عموماً.

لدليل  اإلشباع  مستويات  حسب  األرس  توزيع   )3-8( الشكل 

ميدان املسكن ودليل مستوى املعيشة – التصنيف الخاميس )%(

8-3-4 مؤرشات دليل املسكن عىل مستوى العراق

يف نسب  ملموساً  إنخفاضاً  املسكن  دليل  الذي أرش  الوقت  يف 

األرس املحرومة يالحظ تأشري ذات اإلنخفاض بالنسبة ملؤرشاته 

مع وجود تباين واضح فيام بينها بالنسبة ملستوى الحرمان. ففي 

حني سجلت مؤرشات تربيد الوحدة السكنية نسبة حرمان 30% 

املاء  املستخدمة لتسخني  بواقع 9.2 مليون نسمة والطاقة  أي 

%29 أي بواقع 8.6 مليون نسمة وحصة الفرد من غرف املسكن 

بناء  مادة  مؤرشي  يف  الحرمان  نسبة  إنخفضت  حني  يف   28%

مليون نسمة وتوفر   4.9 بواقع  أي  اىل 16%  السكنية  الوحدة 

مرافق املسكن اىل %10 أي بواقع 2.6 مليون نسمة )راجع امللف 

اإلحصايئ(. الوسط الحسايب لهذه املؤرشات تراوح بني 0.9–1.3 

والذي هو أكرب من الوسط الحسايب ملؤرشات الوضع اإلقتصادي، 

والحامية واألمن اإلجتامعي والبنى التحتية ومبستوى مؤرشات 

دليل الصحة وأقل من مؤرشات دليل التعليم فقط. الجدول 7-8 

يبني قيمة األنحراف املعياري ملؤرشات دليل املسكن وتشري اىل وجود 

تباين يف قيم املؤرشات املختلفة والتي ترتاوح بني 0.2-0.5 حيث أرش 

تباين 0.5 ومؤرش تربيد  املاء أعىل  الطاقة املستخدمة لتسخني  مؤرش 

تباين  امليدان  بقية مؤرشات  تباين 0.3 وأرشت  أقل  السكنية  الوحدة 

قيمتة 0.4 لكل منها.

الجدول )8-7( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرشات ميدان املسكن واألبعاد اإلحصائية ذات الصلة )%(

الوسط الحسايب مستوى اإلشباع املؤرشات

لقيمة املؤرش

اإلنحراف املعياري 

لقيمة املؤرش املجموعأفضل حااًلًمكتفيةمحرومةمؤرشات دليل ميدان املسكن

مادة بناء الوحدة السكنية
16.138.145.8100.01.20.4

حصة الفرد من غرف املسكن
28.334.337.4100.01.10.4

 توفر مرافق املسكن
9.841.948.3100.01.30.4

تربيد الوحدة السكنية
29.960.89.3100.00.90.3

29.011.060.1100.01.20.5الطاقة املستخدمة لتسخني املاء

28.736.834.5100.01.10.2دليل ميدان املسكن

وفيام يأيت تحليٌل لكل مؤرش من مؤرشات دليل املسكن :

ثاين أصغر . 1 املؤرش  السكنية، سجل هذا  الوحدة  بناء  مادة 

والتي   16% املسكن  دليل  مؤشـــرات  بني  حرمان  نسبة 

دليل  عموم  يف  الحرمان  نسبة  نصف  من  بقليل  أقل  هي 

يف  حاالًً  أفضل  قيمة  أكرب  ثاين  املؤرش  وسجل  كام  املسكن 

امليدان %46 مام يعكس جودة الهياكل العمرانية للمساكن 

وأنه األقل تأثراً بظروف الحروب والحصار الذي فرض عىل 

العراق.

الحرمان وفق هذا  نسبة  تبلغ  املسكن،  الفرد من غرف  حصة 

دليل  عموم  يف  الحرمان  لنسبة  مقاربة  وهي   28% املؤرش 

التباين  درجات  أقل  املؤرش سجل  أن هذا  كام  املسكن 29%، 

بني مستويات اإلشباع املختلفة والتي تراوحت بني %28 حرمان 
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الحرمان  درجة  يف  كبري  إنخفاض  ويالحظ  حاالًً.  أفضل  و37% 

لعام 2004  الحرمان  بنتائج دراسة خارطة  لهذا املؤرش مقارنة 

درجة  يف  ملموساً  تحسناً  يعكس  مام   )165(40% بلغت  والتي 

اإلكتظاظ السكني والتي بلغت 1.5 أرسة لكل وحدة سكنية يف 

ذلك العام. مام تجدر اإلشارة اليه إن ظاهرة اإلكتظاظ السكني 

مقدمة  يف  ويأيت  وبيئية  وإقتصادية  إجتامعية  بعوامل  ترتبط 

ذلك الفقر، حيث أن درجة اإلكتظاظ السكني تتناسب طردياً 

مع مستوى الدخل الفردي أو العائيل، فقد أرشت نتائج مسح 

األحوال املعيشية يف العراق لعام 2004 أن نسبة اإلكتظاظ يف 

األرس املتوسطة الدخل تصل اىل %18 وتنخفض لتصل اىل 3% 

لألفراد ذوي مستوى دخل عاٍل جداً)166(. ييل الدخل، املستوى 

اإلكتظاظ  مهمة عىل  إنعكاسات  له  اآلخر  الذي هو  التعليمي 

السكني، حيث تصل نسبة اإلكتظاظ إلرباب األرس غري املتعلمني 

اىل %12 وتنخفض اىل )%4( لألرس التي يكون أربابها متعلمني، 

التي لديها أطفال بعمر أقل من خمس سنوات  كام إن األرس 

تعاين من اإلكتظاظ أكرث من األرس التي ليس لديها بثالثه أمثال 

%14 مقابل %5)167(. أما فيام يتعلق باإلكتظاظ ونوع املسكن، 

التي  الريفية  األرس  من   )15%( إن  أعاله  املسح  نتائج  بينت 

بـ %3 من  اإلكتظاظ مقارنة  تعيش يف دور تعاين من مشاكل 

تعاين  والريفية  الحرضية  املناطق  ويف  فلل  تسكن  التي  األرس 

األرس التي تعيش يف أكواخ نسبة أعىل من إحتاملية اإلكتظاظ. 

إنعكاسات  له  السكني  لإلكتظاظ  إن  اليه  اإلشارة  تجدر  ومام 

اإلصابة  إلحتاملية  وتعرضهم  األرسة  أفراد  صحة  عىل  سلبية 

لهذا  املعياري  اإلنحراف  إن  أعىل.  بدرجة  اإلنتقالية  باألمراض 

املؤرش هو 0.4 وهو يؤرش وجود تفاوت كبري نسبياً بني األرس 

إزاء حصة الفرد من غرف املسكن.

درجة . 2 أقل  املؤرش  هذا  سجل  لقد  املسكن،  مرافق  توفر 

أعىل  وثاين  املسكن  ميدان  مؤرشات  بني   10% حرمان 

الطاقة  بعد مؤرش  حاالًً( 48%  )أفضل  عالية  إشباع  درجة 

األرس  نسبة  أخذنا  ما  وإذا  املياه.  تسخني  يف  املستخدمة 

املتوسط  )اإلشباع  حاالًً  واألفضل  املكتفية  فئتي  ضمن 

والعايل( فإن درجة اإلشباع لهذا املؤرش تصل إىل %90 من 

األرس مام ينسجم مع إتجاهات املؤرش األول الخاص مبادة 

عالية  درجة  أظهر  األخر  هو  الذي  السكنية  الوحدة  بناء 

من اإلشباع املتوسط والعايل، كلام كانت مادة بناء الوحدة 

السكنية من النوع الدامئي والعايل املستوى كلام تكاملت 

أو  أثنني  عىل  املسكن  بأحتواء  واملتمثلة  املسكن  مرافق 

املصدر السابق، ص112.  165

وزارة التخطيط؛ الجهاز املركزي لإلحصاء؛ مسح األحوال املعيشية 2004، التقرير التحلييل،   166

ص30.

نفس املصدر السابق.  167

أكرث من املرافق التالية )الحامم، املرافق الصحية، الحديقة 

تعني  للمؤرش   0.4 املعياري  اإلنحراف  قيمة  إن  واملخزن(. 

توفر مرافق  إزاء  األرس  بني  نسبياً  كبري  تفاوت  وجود  أيضاً 

املسكن.

درجة . 3 أعىل  املؤرش  هذا  سجل  السكنية،  الوحدة  تربيد 

حرمان بني مؤرشات دليل املسكن %30 وأقل درجة أفضل 

تربيد  يف  املستخدمة  األساليب  إن  يعني  مام   ،9% حاالًً 

لفئة  بالنسبة  مروحة  تتجاوز  ال  بسيطة  السكنية  الوحدة 

املحرومني من األرس وإن معظم األرس تستخدم مربدة هواء 

بنظام غري مركزي وإن الفئة األقل حرماناً تستخدم مكيفات 

اإلقتصادية  الظروف  إن  جزيئ.  أو  مركزي  وبنظام  هواء 

املاضية وتدين دخولهم  العقود  بها األرس خالل  التي مرت 

عكست بظاللها عىل درجة إشباع هذا املؤرش، فقليل من 

وقد  املكيفات  تربيد من خالل  نظام  تأمني  األرسمبقدورها 

يكون عدم إستدامة تجهيز الكهرباء للمساكن سبب آخر يف 

تدين نسبة إستخدام املكيفات يف تربيد وحداتهم السكنية 

والكلفة العالية املرتتبة عىل اإلعتامد عىل مولدات القطاع 

تسجيل  إن  التجهيز.  يف  املحدودة  الطاقات  ذات  الخاص 

يعكس   0.3 املؤرش  لهذا  قيمة  ألقل  املعياري  اإلنحراف 

مستواً متقاربُا نسبياً يف اإلشباع من هذه الخدمة.

سجل . 4 الذي  الوقت  يف  املاء،  لتسخني  املستخدمة  الطاقة 

هذا املؤرش أعىل درجة إشباع )أفضل حاالًً( %60 واملتمثلة 

بإستخدام طاقة الكهرباء والطاقة الشمسية وبإستمرارية ال 

تقل عن 12-20 ساعة يف اليوم فإنه سجل ثاين أعىل درجة 

حرمان %29 والتي متثل تسخني املاء بطرق بدائية ووسائل 

إن  أونفط(.  حيوانات، حطب،  )روث  مستدامة  غري  طاقة 

إرتفاع درجة اإلشباع العالية يف هذا املؤرشكنتيجة الستخدام 

الكهرباء لتسخني املاء، هو إن الوقت الذي تحتاجه األرسة 

لتسخني املاء يف الشتاء محدود لساعات معدودة وإنه لستة 

أشهر أو أكرث من السنة فإن العائلة العراقية ال تحتاج اىل 

تسخني املاء لألستخدامات املنزلية خاصة يف فصل الصيف 

الطويل نسبياً. إن اإلنحراف املعياري لهذا املؤرش هو األعىل 

بني مؤرشات دليل املسكن %0.5 والذي يعني وجود تفاوت 

كبري بني األرس يف وسائل الطاقة املستخدمة لتسخني املاء.

موضوع  املسكن  ميدان  يف  املشاكل  مقدمة  يف  تايت  بإختصار 

يف  املستخدمة  الطاقة  ونوع  السكنية  الوحدة  تربيد  إسلوب 

الثانية  املرتبة  ويف  السكني  اإلكتظاظ  وموضوع  املاء  تسخني 

توفر  أخرية  ومبرتبة  السكنية  الوحدة  بناء  مادة  مؤرش  يأيت 

مرافق املسكن، لكن األرس متفاوتة بدرجات أعىل إزاء الطاقة 

املستخدمة لتسخني املاء.

الشكل )8-4( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرشات دليل املسكن )%(

8-3-5 دليل املسكن عىل املستوى املكاين

بشكل  العراق  مستوى  عىل  املسكن  دليل  تحليل  اليعكس 

شامل طبيعة وجسامة املشكلة السكنية يف العراق. ليك تتكامل 

)أقاليم  املكاين  املستوى  عىل  الدليل  تحليل  من  بد  ال  الصورة 

الحرضية  )املراكز  البيئي  واملستوى  ومحافظات(  ومناطق 

الرئيسية والثانوية والحرض والريف(. فدرجة اإلشباع للمسكن 

مكانياً وبيئياً لها إنعكاسات إقتصادية وإجتامعية وبيئية ال بد 

من اإلحاطة الشاملة بها لوضع الربامج والسياسات واملقرتحات 

فصل  من  القسم  هذا  للمشكلة.  الشاملة  للمعالجة  السليمة 

مكاين  أساس  عىل  املسكن  دليل  تحليل  يتناول  املسكن سوف 

وسوف يتم تحليل البعد البيئي يف القسم الالحق.

دليل املسكن عىل مستوى املناطق . 1

أرشا  املعيشة  ملستوى  العام  والدليل  املسكن  دليل  إن  رغم 

أن  إال  العراق  مستوى  عىل  الحرمان  من  متقاربة  مستويات 

املالحظ وجود تباين واضح يف مستويات الحرمان عىل مستوى 

ففي  الواحد.  الدليل  وضمن  الدليلني  بني  فيام  العراق  مناطق 

إقليم كردستان أرش دليل املسكن أعىل درجة حرمان %33 يف 

حني جاء باملرتبة الثانية بعد بقية املحافظات يف دليل مستوى 

املعيشة %27.9 وجاءت بغداد باملرتبة الثانية يف دليل املسكن 

%28 يف حني سجلت أقل درجة حرمان %18 يف الدليل العام 

ملستوى املعيشة الجدول )8-8(.

إن إنخفاض مستوى الحرمان لبقية املحافظات فيام يخص دليل 

املسكن اىل أقل مستوى %28 وإرتفاعه يف كردستان اىل أعىل 

أرشنا  كام  منه،  مهم  جانب  يف  يعزى  أن  ميكن   33% مستوى 

وإن  تراكمي  السكني  واإلنجاز  طويل  املساكن  عمر  إن  سابقاً 

مام  طويلة  لفرتات  مستقرة  غري  بظروف  مر  كردستان  إقليم 

إرتفاع  موضوع  إن  فيه.  السكني  اإلنجاز  معدالت  عىل  أثرت 

طفيف  بشكل  ولو  بغداد  يف  املسكن  دليل  يف  الحرمان  نسبة 

منذ  بغداد  اىل  الكبرية  الهجرة  اىل  مرّده  املحافظات  بقية  عن 

منتصف الخمسينيات ولغاية الثامنينات من القرن املايض وما 

ترتب عىل ذلك من طلب عاٍل وضغظ عىل العرض املحدود من 

املساكن يف بغداد وعدم قدرة املهاجرين اىل بغداد من تأمني 

هذه الحاجة األساسية لفرتات طويلة بعد هجرتهم إليها بسبب 

كلفتها العالية جداً.

الجدول )8-8( نسبة الحرمان مليدان املسكن وللدليل العام ملستوى املعيشة واملنطقة )% لألرس(

املرتبةدليل مستوى املعيشةاملرتبةدليل املسكناملنطقة

32.7327.02كردستان

28.2217.81بغداد

27.9132.53بقية املحافظات

-27.9-28.7العراق

مؤرشات  من  الحرمان  درجة  أساس  عىل  التحليل  تم  ما  وإذا 

ميدان املسكن حسب املناطق فيالحظ منٌط يختلف كثرياً عن 

إجاميل دليل املسكن بحسب املؤرشات. 

فبالنسبة ملادة بناء الوحدة السكنية سجلت بغداد أدىن درجة 

حرمان %6 تليها بقية املحافظات %17 وسجل إقليم كردستان 

نوعية  إن  يعكس  مام   31% املؤرش  لهذا  حرمان  درجة  أعىل 
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املساكن هي األفضل يف بغداد، تليها املحافظات األخرى وتأيت 

كردستان يف املرتبة األخرية من حيث نوعية املسكن.

ويف ما يخص حصة الفرد من غرف املسكن فيالحظ تفاوت قليل 

نسبياً بني املناطق حيث أرشت بغداد %24 حرمان مقابل 26% 

درجة  يعكس  مام  املحافظات  لبقية  و31%  كردستان  إلقليم 

كردستان  بإقليم  مقارنًة  املحافظات  يف  أعىل  سكني  إكتظاظ 

وبغداد وعجز سكني أكرب.

املحافظات  بقية  فجاءت  املسكن  مرافق  توفر  يخص  وفيام 

بوضع أفضل من حيث درجة الحرمان، التي بلغت %7 فقط 

يليها إقليم كردستان بواقع %10 وبغداد 16%.

وقد أرش إقليم كردستان وضعاً أفضل من بقية املناطق يف مؤرش 

تربيد الوحدة السكنية، حيث أرش نسبة حرمان قدرها %20 يف 

حني أرشت منطقة بغداد %30 وبقية املحافظات %33 وعىل 

مرتفع  حرمان  مستوى  كردستان  إقليم  أرش  ذلك  من  العكس 

بلغ  املاء  لتسخني  املستخدمة  الطاقة  مؤرش  يخص  فيام  جداً 

%59 مقارنة بـ %25 يف بغداد و%24 يف بقية املحافظات.

الجدول )8-9( توزيع األرس حسب مستوى الحرمان ملؤرشات ودليل ميدان املسكن واملنطقة )%(

                     مؤرشات امليدان

 املنطقة

مادة بناء 

الوحدة 

السكنية

حصة الفرد يف 

غرف املسكن

توفر مرافق 

املسكن

تربيد الوحدة 

السكنية

الطاقة 

املستخدمة 

لتسخني املاء

دليل ميدان املسكن

5.824.015.729.724.728.2بغداد

30.725.610.419.758.632.7كردستان

16.930.87.132.523.627.9بقية املحافظات

16.128.39.829.929.028.7العراق

دليل املسكن عىل مستوى املحافظات. 2

إن تحليل دليل املسكن عىل مستوى املحافظات يؤرش وجود 

من  املحرومة  األرس  نسبة  يف  املحافظات  بني  جداً  كبري  تباين 

يف   4% إىل  الحرمان  نسبة  تنخفض  حني  ففي  املسكن.  حاجة 

محافظة األنبار وترتاوح بني %14-%28 يف محافظات )كركوك، 

ودياىل، وصالح الدين، ونينوى، والبرصة، وبغداد(، ترتفع نسبة 

قار،  وذي  )ميسان،  محافظات  يف   47%-45% اىل  املحرومني 

الثامنية  املحافظات  يف   39%-30% بني  وترتاوح  والقادسية( 

الباقية، وإذا ما تم التحليل عىل أساس املحرومني فإن محافظة 

نسمة  ألف   56 املحرومني  من  عدد  أقل  وجود  أرشت  األنبار 

وأرشت محافظة بغداد أعىل عدد من املحرومني والذي تجاوز 

2 مليون نسمة مام يتطلب من السياسات األسكانية املستقبلية 

مالحظة ذلك الجدول )10-8(.

رغم إن معظم الرصيد السكني يف العراق أنجز من قبل القطاع 

املحافظات  لجميع  األسس  ذات  عىل  حكومي  وبدعم  العائيل 

ملستوى  العام  والدليل  املسكن  مليدان  الحرمان  درجة  فإن 

للتنمية  املكاين  النمط  مع  عالية  درجة  اىل  تنسجم  املعيشة 

وتوزيع املوارد بني املحافظات والذي يتميز برتكيزه العايل عىل 

املحافظات األوفر حظا تنمويا )بغداد، ونينوى والبرصة وكركوك( 

منذ بداية الخمسينيات من القرن املايض والرتكيز عىل أقطاب 

تنموية جديدة يف محافظات أخرى منذ السبعينيات وبالذات 

محافظتي األنبار وصالح الدين مع ضعف الرتكيز عىل العديد 

من املحافظات خاصة محافظات )ذي قار، وميسان والقادسية( 

والتي سجلت أعىل درجات الحرمان مام يعكس ضعف أساسها 

اإلقتصادي وتدين مستويات الدخول فيها والتي ال متّكن األرس 

من إشباع الحاجة اىل املسكن بشكل مقبول.

يف  للتقارب  عام  إتجاه  هناك  أن  اليه،  اإلشارة  تجدر  ومام 

ملستوى  العام  والدليل  املسكن  ميدان  يف  الحرمان  مستويات 

املعيشة يف عدد مهم من املحافظات مام يؤكد العالقة القوية 

بني الدليلني.فإضافة اىل تطابق مراتب ثالث محافظات يف نسب 

فهناك  والبرصة(  وبابل  )األنبار،  هي  الدليلني  من  محروميتها 

ست محافظات درجة اإلنحراف بني الدليلني ترتاوح بني )3-1( 

والسليامنية،  وبغداد،  )نينوى،  محافظات  يف  هي  فقط  مرتبة 

ودياىل، وكربالء، وصالح الدين( 

الجدول )8-10( نسب األرس واعداد املحرومني يف ميدان السكن والدليل العام ملستوى املعيشة بحسب املحافظات )%(

الدليل العام ملستوى املعيشة لألرس )%(دليل ميدان املسكناملحافظة

عدد املحرومني )ألف نسمة(األرس )%(

30.427733.7دهوك 

23.171233.5نينوى

35.060224.6السليامنية 

13.515820.6كركوك 

31.148125.9أربيل 

18.330432.9دياىل

3.95610.3األنبار

28.2209417.8بغداد

35.161234.5بابل

39.031632.7كربالء

34.538035.5واسط

21.028033.1صالح الدين

33.042829.6النجف

46.551044.3القادسية

39.128644.3املثنى

45.278842.1ذي قار

44.544755.8ميسان

25.560026.3البرصة

28.7938527.9العراق

الشكل )8-5( نسب الحرمان مليدان املسكن حسب املحافظات )% لألرس( 
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الجدول )8-11( ترتيب املحافظات تبعاً لنسب الحرمان يف ميدان السكن وللدليل العام ملستوى املعيشة

)1 للمحافظة األقل حرمانا و18 للمحافظة األكرث حرماناً( 

التباين يف املرتبةالدليل العام ملستوى املعيشةدليل ميدان املسكناملحافظة

8124دهوك 

5116نينوى

8-124السليامنية 

231كركوك 

4-95أربيل 

396دياىل

صفر11األنبار

5-72بغداد

صفر1313بابل

6-148كربالء

11144واسط

4106صالح الدين

3-107النجف

1-1817القادسية

15161املثنى

2-1715ذي قار

16182ميسان

صفر66البرصة

وإذا ما تم تحليل مؤرشات ميدان املسكن حسب املحافظات 

فيمكن تأشري النتائج اآلتية:

من أ.  أي  يف  حرمان  من  تعاين  ال  األرس  من   60%-40% إن 

مؤرشات ميدان املسكن يف خمسة محافظات هي )نينوى، 

وكركوك، واألنبار، وبغداد، وصالح الدين(، و%30-%41 من 

األرس يف أحد عرش محافظة تعاين من حرمان يف مؤرش واحد 

فقط. وال تزيد نسبة األرس التي تعاين من حرمان يف خمس 

مؤرشات عن %2.5 يف محافظة القادسية الجدول )12-8(.

من ب.  الحاجة  إشباع  يخص  فيام  املحافظات  بني  كبري  تباين 

مؤرشات ميدان السكن.

ست  هناك  السكنية  الوحدة  بناء  مادة  يخص  ففيام 

وكربالء،  الدين،  وصالح  واألنبار،  )بغداد،  هي  محافظات 

والنجف واملثنى( تقل نسبة الحرمان فيها عن %10 وسبع 

محافظات تزيد نسبة األرس التي هي أفضل حاالًً عن 50% 

وأربيل،  وكركوك،  والسليامنية،  ونينوى،  )دهوك،  وهي 

األفضل  األرس  نسبة  تقل  حني  يف  الدين(  وصالح  واألنبار، 

حاالًً لهذا املؤرش عن %25 يف خمس محافظات هي )بابل، 

كربالء، القادسية، ذي قار، وميسان(.

وفيام يخص مؤرش حصة الفرد من غرف املسكن فلم تؤرش اية 

محافظة نسبة حرمان أقل من %10 وأرشت محافظتان فقط 

هي)دياىل وصالح الدين( نسبة أفضل حاالًً تزيد عن 50%.

يف  حرمان  درجة  أقل  السكن  مرافق  توفر  مؤرش  وسجل 

كافة املحافظات، فأعىل درجة حرمان سجلت لهذا املؤرش 

يف مدينة بغداد %16 واملثنى %14 والقادسية والسليامنية 

%13 وبقية املحافظات سجلت نسبة حرمان أقل من 10% 

لفئة  املحافظات معدالت عالية  مقابل ذلك أرشت معظم 

األفضل حاالًً.

درجة  أعىل  املاء  لتسخني  املستخدمة  الطاقة  مؤرش  وأرش 

أرشت  التي  والبرصة  النجف  محافظتي  فبأستثناء  حرمان، 

األخرى  املحافظات  كافة  فإن  أقل من 20%  نسبة حرمان 

السليامنية  يف   60% فاقت  عالية  حرمان  نسب  سجلت 

وأربيل )الجدول )4-11( امللف اإلحصايئ(.

الجدول )8-12( توزيع األرس حسب عدد املؤرشات مليدان املسكن التي تعاين من الحرمان فيها وحسب املحافظات )%(

املجموع012345املحافظة

18.732.528.414.64.71.0100دهوك

45.325.115.58.64.90.6100نينوى

25.729.126.414.13.90.9100سليامنية

44.035.118.12.60.10.0100كركوك

21.337.027.211.72.40.4100اربيل

39.041.614.92.81.70.0100دياىل

60.832.75.80.70.00.0100األنبار

42.828.117.99.02.00.2100بغداد

31.330.419.113.93.81.4100بابل

28.132.020.316.72.00.8100كربالء

29.129.020.512.77.71.0100واسط

58.321.211.86.71.80.2100صالح الدين

37.528.523.96.82.90.4100النجف

16.631.222.417.29.92.6100القادسية

21.635.123.612.06.31.4100املثنى

27.329.221.713.08.10.7100ذي قار

31.232.620.211.14.50.4100ميسان

33.238.414.910.82.60.1100البرصة

37.030.918.79.73.30.5100العراق

8-3-6 دليل املسكن عىل أساس البيئة

املسكن  ميدان  لدليل  اإلشباع  كبري يف مستويات  تباين  لوجود 

سيتناول هذا القسم من الفصل تحليل الدليل عىل أساس البيئة 

املستويات  وبحسب  العراق  مستوى  عىل  والريف(  )الحرض 

الثالث لإلشباع وبحسب املنطقة واملحافظات.

دليل ميدان املسكن حسب البيئة عىل مستوى العراق. 1

مّر  كام  العراق،  مستوى  عىل  املسكن  دليل  سجل 

و31%  لألرس  بالنسبة   29% حرمان  نسبة  سابقاً، 

بالنسبة لألفراد تنخفض هذه النسبة اىل %22 و23% 

يف  واألفراد  لألرس  الحرمان  نسب  وترتفع  الحرض  يف 

-8( الجدول  التوايل  عىل  و51%   47% اىل  الريف 

13(. مبعنى آخر إن نسب الحرمان يف ميدان املسكن 

باملناطق  مقارنة  الضعف  من  أكرث  هي  الريف  يف 

واإلمكانات  املعييش  املستوى  يعكس  مام  الحرضية 

الريف  بسكان  مقارنة  الحرض  لسكان  األكرب  املادية 

وإهتاممها األكرب بنوعية املسكن ومتطلباته البيئية.

واضح  تباين  فهناك  الحرض  مستوى  عىل  وحتى 

مراكز  بني  املسكن  ميدان  يف  الحرمان  مستوى  يف 

املحافظات والتي متثل املدن الرئيسية يف املحافظات، 

والذي  الحرض  ببقية  مقارنة  عموماً  حجاًم  واألكرب 

الحجم  والصغرية  املتوسطة  والقصبات  البلدات  ميثل 

)مراكز األقضية والنواحي(، حيث ترتفع نسبة حرمان 

األرس اىل %26 يف مراكز املحافظات مقارنة بـ 18% 

لألرس يف بقية الحرض، مام يعكس درجة جاذبية مراكز 

املحافظات للسكان املهاجرين من أطرافها وما يرتتب 

عىل ذلك من ضغط عىل الرصيد السكني فيها الذي 

يعاين من إختالل بني العرض والطلب.
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الجدول )8-13( نسب الحرمان لألرس واألفراد مليدان املسكن ودليل مستوى املعيشة وحسب البيئة )%(

املؤرش
مركز 

املحافظة
حرض وريفريفحرضبقية حرض

الحرمان يف الريف نسبة اىل 

الحرض

25.517.722.346.728.72.1دليل املسكن )%أرس(

17.217.817.457.527.93.3دليل مستوى املعيشة )%أرس(

26.618.023.250.531.22.2دليل املسكن )%أفراد(

16.418.217.160.529.73.5دليل مستوى املعيشة )%أفراد(

ومع إرتفاع نسبة الحرمان مليدان املسكن يف الريف اىل أكرث من 

الريف والحرض سجل  الفرق بني  الضعف مقارنة بالحرض فإن 

ملستوى  العام  بالدليل  مقارنة  املسكن  ميدان  يف  أقل  مستوى 

املعيشة الذي بلغ ثالثة أمثال ونصف يف الريف مقارنة بالحرض 

وهي  املسكن  ميدان  يف  األخرى  اإلشباع  مستويات  إن  كام 

مستوى املكتفية واألفضل حاالًً فإنها وإن سجلت نسبة إشباع 

فعىل  تفاوتاً،  أقل  كانت  فإنها  بالريف  مقارنة  الحرض  أعىل يف 

مقابل   39% الحرض  يف  املسكن  دليل  سجل  املكتفية  مستوى 

%30 يف الريف وعىل مستوى األفضل حاالًً سجل دليل املسكن 

يف الحرض %38 مقابل %24 يف الريف، الجدول )14-8(.

الجدول )8-14( توزيع األرس حسب مستوى الحرمان يف ميدان املسكن ودليل مستوى املعيشة والبيئة - التصنيف الثاليث )%(

البيئةاملؤرش
مستوى الحرمان

أفضل حااًلًمكتفيةمحرومة

دليل املسكن
22.339.438.4حرض

46.729.623.7ريف

دليل مستوى املعيشة
17.454.927.7حرض

57.537.94.7ريف

وإذا ما تم تحليل ميدان املسكن عىل أساس التصنيف الخاميس 

للمستويات فيالحظ وجود تفاوت واضح يف نسب الحرمان بني 

املكونات البيئية الحرضية والريفية ويف إتجاهات هذا التفاوت 

واملتمثلة بـ :

إرتفاع نسب الحرمان يف الريف مقارنة بالحرضيف مستويات . 1

اإلشباع املنخفض واملنخفض جداً.

تساوي نسبة مستوى اإلشباع املتوسط )املكتفية( يف الريف . 2

والحرض.

جداً . 3 واملرتفع  املرتفع  اإلشباع  مستوى  نسبة  إنخفاض 

)األفضل حاالًً( يف الريف مقارنة بالحرض.

تأشري مستويات حرمان أقل يف بقية الحرض مقارنة مبراكز . 4

)املكتفية(  املتوسط  اإلشباع  مستوى  بإستثناء  املحافظات 

مامثل  إشباع  مستوى  املحافظات  مراكز  فيه  أرشت  الذي 

تقريباً، الجدول )15-8(.

الجدول )8-15( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع مليدان املسكن والبيئة - التصنيف الخاميس)%( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز املحافظةمستوى الحرمان

3.82.73.416.76.9منخفض جداً

21.615.018.929.921.8منخفض

39.338.539.439.636.8متوسط

27.035.130.319.127.4مرتفع

7.68.68.04.67.1مرتفع جداً

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

دليل ميدان املسكن حسب التجمع السكاين . 2

يالحظ أن هناك تفاوت كبري يف درجة إشباع كل مؤرش بحسب 

التجمع السكاين، ففيام يخص مؤرش مادة بناء الوحدة السكنية 

 7% لتسجل  املحافظات  مراكز  يف  حرمان  درجة  أقل  تظهر 

فقط وأعىل درجة حرمان يف الريف %37 مقابل %11 يف بقية 

مبستوى   54% الحرض  بقية  تجمع  يؤرش  ذلك  مقابل  الحرض. 

أفضل حاالًً و%51 ملراكز املحافظات مام يؤكد إهتامم الحرض 

بنوعية املسكن.

املسكن، أرش درجة  الفرد من غرف  وفيام يخص مؤرش حصة 

 34%-24% بني  ترتاوح  التجمعات  لكافة  نسبياً  عالية  حرمان 

ليسجل تجمع بقية الحرض أقل مستوى حرمان %24 ليعكس 

مراكز  يليها  الريفية  املناطق  يف  أعىل  سكني  إكتضاظ  درجة 

املحافظات.

وفيام يخص مؤرش توفر مرافق املسكن فإن هذا املؤرش سجل 

أقل درجة حرمان بني األرس وخاصة يف تجمعات بقية الحرض 

من  عالية  درجات  تأشري  مقابل   8-6% بني  ترتاوح  والريف 

مستويات اإلشباع األفضل حاالًً ترتاوح بني 54-41%.

املستخدمة  والطاقة  السكنية  الوحدة  تربيد  مؤرشا  وسجل 

التجمعات  الحرمان خاصة يف  املاء درجات عالية من  لتسخني 

الريفية وإن كانت نسبة الحرمان فيها أقل قلياًل من مؤرش حصة 

الفرد من غرف املسكن. كام إن هذين املؤرشين أرشا مستوى 

حرمان أقل يف بقية الحرض مقارنة بالريف ومراكز املحافظات 

وإن درجة اإلشباع األفضل حاالًً سجلت أعىل مستويات يف مؤرش 

بقية  تجمعات  يف  وخاصة  املاء  لتسخني  املستخدمة  الطاقة 

الحرض الجدول )16-8(. 

الجدول )8-16( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرشات ولدليل ميدان املسكن والتجمع السكاين )%(

التجمع السكنياملؤرش

العراقريفبقية حرضمركز محافظة

مادة بناء الوحدة السكنية

6.811.137.316.1محرومة

42.435.434.138.1مكتفية

50.953.528.645.8أفضل حاالًً

حصة الفرد من غرف املسكن

27.923.834.328.3محرومة

32.934.636.234.3مكتفية

39.241.629.537.4أفضل حاالًً

توفر مرافق املسكن

13.16.38.49.8محرومة

45.639.738.341.9مكتفية

41.35453.348.3أفضل حاالًً

تربيد الوحدة السكنية

28.221.642.329.9محرومة

60.367.953.560.8مكتفية

11.510.54.29.3أفضل حاالًً

الطاقة املستخدمة لتسخني املاء

26.420.742.729محرومة

11.8714.111مكتفية

61.772.243.260.1أفضل حاالًً

دليل ميدان املسكن

25.517.746.728.7محرومة

39.938.529.636.8مكتفية

34.643.723.734.5أفضل حاالًً

مستوى  عىل  البيئة  حسب  املسكن  ميدان  دليل   7-3-8

املحافظات

إن تحليل الحرمان يف ميدان املسكن حسب البيئة )حرض وريف( 

عىل مستوى املحافظات تؤكد وبشكل أعمق وجود تفاوت كبري 

يف درجة إشباع هذه الحاجة األساسية بني املحافظات املختلفة. 

البيئي  التباين  وليك يتم إستنباط إتجاهات واضحة حول هذا 

أساس  عىل  التحليل  سيتم  املسكن  اىل  الحاجة  إشباع  ودرجة 

التمييز يف الحرض بني مراكز املحافظات وبقية حرض املحافظات 

ومن ثم تحليل واقع الريف عىل مستوى املحافظات وبينه وبني 

املناطق الحرضية )الجدول 9-5 ، امللف اإلحصايئ(.

الحرمان يف ميدان املسكن يف مراكز املحافظات . 1

حيث ميكن تأشري النتائج اآلتية 
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املحافظات أعىل  الحرمان يف حرض مراكز  إن نسبة  أواًل: 

من الحرمان يف بقية الحرضعىل مستوى العراق 62% 

مقابل %81 مام يعكس درجة إشباع لحاجة املسكن 

مقارنة  واملتوسطة  الصغرية  املدن  يف  أفضل  بدرجة 

باملدن الكبرية يف املحافظات والتي هي عموماً مراكز 

للمحافظات مام يعكس الضغط الكبري عىل السكن يف 

املدن املركزية للمحافظات نتيجة الهجرة إليها وعدم 

مدينة  يف  وخاصة  للطلب  السكني  العرض  إستجابة 

املركزية  واملدن  والنجف  كربالء  ومدينتي  بغداد 

للمحافظات الجنوبية.

ثانياً: وجود تفاوت كبري يف نسبة املحرومني من املسكن 

بني مراكز املحافظات املختلفة يرتاوح بني %3 يف مركز 

محافظة صالح الدين و%14 يف مركز محافظة بغداد 

)مدينة بغداد(.

مراكز  حرض  يف  املسكن  دليل  يف  الحرمان  إن  ثالثاً: 

العراق يف  لعموم  العام  املعدل  تقل عن  املحافظات 

هذا املجال يف 61 محافظة وتزيد درجة الحرمان يف 

ميدان املسكن عن معدل الدليل يف العراق وبفارق 

كبري يف محافظتني هام بغداد %14 وكربالء 40%.

رابعاً: يف 21 محافظة تزيد درجة الحرمان يف املسكن يف 

مستوى  عىل  الحرمان  معدل  عن  املحافظات  مراكز 

نسب  وإن   18% والبالغة  العراق  يف  الحرض  بقية 

الحرمان يف مراكز محافظات بغداد، كربالء، النجف، 

ذي قار، ميسان، والقادسية، تزيد عن نسبة الحرمان 

لعموم حرض العراق.

ست  يف   10% عن  تقل  الحرمان  نسبة  إن  خامساً: 

 ،3% ودياىل   ،3% الدين.  صالح  وهي  محافظات 

واألنبار%5، ونينوى %5، وواسط %7، وكركوك 10% 

بغداد،  هي  محافظات  مثاين  يف   25% عىل  وتزيد 

وميسان،  قار،  وذي  والقادسية،  والنجف،  وكربالء، 

والبرصة وأربيل.

ميكن . 2 حيث  الحرض:  بقية  يف  املسكن  ميدان  يف  الحرمان 

تأشري النتائج اآلتية: 

األقضية  )مراكز  الحرض  بقية  يف  الحرمان  نسبة  إن  أوالً: 

والنواحي( هي أقل من نسبة الحرمان عىل مستوى 

حرض العراق %18 مقابل %22 مام يعكس إن إشباع 

يف  واملتوسطة  الصغرية  املدن  يف  السكنية  الحاجة 

املحافظات أعىل منها يف مراكز املحافظات.

تفاوت  املحافظات، هناك  الحال يف مراكز  كام هو  ثانياً: 

كبري يف نسبة الحرمان من املسكن يف حرض األطراف 

ولكنه أقل من حالة مراكز املحافظات حيث ترتاوح 

بني %3 يف األنبار و%63 يف القادسية.

لسبع  الحرض  بقية  يف  الحرمان  نسب  إنخفاض  ثالثاً: 

محافظات هي األنبار وصالح الدين وبغداد وكركوك 

ونينوى ودياىل والنجف عن نسبة الحرمان لهذه الفئة 

الحرضية عىل مستوى العراق.

رابعاً: إن نسبة الحرمان يف الحرض خارج مراكز املحافظات 

األنبار 3%،  محافظات هي  ثالث  يف  عن 10%  تقل 

يف   20% عن  وتزداد   7% الدين  وصالح   6% بغداد 

وميسان  والسليامنية  القادسية  محافظات هي  عرش 

والبرصة وواسط وبابل وأربيل ودهوك واملثنى وذي 

قار.

إن النتائج أعاله تؤكد وجود تفاوت كبري بني املناطق 

الحرضية يف نسب الحرمان من املسكن وإن الحرمان 

ًمقارنة  جدا  مرتفعة  بغداد  مدينة  يف  املسكن  من 

السكاين  الضغط  نتيجة  العراق  محافظات  بجميع 

عليها وعدم مواكبة العرض السكني مع الطلب عليه. 

وإن الحرمان من املسكن يف حرض املحافظات خارج 

للضغط  نتيجة  املحافظات  مراكز  من  أقل  مراكزها 

السكاين عىل مراكز املحافظات من محيطها اإلقليمي، 

وإن نسبة الحرمان عالية جداً يف العديد من املحافظات 

خاصة الجنوبية منها وإن أفضل املحافظات من حيث 

إنخفاض نسب الحرمان من املسكن هي صالح الدين 

واألنبار وحرضمحافظة بغداد خارج مدينة بغداد وإن 

الوسطى  املراتب  يف  تقع  كردستان  إقليم  محافظات 

من حيث نسب الحرمان مع وضوح يف إرتفاع نسب 

باملدن  مقارنة  األطراف  الحرض  بقية  يف  الحرمان 

يف  التفاوت  يعكس  مام  اإلقليم  ملحافظات  املركزية 

مستويات املعيشة بني بقية الحرض لعموم محافظات 

العراق خاصة الجنوبية منها.

إن إرتفاع نسب الحرمان من املسكن يف مركز محافظة 

يعود  املحافظة 29%  الحرض يف  البرصة %20 وبقية 

للعمليات  مرسحاً  كانت  البرصة  محافظة  إن  اىل 

العسكرية يف وقت الحرب العراقية االيرانية، وحرب 

وغري  مبارش  بشكل  أثر  مام  والثانية  االوىل  الخليج 

متأخرة  مراتب  يف  وجعلها  فيها  السكن  عىل  مبارش 

بدالً من أن تكون يف مقدمة املحافظات يف إشباعها 

للحاجة السكنية بإعتبارها ذات ثقل إقتصادي مهم. 

الحرمان يف ميدان املسكن يف الريف:. 3

كام الحظنا يف الفقرات السابقة من هذا الفصل بأن نسب 

نسب  ضعف  هي  العراقي  الريف  يف  املسكن  يف  الحرمان 

الريف  يف  الحرمان  نسب  تحليل  إن  الحرض.  يف  الحرمان 

يالحظ  املشكلة حيث  من  يعمق  املحافظات  مستوى  عىل 

املحافظات  بني  الحرمان  نسب  يف  جداً  كبري  تفاوت  وجود 

املختلفة. ففي حني تنخفض نسبة الحرمان من املسكن يف 

الحرمان  من  متدين  مستوى  لتسجل   4% اىل  األنبار  ريف 

باملقارنة مع مراكز املحافظات وبقية الحرض، مل يسجل أي 

بإستثناء  األنبار  ريف  من  أدىن  حرمان  نسبة  حرضي  مركز 

بعد  بعقوبة 3%.  ومدينة  األنبار 3%  محافظة  بقية حرض 

ريف األنبار، ثاين أفضل ريف من حيث تدين نسبة الحرمان 

هو ريف محافظة بغداد الذي سجل %23، وريف كركوك 

متدنية  مستويات  أرشت  والتي   %26 دياىل  وريف   ،25%

العديد من  باملقارنة مع حرض  السكني حتى  الحرمان  من 

هذه  بإستثناء  الجنوبية.  املحافظات  خاصة  املحافظات 

الحاالت فإن الريف العراقي يعاين من حرمان عاٍل جداً يف 

إشباع الحاجة السكنية. فقد سجلت عرش محافظات إرتفاع 

الحرمان عن %50 وإن سبع محافظات زادت نسبة  نسبة 

 ،82% قار  وذي  القادسية  وهي   65% عن  فيها  الحرمان 

وواسط،   ،69% واملثنى   ،71% وميسان   ،76% والسليامنية 

تكريس  اخرى  مرة  تؤكد  النتائج  هذه  إن   .76% والنجف 

الحرمان السكني يف املحافظات الجنوبية والوسط وتأيت بعد 

ذلك محافظات إقليم كردستان.

نسبة  بحسب  البيئية  املكونات  مراتب  تحليل  تم  ولو 

التفاوت  تأشري  يف  السابقة  للنتائج  تأكيداً  يالحظ  الحرمان، 

يف مستويات الحرمان بني املحافظات وبني الحرض والريف 

املراتب  ضمن  وقع  محافظة  مركز  عرش  أحد  إن  فمثاًل 

ومثاين  حرمان  األقل  مستوى  تصنيف  يف  االوىل  العرشين 

حاالًت يف بقية الحرض وحالة واحدة يف الريف. مقابل ذلك 

إحتل ريف أثنتي عرشة محافظة وأطراف محافظة واحدة 

هي القادسية ومركز محافظتني هي بغداد وكربالء املراتب 

إجاميل  من  األكرث حرماناً  أي  التصنيف،  األخرية يف  الخمس 

أربعاً وخمسني مرتبة.

8-3-8 مؤرشات دليل املسكن عىل أساس 

املحافظة والبيئة

درجة . 1 أساس  عىل  املسكن  دليل  مؤرشات 

اإلشباع حسب البيئة 

دليل  اإلشباع بني مؤرشات  تفاوت يف مستويات  تأشري  تم  كام 

عىل  بينها  أكرب  تفاوتاً  يؤرش  العراق،  مستوى  عىل  املسكن 

مستوى البيئة )الحرض والريف(. فقد أرش توافر مرافق املسكن 

أقل درجة حرمان عىل املستويني الحرضي %10 والريفي 8% 

وإن الحرمان يف الريف اىل الحرض يف هذا املؤرش هو %1، كام 

إن الحرمان يف مؤرش مادة بناء الوحدة السكنية سجل %9 يف 

الحرض مقابل %37 يف الريف لريفع درجة الحرمان يف الريف 

بالنسبة لهذا املؤرش اىل 4.4 مرات. إن أعىل درجة  اىل الحرض 

حرمان بني مؤرشات دليل املسكن سجلها مؤرش حصة الفرد يف 

بلغ 26%  والذي  الحرضية  املناطق  يف  السكنية  الوحدة  غرف 

الطاقة املستخدمة لتسخني  وأعىل درجة حرمان سجلها مؤرش 

بلغت  التي  الريفية  املناطق  يف  السكنية  الوحدة  وتربيد  املاء 

بحدود )42-%43( لتكون درجة الحرمان لهذين املؤرشين 1.8-1.7 

مرة يف الريف مقارنة بالحرض وهي فوارق بسيطة إذا ما قورنت مبؤرش 

مادة بناء الوحدة السكنية 4.4 مرة أو دليل ميدان املسكن 2.1 مرة، 

الجدول )17-8(.

الجدول )8-17( توزيع األرس حسب مستويات اإلشباع والبيئة ملؤرشات ميدان املسكن )%(

املؤرش
الحرمان يف الريفأفضل حااًلًمكتفيةمحرومة

نسبة اىل الحرض ريفحرضريفحرضريفحرض

8.537.339.534.152.028.64.4مادة بناء الوحدة السكنية

26.234.433.636.240.229.51.3حصة الفرد من غرف املسكن

10.38.443.238.346.553.30.8توفري مرافق املسكن

25.542.363.453.511.14.21.7تربيد الوحدة السكنية

24.142.79.914.166.043.21.8الطاقة املستخدمة لتسخني املاء

22.346.739.429.638.423.72.1دليل ميدان املسكن
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وإذا ما تم التوسع يف تحليل املؤرشات يف ميدان املسكن بالتمييز 

الحرض  وبقية  املحافظات  مراكز  بني  الحرضية  املناطق  يف 

اإلتجاهات  ذات  إستمرار  يالحظ  والنواحي(  األقضية  )مراكز 

من التفاوت يف درجة اإلشباع املؤرشة عند تحليل دليل ميدان 

 )22-8( اىل   )18-8( من  الجداول  تشري  البيئة. حيث  املسكن حسب 

أعىل  حرمان  نسب  أرشت  املحافظات  مراكز  فإن  عام  وكأتجاه  إنه 

الخمسة  املؤرشات  من  أربع  يف  الحرض  بقية  يف  الحرمان  نسب  من 

لدليل املسكن وهي حصة الفرد من غرف املسكن %28 مقابل 

%24، وتوفر مرافق املسكن %13 مقابل %6، وتربيد الوحدة 

املاء  لتسخني  املستخدمة  والطاقة  مقابل 22%  السكنية 28% 

السكنية فقد  الوحدة  بناء  أما مؤرش مادة  %26 مقابل 21%. 

أرش إنخفاض نسبة الحرمان يف مراكز املحافظات %7 مقارنة بـ 

%11 يف بقية الحرض. 

وإذا ما تم التحليل عىل أساس مستوى اإلشباع العايل )مستوى 

إشباع  درجة  بتحقيق  الحرض  بقية  فئة  تستمر  حاالًً(  األفضل 

أكرب يف كافة مؤرشات امليدان ولكن بدرجات متفاوتة ومتقاربة 

بقية  فئة  أرشت  حيث  املسكن  مرافق  توفر  مؤرشي  بإستثناء 

الحرض نسبة إشباع عالية %54 مقابل %41 يف مراكز املحافظات 

بقية  فئة  أرشت  حيث  املاء  لتسخني  الطاقة  إستخدام  ومؤرش 

الحرض نسبة إشباع عالية %72 مقابل %62 ملراكز املحافظات 

مام يؤكد واقع سكني أفضل يف فئة بقية الحرض مقارنة مبراكز 

املحافظات، كام ذكرنا، بسبب ما تعانيه مراكز املحافظات من 

الداخلية  الهجرة  نتيجة  فيها  واإلسكان  الخدمات  عىل  ضغط 

خاصة اىل املدن الكربى والدينية.

الجدول )8-18( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش مادة بناء الوحدة السكنية والبيئة )%(

املجموعريفحرضبقية الحرضمركز محافظةمستوى اإلشباع

6.811.18.537.316.1محرومة

42.435.439.534.138.1مكتفية

50.953.552.028.645.8أفضل حااًلً

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )8-19( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش حصة الفرد من غرف املسكن والبيئة )%(

املجموعريفحرضبقية الحرضمركز محافظةمستوى اإلشباع

27.923.826.234.428.3محرومة

32.934.633.636.234.3مكتفية

39.241.640.229.537.4أفضل حااًلً

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )8-20( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش توفر مرافق املسكن والبيئة )%(

املجموعريفحرضبقية حرضمركز محافظةمستوى اإلشباع

13.16.310.38.49.8محرومة

45.639.743.238.341.9مكتفية

41.354.046.553.348.3أفضل حااًلً

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )8-21( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش تربيد الوحدة السكنية والبيئة )%(

املجموعريفحرضبقية حرضمركز محافظةمستوى اإلشباع

28.221.625.542.329.9محرومة

56.762.659.151.057.0مكتفية

13.815.014.36.512.3أفضل حااًلً

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )8-22( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش الطاقة املستخدمة لتسخني املاء والبيئة )%(

املجموعريفحرضبقية حرضمركز محافظةمستوى اإلشباع

26.420.724.142.729.0محرومة

11.87.09.914.111.0مكتفية

61.772.266.043.260.1أفضل حااًلً

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

مؤرشات دليل املسكن حسب املحافظات والبيئة. 2

تبيانه سابقاً، أرش دليل املسكن وجود تفاوت كبري يف  كام تم 

والريف  الحرض  املحافظات من جهة وبني  الحرمان بني  نسب 

تم  كام  املختلفة  املحافظات  وبني  الواحدة  املحافظة  داخل 

الحرضية  البيئة  الحرمان ضمن  نسب  يف  واضح  تفاوت  تأشري 

بني مراكز املحافظات وبقية الحرض )مراكز األقضية والنواحي(. 

نتائج مؤرشات دليل املسكن تؤرش هي األخرى وجود تفاوت 

املحافظة  وريف  حرض  وبني  املؤرشات  يف  الحرمان  نسبة  يف 

الواحدة واملحافظات املختلفة. راجع )الجدول )11-4( يف امللف 

اإلحصايئ(.

الخارطة 8-1 دليل ميدان املسكن حسب املحافظات ونوع التجمع السكاين )% لألرس( 

مادة بناء الوحدة السكنيةأ. 

العراق  مستوى  عىل   16% كانت  املؤرش  لهذا  الحرمان  نسبة 

و%9 عىل مستوى الحرض و%37 يف الريف وإنه املؤرش الوحيد 

الذي سجل تدين يف مستوى الحرمان يف مراكز املحافظات مقارنة 

ببقية الحرض %7 كام أرش تفاوتاً كبرياً عىل مستوى حرض وريف 

املثنى  حرض  ففي  املؤرش.  لهذا  الحرمان  نسبة  يف  املحافظات 

السليامنية.  بلغت %25 يف  الحرمان %2 يف حني  بلغت نسبة 

يف الريف أرش تفاوت أكرب تراوحت نسب الحرمان لهذا املؤرش 

أعاله  املؤرشات  إن  السليامنية.  يف  و88%  األنبار  يف   6% بني 

مراكز  سكنة  خاصة  للحرض  األفضل  املعييش  املستوى  تعكس 
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برنامج  إن  اىل  إضافة  هذا  الريف،  بسكان  مقارنة  املحافظات 

الدولة التمكيني لبناء املساكن بضمنها القروض امليرسة شملت 

سابقاً املناطق الحرضية دون املناطق الريفية.

حصة الفرد من غرف املسكنب. 

كافة  بني  الحرض  مستوى  عىل  حرمان  مستوى  أعىل  سجل 

مؤرشات امليدان %26 وإزدادت نسبة الحرمان لهذا املؤرش اىل 

%28 يف مراكز املحافظات مام يؤكد درجة أعىل من اإلكتظاظ 

نسبة  إن  الحرض.  ببقية  مقارنة  املحافظات  مراكز  يف  السكني 

أقل  ثاين  مسجلة   34% اىل  الريفية  البيئة  يف  ترتفع  الحرمان 

والريفية.  الحرضية  البيئتني  بني  امليدان  مؤرشات  بني  تفاوت 

عىل مستوى املحافظات سجل حرض محافظة دياىل أقل نسبة 

حرمان للمؤرش %9 وسجلت محافظة دهوك أعىل نسبة حرمان 

%41. ويف الريف سجل املؤرش أقل درجة حرمان يف محافظة 

قار  ذي  محافظة  يف  حرمان  درجة  وأعىل   16% الدين  صالح 

%61 مام يؤكد إن درجة اإلكتظاظ السكني يف الريف أعىل من 

املناطق الحرضية وذلك بسبب حجم األرسة الريفية التي هي 

ووظائف  مستوى  وتدين  بالحرض  مقارنة  الريف  يف  أكرب  غالباً 

الغالب عىل فضاءات مشرتكة  الريف وإقتصاره يف  املسكن يف 

ملختلف اإلستعامالت.

توفر مرافق املسكنج. 

سجل هذا املؤرش نسب حرمان متدنية جداً عىل مستوى الحرض 

%10 وبقية الحرض %6. كام أنه سجل أدىن نسبة حرمان عىل 

مستوى مؤرشات ميدان املسكن %10 وإنه املؤرش الوحيد الذي 

تقل فيه نسبة الحرمان يف الريف %8 عن الحرمان يف الحرض 

وبسبب  له.  منطقي  تفسري  ايجاد  الصعوبة  من  والذي   10%

تدين مستويات الحرمان لهذا املؤرش فإن التفاوت عىل مستوى 

املناطق  ففي  املؤرش،  هذا  يف  أضيقه  عىل  والبيئة  املحافظات 

الحرضية سجل حرض محافظة صالح الدين نسبة حرمان 2% 

وسجلت مدينة بغداد أعىل نسبة حرمان للمؤرش %23 وحرض 

محافظة بغداد %17. ويف املناطق الريفية سجل ريف كركوك 

حرمان  نسبة  أعىل  القادسية  وريف   0.8% حرمان  نسبة  أدىن 

.23%

تربيد الوحدة السكنيةد. 

سجل هذا املؤرش أعىل نسبة حرمان عىل مستوى دليل املسكن 

%30 ونسب أعىل من الحرمان لفئات املناطق الحرضية كافة 

مقارنة بدليل ميدان املسكن ايضاً. يف الريف تدنت نسبة حرمان 

املؤرش  املسكن. سجل  دليل  لعموم  الحرمان  املؤرش عن نسبة 

والريفية.  الحرضية  البيئة  يف  املحافظات  بني  جداً  كبرياً  تفاوتاً 

ففي الحرض سجل حرض أطراف األنبار أدىن نسبة حرمان 2% 

وسجل حرض األنبار أيضاً أدىن نسبة عىل املستوى الحرضي 3% 

وأعىل نسبة حرمان لحرض القادسية %64. ويف الريف سجلت 

نسبة  أعىل  والقادسية  نسبة حرمان 3%  أدىن  األنبار  محافظة 

حرمان 95%.

الطاقة املستخدمة لتسخني املاءه. 

سجل املؤرش ثاين أعىل مستوى حرمان ملؤرشات ميدان املسكن 

%29 وأعىل مستوى حرمان بني املؤرشات يف الريف %43. كام 

تفاوتاً  سجل  فإنه  امليدان  مؤرشات  لبقية  بالنسبة  الحال  هو 

كبرياً فيام بني املحافظات وبني الحرض والريف ضمن املحافظة 

مركز  سجل  الحرض  ففي  كافة.  املحافظات  وبني  الواحدة 

محافظة واسط أدىن مستوى حرمان %3 وحرض محافظة صالح 

الدين %6 وسجل حرض أربيل أعىل نسبة حرمان للمؤرش 63% 

الريف سجلت البرصة أدىن مستوى حرمان للمؤرش 15%  ويف 

وسجلت السليامنية أعىل نسبة حرمان للمؤرش 88%.

8-4 عالقة دليل املسكن بخصائص األرسة

تهتم هذه الفقرة من الفصل بتحليل العالقة بني دليل املسكن 

وعدد من املتغريات ذات العالقة بخصائص األرسة ورب األرسة 

من متوسط إنفاق الدخل، حجم األرسة، جنس رب األرسة، عمر 

رب األرسة، وضع قوة العمل لرب األرسة، نسب األطفال بعمر 

أقل من 15 سنة يف األرسة، املستوى التعليمي.

ومام تجدر اإلشارة اليه هنا إن األرسة تعرف ألغراض التحليل 

واحدة  سكنية  وحدة  يف  يسكنون  األشخاص  من  مبجموعة 

ويشاركون يف قدر واحد وإن نفقاتهم من ميزانية واحدة بغض 

املمتدة اىل  العائلة  التحول من  بينهم.  القرابة  النظر عن صلة 

العائلة النوية مرتبط هو اآلخر باإلتجاه اىل العيش يف مسكن 

مامرسة  العائلة  تستطيع  خالله  من  والذي  مستقل  خاص 

تهتم  العراقية  األرسة  إن  هنا  اإلشارة  تجدر  كام  خصوصيتها. 

اإلستقبال  كغرف  بالضيوف  العالقة  ذات  السكنية  باملرافق 

وتنفق عىل مساحاتها وتأثيثها مبالغ كبرية مقارنة باملرافق ذات 

العالقة بخصوصيتها كاملطابخ واملرافق الصحية مام يتطلب من 

السياسات السكنية املستقبلية التوعية بذلك، وفيام يأيت تحليل 

بني نسب الحرمان للمسكن ومؤرشات خصائص األرسة املشار 

اليها آنفاً.

8-4-1 متوسط إنفاق الفرد

متوسط  بني  موجبة  عالقة  )8-23( وجود  الجدول  من  يالحظ 

املسكن.  حاجة  اىل  اإلشباع  درجة  وبني  األرسة  يف  الفرد  إنفاق 

فرتتفع نسب الحرمان من املسكن يف أدىن %20 من األرسة من 

حيث اإلنفاق لتصل اىل النصف مام يعكس العالقة العالية بني 

هذه  وتتأكد  املسكن.  حاجة  إشباع  ودرجة  املادية  اإلمكانية 

العالقة عىل مستوى مؤرشي ميدان املسكن، وحصة الفرد من 

غرف املسكن ومادة بناء الوحدة السكنية وهام املؤرشان األكرث 

يالحظ ضعف  املسكن، يف حني  تأمني حاجة  وكلفة يف  أهمية 

توفر  وهي  اآلخرى  الثالثة  للمؤرشات  بالنسبة  العالقة  هذه 

املستخدمة  والطاقة  السكنية  الوحدة  وتربيد  املسكن،  مرافق 

لتسخني املياه. 

الجدول )8-23( توزيع األرس املحرومة حسب التصنيف الخاميس لفئات اإلنفاق الفرد ملؤرشات ميدان املسكن )%(

التصنيف الخاميس لفئات 

اإلنفاق

مادة بناء الوحدة 

السكنية

حصة الفرد من 

غرف املسكن

توفر مرافق 

املسكن

تربيد الوحدة 

السكنية 

الطاقة املستخدمة 

لتسخني املاء

دليل ميدان 

املسكن

26.329.218.223.820.828.6أدىن 20%

20.021.718.819.216.919.9ثاين 20%

17.019.918.217.316.618.5ثالث 20%

17.617.221.417.818.517.6رابع 20%

19.112.023.521.827.315.3أعىل 20%

100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

8-4-2 حجم األرسة

ونسب  األرسة  حجم  بني  قوية  إرتباط  عالقة  وجود  يالحظ 

محروميتها من املسكن. وكإتجاه عام كلام زاد حجم األرسة كلام 

إرتفعت نسبة الحرمان من املسكن. الجدول )8-24(. ففي حني 

ترتاوح نسب األرس املحرومة من املسكن بني )%23-25( لألرس 

التي ترتاوح حجومها بني )1-5( أفراد تصل الحرمان اىل %31 من 

األرس التي يكون حجمها )7( أفراد و%38 بالنسبة لألرس التي 

يكون حجمها 10 أفراد فام فوق. إن إرتفاع نسب الحرمان من 

حاجة املسكن تبعاً لحجم األرسة وخاصة يف األرس التي حجمها 

6 أفراد فأكرث يعكس الحاجة اىل فضاءات أكرب لتغطية متطلبات 

األرسة التي تعجز الكثري من العوائل من تلبيتها لكلفتها العالية 

وهذا ما يفرسه اإلرتفاع الكبري يف نسب الحرمان يف مؤرش حصة 

بحجم  لألرس   30% عن  تزيد  والتي  املسكن.  غرف  من  الفرد 

اىل 60%  املؤرش  لهذا  الحرمان  نسبة  لتصل  فوق  فام  أفراد   7

لألرس التي عدد أفرادها 10 أشخاص فأكرث. مقابل وجود عالقة 

طردية بني حجم األرسة ونسب الحرمان لحصة الفرد من غرف 

وتوفر  األرسة  حجم  بني  عكسية  عالقة  وجود  يالحظ  املسكن 

مرافق املسكن فرتتفع نسب الحرمان لهذا املؤرش يف األرس التي 

عدد أفرادها 6 فأقل %11-13 وتنخفض نسب الحرمان يف األرس 

الكبرية الحجم 7 أشخاص فأكرث لتصل اىل %6-7. ومل تؤرش عالقة 

واضحة بني حجم األرسة وبقية مؤرشات ميدات املسكن وهي 

السكنية والطاقة  الوحدة  السكنية، وتربيد  الوحدة  بناء  )مادة 

املستخدمة لتسخني املاء(. 
الجدول )8-24( توزيع األرس املحرومة مليدان املسكن ومؤرشاته حسب حجم األرسة )%(

حجم األرسة
مادة بناء الوحدة 

السكنية

حصة الفرد من 

غرف املسكن

توفر مرافق 

املسكن

تربيد الوحدة 

السكنية

الطاقة املستخدمة 

لتسخني املاء

دليل ميدان 

املسكن

3-116.413.413.337.332.123.7

415.614.713.128.227.524.6

514.218.311.726.728.022.9

614.219.011.327.227.927.4

717.030.57.626.830.031.0

9-816.330.17.127.527.729.3

+1018.260.46.434.629.638.2

16.128.39.829.929.028.7العراق
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8-4-3 خصائص رب األرسة

نوع جنس رب األرسةأ. 

اىل املسكن بحسب  الحرمان  مع عدم وجود تفاوت يف نسب 

نوع جنس رب األرسة حيث سجلت نسبة الحرمان حوايل 29% 

وجود  يالحظ  لكن  لألرسة،  رباً  املرأة  أو  الرجل  يكون  عندما 

الوحدة  بناء  مادة  ملؤرش  بالنسبة  الحرمان  يف  قليل  تفاوت 

عندما  و14%  األرسة  رب  الرجل  يكون  عندما   16% السكنية 

تكون املرأة هي رب األرسة ومؤرش توفر مرافق السكن 10% 

عندما يكون الرجل رب األرسة و%12 عندما تكون املرأة هي 

مؤرش  يف  الحرمان  نسبة  ملحوظة  بدرجة  وترتفع  األرسة.  رب 

الرجل  يكون  عندما   29% اىل  املسكن  غرف  من  الفرد  حصة 

األرسة.  رب  هي  املرأة  تكون  عندما   20% مقابل  األرسة  رب 

وتنعكس الحالة بالنسبة ملؤرشي تربيد الوحدة السكنية والطاقة 

عندما  الحرمان  نسب  ترتفع  حيث  املياه  لتسخني  املستخدمة 

عندما  الحرمان  نسبة  وتنخفض  األرسة  رب  هي  املرأة  تكون 

يكون الرجل هو رب األرسة وبفارق واضح يرتاوح بني 4%-6% 

لكل حالة الجدول )25-8(.

عمر رب األرسةب. 

ومستوى  األرسة  رب  عمر  بني  عكسية  هنا  العالقة  إن  يالحظ 

الحرمان  نسب  ترتفع  حيث  املسكن،  ميدان  لعموم  الحرمان 

إزداد  كلام  الحرمان  األرسة وتنخفض نسب  كلام قل عمر رب 

عمر رب األرسة لتكون نسب الحرمان يف أدىن مستوياتها 22% 

ضمن فئة 19-45 سنة ويف أعىل مستوياتها %39 عند عمر 29 

هو  السكن  يف  اإلستثامر  إن  العالقة  هذه  وتفسري  فأقل.  سنة 

طويل األمد وأكرب إستثامر يحققه الفرد أو العائلة لتلبية حاجة 

أرسية مام يصعب عىل أرباب األرس من األعامر الصغرية تأمينه. 

يالحظ  املسكن  ميدان  مؤرشات  أساس  عىل  التحليل  تم  وإذا 

وجود إرتفاع ملحوظ يف نسب الحرمان لألرس التي يكون فيها 

عمر رب األرسة صغرياً يف مؤرشات مادة بناء الوحدة السكنية، 

وحصة الفرد من غرف املسكن وتوفرمرافق املسكن مقابل ذلك 

تنخفض نسب الحرمان من هذه املؤرشات بالنسبة لألرس التي 

واضحة  تؤرشعالقة  ومل  فأكرث.  سنة   40 األرس  رب  عمر  يكون 

بني درجة الحرمان من مؤرشي تربيد الوحدة السكنية والطاقة 

يعكس  قد  املياه وعمر رب األرسة مام  املستخدمة يف تسخني 

األرس  أرباب  مختلف  ألعامر  بالنسبة  تأمينها  متطلبات  تدين 

الجدول )25-8(.

وضع قوة العمل لرب األرسةج. 

األرسة  لرب  العمل  قوة  وضع  بني  قوية  عالقة  وجود  يالحظ 

اىل  الحرمان  ترتفع  حيث  للمسكن،  الحاجة  إشباع  ودرجة 

املسكن اىل %40 بالنسبة لفئة العاطلني عن العمل وتنخفض 

إىل %29 بالنسبة للعاملني و%26 للذين هم خارج قوة العمل. 

يعمل  إن من  ببساطة، حيث  تفسريها  العالقة ميكن  إن هذه 

يكون له دخل مستدام ميكن أن يؤمن له سكن مقبوالً ايجاراً 

يكون يف  أن  أما  العمل  قوة  وإن من هو خارج  متلكاً. كام  أو 

مراحل الدراسة ويعتمد يف إشباع حاجته اىل املسكن من خالل 

عائلته أو يكون خارج سن العمل )متقاعد( ويكون قد إستطاع 

العمل  أو  الوظيفي  عمله  فرتة  خالل  السكنية  حاجته  تأمني 

الحر، يف حني إن العاطل ال يستطيع تأمني هذه الحاجة العائلية 

التحليل عىل أساس مؤرشات امليدان  املكلفة جداً. وإذا ما تم 

مؤرشات  كافة  من  املحرومة  األرس  نسبة  إرتفاع  أيضاً  يالحظ 

املسكن يف حالة كون رب األرسة عاطل عن العمل مقابل تدين 

الحرمان لفئتي العاملني وخارج قوة العمل وتسجيل درجة أقل 

من الحرمان لفئة خارج قوة العمل ملؤرشي مادة بناء املسكن 

قوة  خارج  فئة  إن  يؤكد  مام  املسكن  غرف  من  الفرد  وحصة 

العمل إستطاعت خالل عمرها اإلقتصادي تأمني حاجة املسكن 

بدرجة أفضل الجدول )25-8(.

8-4-4 نسب األطفال بعمر أقل من 15 سنة يف األرسة

السكنية  الحاجة  إشباع  درجة  بني  قوية  عالقة  وجود  يالحظ 

ونسب األطفال بعمر أقل من 15 سنة يف األرسة، حيث ترتفع 

نسب األرس املحرومة يف ميدان املسكن بإرتفاع نسبة األطفال 

دون سن الـ 15 سنة يف األرسة لتكون نسبة الحرمان من املسكن 

بحدود %19 لألرس بدون أطفال أو التي ال تزيد نسب األطفال 

اىل  الحرمان  نسبة  وترتفع   .20% عن  سنة   15 الـ  سن  دون 

الـ 15 سنة فيها اىل  %47 لألرس التي نسبة األطفال دون سن 

%70 فأكرث مام يعني صعوبة تأمني حاجة املسكن باملستويات 

الـ 15  العالية لألطفال دون سن  الرتكيبة  املطلوبة لألرس ذات 

سنة وبالذات بالنسبة ملؤرش حصة الفرد من غرف املسكن التي 

تكون نسبة الحرمان فيه %6 بالنسبة لألرس دون أطفال و20% 

لألرس التي نسبة األطفال فيها دون سن الـ 15 سنة ال تزيد عن 

بالنسبة   51% اىل  املؤرش  هذا  يف  الحرمان  نسبة  لتصل   20%

لألرسة التي تزيد نسبة األطفال دون سن الـ 15 سنة فيها عن 

بناء  مادة  مؤرش  يف  يالحظ  العالقة  يف  اإلتجاه  هذا  إن   .70%

الحرمان أقل يف األرس  ايضاً حني تكون نسبة  السكنية  الوحدة 

سن  يف  األطفال  من  متدنية  نسب  ذات  واألرس  أطفال  بدون 

نسب  لتقل  بني 11%-14%  تراوحت  والتي  سنة   15 الـ  دون 

األرس املحرومة يف هذا املؤرش اىل %27 لألرس التي ال تقل نسبة 

األطفال بعمر الـ 15 سنة فيها عن %70. إن مؤرشي حصة الفرد 

من غرف املسكن ومادة بناء الوحدة السكنية هام، وكام بينا يف 

أكرث من مناسبة، األكرث كلفة عىل األرسة مام يتعذر معها عىل 

األرس الكبرية الحجم وخاصة ذات نسب األطفال العالية دون 

سن الـ 15 يف تأمني مستوى إشباع جيد يف هذا املؤرش، ومل تؤرش 

وبني  األخرى  املؤرشات  من  الحرمان  نسب  بني  واضحة  عالقة 

نسب األطفال بعمر أقل من 15 سنة الجدول )26-8(.

الجدول )8-25( نسبة األرس املحرومة حسب بعض خصائص رب األرسة مليدان املسكن ومؤرشاته )%(

خصائص رب 

األرسة
نسبة األرس )%(

مادة بناء 

الوحدة 

السكنية

حصة الفرد 

من غرف 

املسكن

توفر مرافق 

املسكن

تربيد الوحدة 

السكنية

الطاقة املستخدمة 

لتسخني املاء

دليل ميدان 

املسكن

جنس رب األرسة

88.716.329.39.529.228.628.7رجل

11.314.420.412.435.632.228.8أمرأة

عمر رب األرسة

299.322.632.812.939.935.938.5 أو أقل

34-3013.118.432.211.530.431.733.1

39-3516.017.433.710.429.630.231.7

44-4012.914.728.89.228.526.328.3

49-459.611.822.09.625.722.722.2

54-5011.915.326.99.028.028.825.7

59-559.314.525.57.030.224.122.5

6017.914.423.78.931.530.126.5 فأكرث

وضع قوة العمل لرب األرسة

69.716.129.09.529.228.628.9يعمل

عاطل عن 

العمل
3.821.734.514.436.435.939.7

خارج قوة 

العمل
26.515.225.69.930.729.026.4

100.016.128.39.829.929.028.7العراق

الجدول )8-26( نسبة األرس املحرومة حسب نسبة األطفال بعمر أقل من 15 سنة يف األرسة مليدان املسكن ومؤرشاته )%(

حجم األرسة
مادة بناء الوحدة 

السكنية

حصة الفرد من 

غرف املسكن

توفر مرافق 

املسكن

تربيد 

الوحدة 

السكنية

الطاقة املستخدمة 

لتسخني املاء

دليل 

ميدان 

املسكن

14.96.29.931.229.719.5بدون أطفال

11.220.88.023.522.419.1اىل 20%

13.229.57.028.725.225.5أكرث من %20 ولحد 30%

14.133.510.730.226.827.3أكرث من %30 ولحد 40%

15.929.510.829.528.729.9أكرث من %40 ولحد 50%

17.838.010.329.532.033.4أكرث من %50 ولحد 60%

18.536.010.032.131.438.4أكرث من %60 ولحد 70%

27.451.29.734.837.547.0%70 فأكرث

16.128.39.829.929.028.7العراق
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الشكل )8-6( نسبة األرس املحرومة حسب نسبة األطفال بعمر أقل من 15 سنة يف األرسة يف ميدان املسكن )%(

8-4-5 خصائص األفراد والحرمان يف ميدان املسكن

مستوى  ميادين  وأدلة  املعيشة  ملستوى  العام  الدليل  إن  رغم 

أساس األرس  املسكن يحسب عىل  دليل ميدان  املعيشة ومنها 

فإنه من املفيد أن يالحظ ذلك عىل مستوى األفراد أيضا.

اإلحصايئ(  امللف   )22-11( )الجدول  يف  املعطيات  تحليل  عند 

تظهر النتائج االتية: 

املستوى التعليميأ. 

حسب  األفراد  توزيع  بني  مبارشة  عالقة  وجود  يالحظ 

املستوى التعليمي ودرجة إشباع الحاجة يف ميدان املسكن، 

فعىل سبيل املثال تنخفض نسبة األفراد املحرومني يف ميدان 

املسكن بارتفاع مستواهم التعليمي لتكون نسبة %45 من 

و28%  مطلقا  بالدراسة  يلتحقوا  مل  املحرومة  األرس  أفراد 

و5%  االبتدائية  أكملوا  و11%  االبتدائية  يكملوا  مل  منهم 

الثانوية و%2 منهم  اكملوا  املتوسطة و3%  املرحلة  أكملوا 

فقط حاصلني عىل شهادة أعىل من الثانوية.

اىل  الحاجة  وإشباع  التعليم  بني  املبارشة  العالقة  هذه  إن 

متقدمة  مهن  مامرسة  اىل  األساس  بالدرجة  ترجع  املسكن 

ومتكنهم  أعىل  تكون  األعىل  الشهادة  وبالتايل دخول حملة 

عالقة  تالحظ  كام  املسكن.  حاجة  تأمني  من  أفضل  بدرجة 

مامثلة أثرت بني املستوى التعليمي ودرجة إشباع مؤرشات 

ميدان املسكن.

قطاع العمل الرئييسب. 

األرس  ضمن  يعملون  اللذين  األفراد  توزيع  من  يالحظ 

املحرومة يف ميدان املسكن ان فئة يعمل لحسابه هي الفئة 

يعني  مام   41% وبواقع  العمل  قطاع  فئات  ضمن  األكرب 

هامشية وتدين املردودات املالية لهذه الفئة من العمل التي 

ال تتيح تأمني الحاجة السكنية بشكل جيد.

ييل ذلك العاملون بأجر يف القطاع الخاص وبنسبة %30 ثم 

العاملون بأجر يف القطاع الحكومي بواقع %22 مام يعكس 

إرتفاع دخول العاملني يف القطاع الحكومي مقارنة بالعاملني 

يف القطاع الخاص أو حصولهم عىل إمتيازات وحوافز أفضل 

سكنية  وأرايض  عقارية  قروض  من  املسكن  بتأمني  متعلقة 

برشوط ميرسة 

املهنة يف العمل الرئييسج. 

األرس  ضمن  يعملون  اللذين  األفراد  توزيع  من  يالحظ 

األكرب نسبة هي فئة  الفئة  ان  املسكن  املحرومة يف ميدان 

مهن عامل مهرة يف الزراعة والصيد وفئة العاملون يف الحرف 

وما اليها والتي هي بحدود %24 لكل منهام، تليها العاملون 

املهن  لهذه  األفراد  نسبة  تصل  والباعة حيث  الخدمات  يف 

وتكون  املحرومني  العاملني  اإلفراد  عدد  إجاميل  من   16%

واإلدارات  لها ملهن املرشعني  أدىن مستوى  االفراد يف  نسب 

باألعامل  وعاملني  ومساعدين  والفنيني  واملحققني  العليا 

املكتبية التي تراوحت بني %6-7 من إجاميل املحرومني يف 

ميدان املسكن.

مام يعكس إرتفاع مدخوالت الفئات األخرية وبالتايل قدرتها 

املهن  أصحاب  كون  اىل  إضافة  املسكن  حاجة  تأمني  عىل 

املذكورة هم من املستفيدين من برامج الدولة من قروض 

عقارية وأرايض سكنية ميرسة وتسهيالت أخرى.

إطار )8-2( بيئة سكن أفضل للفقراء

تضمنت إسرتاتيجية التخفيف من الفقر تنفيذ ستة مخرجات، ضمن محصلة بيئة سكن أفضل للفقراء، ويتحقق كل مخرج من 

خالل تنفيذ عدد من األنشطة ميكن إيجازها مبا يأيت: 

توسعت مشاريع الدولة لبناء وحدات سكنية مالمئة للفقراء برشوط ميرسة )عدد األنشطة املطلوب تنفيذها خمسة أنشطة(.. 1

صمم برنامج لتشجيع مشاركة القطاع الخاص يف اإلسكان واطئ التكلفة )عدد األنشطة املطلوب تنفيذها نشاطان(.. 2

إجراءات نُفذت لضامن بيئة مالمئة محيطة بالسكن )عدد األنشطة املطلوب تنفيذها سبعة أنشطة(.. 3

املصدر: اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر يف العراق، اإلرساتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، 2009،)ص29-28(.

8-5 أولويات اإلستهداف الجغرايف واإلجتامعي مليدان 

املسكن 

يلخص من التحليل السابق إىل أن السياسات السكانية الوطنية 

واملحلية يجب أن تركز عىل املحافظات أو أجزاء من املحافظات 

التي تعاين من درجة حرمان عالية يف إشباع الحاجة من املسكن، 

 )27-8( والجدول  حاجة،  األكرث  اإلجتامعية  الرشائح  وبالذات 

يلخص املحافظات وأرياف املحافظات التي يجب ان تستهدفها 

والرشائح  الفئات  يحدد  وكذلك  مستقبلية  سكنية  سياسة  أية 

والسياسات  واألولويات  تستهدف  ان  يجب  التي  اإلجتامعية 

املطلوبة لذلك.

الجدول )8-27( أولويات اإلستهداف الجغرايف واإلجتامعي مليدان املسكن

االستهداف الجغرايف 

والبيئي
االولويات-السياساتاالستهداف اإلجتامعي

املحافظات

القادسية، ميسان، ذي 

قار، املثنى، كربالء 

بابل، النجف

ريف املحافظات

القادسية، ذي قار، 

السليامنية، ميسان

النجف، واسط، املثنى، 

أربيل

األرس املشمولة بنظام الحامية 	 

اإلجتامعية.

األرس التي اربابها من النساء	 

األرس التي يرأسها شاب أو شابة.	 

األرس التي أربابها عاطلون عن العمل.	 

األرس التي يزيد عدد أفرادها عىل 	 

عرشة أفراد.

األرس التي يرأسها ممتهنو العمل 	 

الحريف والعاملون يف الخدمات 

والباعة. 

االرس التي يرأسها فرد تحصيله 	 

الدرايس أمي أو يقرأ ويكتب.

األولويات

األرس املشمولة بنظام الحامية اإلجتامعية.	 

األرس التي اربابها من النساء	 

األرس التي أربابها عاطلون عن العمل.	 

السياسات

تأمني السكن للفئات الهشة من قبل الدولة.	 

تأمني السكن للمستهدفني إجتامعيا وخاصة ذات األولوية األوىل من خالل قيام 	 

الدولة بتأمني السكن اإلجتامعي أو مشاريع سكنية منخفضة الكلفة.

إستمرار وتعزيز الدور التمكيني للدولة يف مجال تامني األرايض السكنية للفئات 	 

املستهدفة وتأمني التمويل السكني برشوط ُميرّسة.

الحاجة 	  إشباع  والبيئي يف  املكاين  التباين  تقليل  تساهم يف  تبني سياسة سكنية 

السكنية.

8-6 اإلستنتاجات والتوصيات

رغم اإلهتامم املبكر الذي حيض به قطاع السكن يف العراق أ. 

تفاقمت  السكن  مشكلة  فإن  قرن  النصف  حوايل  منذ 

من  الدولة  إنسحاب  نتيجة  الثامنينات  منتصف  بعد 

للمواطنني  املوجهة  التمكني  برامج  وتوقف  السكن  متويل 

بشكل  تعمقت  املشكلة  إن  كام  السكنية.  وحداتهم  لبناء 

من  الدولة  إنسحاب  إستمرار  نتيجة   2003 عام  منذ  أكرب 

العشوائية  التهجري  وعمليات  فاعل  بشكل  السكن  متويل 

التي حدثت وتسبّبت يف تعميق مشكلة السكن العشوايئ 

املهجرين  قبل  من  الدولة  مؤسسات  بعض  أبنية  وإشغال 

أواللذين ال ميلكون سكناً.

ولغاية ب.  الستينات  يف  إعتمدت  التي  التمكني  برامج  إن 

بتوفري  واملتمثلة  املايض  القرن  من  الثامنينات  منتصف 

قروض  وتأمني  للمواطنني  رمزية  بأسعار  سكنية  أرايض 

حوايل  اىل  قيمتها  تصل  منخفضة  فائدة  وبأسعار  ميرسة 

%80 من كلفة الوحدة السكنية وبفرتة سداد طويلة األمد 

إضافة اىل سياسة تأمني املواد اإلنشائية واملستلزمات البنائية 

األخرى بأسعار مدعومة وسياسة الرضائب التشجيعية كلها 

ساهمت يف تحقيق نتائج مهمة يف مجال اإلنتاج السكني 

خالل تلك الفرتة.
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أنجزت ج.  التي  اإلسكانية  للدراسات  الجادة  املحاوالت  رغم 

مختلفة  زمنية  ملديات  إسكانية  برامج  لوضع  العراق  يف 

وبالذات املخطط العام لألسكان فإن نتائج هذه الدراسات 

جدي  بشكل  التنفيذ  حيز  تدخل  مل  وسياسات  برامج  من 

السيايس  النظام  يف  بتغيري  أما  تواجه  دامئاً  وكانت  ومؤثر 

أو بقيود مالية تحول دون تنفيذها مام فاقم من مشكلة 

العجز السكني يف البالد.

القطاع د.  إن  تؤكد  اإلسكان  مجال  يف  الوطنية  التجربة  إن 

العائيل هو املساهم الرئيس يف اإلنتاج السكني حيث تصل 

مساهمته اىل %90 من الرصيد السكني.

إن تحليل نتائج قياس مستوى املعيشة يف العراق خلصت  هـ. 

اىل: 

من . 1 نسبياً  عالية  لدرجة  املسكن  ميدان  دليل  تحقيق 

اإلشباع لهذه الحاجة مع دلييل الصحة والتعليم مقارنة 

أعىل  حرمان  درجات  حققت  التي  األخرى  باألدلة 

وخاصة البنى التحتية.

رغم تقارب نسب الحرمان بني دليل املسكن والدليل . 2

العام ملستوى املعيشة %28.7 و%27.9 عىل التوايل فإن 

دليل املسكن حقق درجة رفاهية عالية مقارنة بالدليل 

العام %34.2 مقابل 21.4%.

وجود تفاوت واضح يف نسب الحرمان بالنسبة ملؤرشات . 3

اىل  الحرمان  نسب  تنخفض  حني  ففي  املسكن.  دليل 

%10 بالنسبة ملؤرش توفر مرافق املسكن و%16 ملادة 

بناء الوحدة السكنية ترتفع نسبة الحرمان للمؤرشات الثالث 

األخرى اىل ما بني %28-30 مام يعكس إرتفاع درجة اإلكتظاظ 

املسكن  يف  التكميلية  الخدمات  نوعية  يف  وتدين  السكني 

املستخدمة  الطاقة  ونوعية  السكنية  الوحدة  )تربيد 

لتسخني املاء(.

مبختلف . 4 مكانياً  الحرمان  مستويات  يف  كبري  تفاوت 

مستوياته )املناطق، واملحافظات، واألقضية( مع وجود 

إتجاه عام إلرتفاع نسب الحرمان يف معظم املحافظات 

واألقضية الجنوبية وتدين مستويات الحرمان خاصة يف 

محافظات األنبار وصالح الدين.

تفاوت كبري يف مستويات الحرمان عىل املستوى البيئي . 5

وامليل  املسكن وملؤرشاته  دليل  لعموم  )حرض وريف( 

جداً  عالية  درجات  اىل  الحرمان  مستويات  إرتفاع  اىل 

يف معظم أرياف املحافظات وبالذات الجنوبية وإقليم 

الحرض  يف  الحرمان  مستويات  تدين  مقابل  كردستان 

بالريف. كام تم تأشري تفاوت واضح يف نسب  مقارنة 

الحرمان حسب مكونات الحرض حيث لوحظت نسب 

املحافظات  ملراكز  بالنسبة  امليدان  يف  أكرب  حرمان 

وعموماً  بغداد.  مدينة  يف  وخاصة  باألطراف  مقارنة 

أرشت نسب حرمان أعىل يف حرض املحافظات الجنوبية 

تليها محافظات إقليم كردستان، مقابل إنخفاض نسب 

الحرمان لحرض محافظات األنبار وصالح الدين وبعض 

املحافظات الوسطى وأطراف بغداد.

للحرمان يف ميدان املسكن عالقة قوية ببعض خصائص . 6

وحجم  الحرمان  نسب  بني  طردية  فالعالقة  األرسة، 

األرسة حيث متيل نسب الحرمان لإلرتفاع يف األرس التي 

هناك  ذلك  مقابل  أفراد.   )7( عن  سكانها  عدد  يزيد 

املسكن  ميدان  يف  الحرمان  نسب  بني  عكسية  عالقة 

األرس  يف  الحرمان  نسب  تقل  حيث  األرسة  رب  وعمر 

مع تقدم عمر رب األرسة وخاصة فوق الـ )40( سنة. 

كام أرش وجود عالقة مهمة بني وضع قوة العمل لرب 

فئة  أرشت  حيث  املسكن  من  الحرمان  ونسب  األرسة 

العاطلني عن العمل من أرباب األرس أعىل درجة حرمان 

وبفارق مهم عن فئتي العاملني وخارج قوة العمل، يف 

حني مل يؤرش جنس رب األرسة أي تفاوت يذكر يف نسب 

الحرمان من املسكن.

إن عىل السياسة اإلسكانية املستقبلية يف العراق وليك تكون  و. 

فاعلة يف معالجة مشكلة السكن املتفاقمة أن تراعي األمور 

التالية:

إستمرار وتعزيز الدور التمكيني للدولة يف مجال تأمني . 1

أرايض سكنية سواء للقطاع العائيل أو الرشكات الخاصة 

نسب  تأمني  وإستمرار  واألجنبية،  املحلية  واملساهمة، 

وبنسب  العائيل  للقطاع  السكني  التمويل  من  عالية 

ميرسة.

تأمني السكن للفئات الهشة وذوي األحتياجات الخاصة . 2

من خالل تبني مشاريع إسكانية منخفضة الكلفة.

والتمويل . 3 األئتامن  أنظمة  يف  جذري  إصالح  إحداث 

السكني وتنويع مصادر متويل قطاع السكن.

وتأسيس . 4 والخاص  العام  القطاعني  بني  الرشاكات  بناء 

رشكات مساهمة متخصصة يف البناء السكني وتشجيع 

اإلستثامر األجنبي لولوج هذا القطاع.

ربط السياسة السكانية بتحفيز النمو اإلقتصادي وتأمني . 5

فرص العمل ملعالجة مشكلة البطالة والفقر.

السكن . 6 سوق  يف  املحلية  للحكومات  أكرب  دور  إعتامد 

مبناطقها  الخاصة  السكنية  السياسات  رسم  ويف 

ومحافظاتها.

املكاين . 7 التباين  تبني سياسة إسكانية تساهم يف تقليل 

والبيئي يف إشباع الحاجة السكنية.

السكن وخاصة . 8 بإنتاج  العالقة  القطاعات ذات  تطوير 

املختلفة  ومستلزماته  البناء  ومواد  املقاوالت،  قطاع 

وتشجيع إستخدام املواد البنائية املحلية قدر اإلمكان.

تنفيذ . 9 يف  والعمراين  الحضاري  األرث  عىل  املحافظة 

الربامج اإلسكانية املستقبلية اويف عمليات إعادة تأهيل 

وتطوير األحياء القدمية ومراكز املدن الرتاثية والدينية.

يف . 10 العراقية  للعائلة  اإلجتامعية  الخصوصية  مراعاة 

السكنية  الجرية  ووحدة  وفضاءاته  املسكن  تصميم 

)املحلة(.

التوعية بتغيري النمط السكني نحو األمناط التي تقترص . 11

والتوعية  املسكن  من  واملفتوحة  املبنية  الفضاءات  يف 

إرتباطاً  األكرث  املسكن  ملرافق  أكرب  إهتامم  بإعطاء 

والحاممات  كاملطابخ  اليومية  األرسة  بإستخدامات 

تستخدم  التي  اإلستقبال  غرف  مقابل  النوم  وغرف 

مبناسبات قليلة واملستحوذة حالياً عىل فضاءات واسعة 

وإنهائيات مكلفة جداً.

والبناء . 12 التصميم  تقنيات  يف  العاملي  التطور  مجاراة 

املوروث  مراعاة  مع  املستدامة  الطبيعة  ذات  خاصة 

الحضاري ومتطلبات البيئة املحلية.
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مفتاح الخرائط

تسهياًل لتفسري مدلوالت ومضامني كل خارطة، يعرض هذا الجزء توضيحا للمستويات الواردة يف الخرائط والتي يعكسها التدرج اللوين. 

وميثل هذا العرض مستويات املعبيشة التي جاءت احيانا بثالث مستويات ، واحياناً اخرى بخمس مستويات. كام أعطت توضيحا 

ملستوى كل من الحرض والريف كتقسيم بيئي. هذا من جهة مستويات املعيشة.. اما من جهة نوع الخرائط، فريد يف االطلس نوعان 

من الخرائط بتقسيامتها الرئيسة. حيث أن قساًم من الخرائط يتعلق بامليادين الرئيسة، بينام يتعلق القسم اآلخر باملؤرشات ضمن كل 

ميدان، ولذلك يالحظ إن عدد حاالت التدرج اللوين مختلف حسب عدد مؤرشات كل ميدان. وال بد ايضاً من اإلحاطة بالنقاط اآلتية:

املسح . 1 للبيانات هام:  العراق لسنة 2007 عىل مصدرين  املعيشة يف  أدلة ميادين ومجاالت مستوى  قياس  تعتمد عملية 

MICS3, 2006 واملسح العنقودي متعدد املؤرشات IHSES, 2007 اإلجتامعي واإلقتصادي لألرسة

نتيجة إخضاع املحافظات ملدى ضمن فئة حرمان، لذلك قد تضم الفئة قياًم مختلفة بني الحدين األدىن واألعىل. فيالحظ . 2

عند التعليق عىل الخرائط اننا نشري اىل محافظات أشد حرماناً تأخذ لوناً معيناً وال نشري اىل محافظات أخرى من نفس اللون 

والسبب هو أننا أخرتنا أعىل القيم ضمن املدى نفسه.

تلك . 3 ازاء  مرتفع  املعيشة  مستوى  ان  يعني  ال  الصحة،  ميدان  مثل خرائط مؤرشات  الخرائط،  لبعض  األخرض  العام  الشكل  إن 

املؤرشات، إذ يفرتض ان يكون مستوى الحرمان للحالة الصحية منخفض جداً )أي قريب من الصفر(. ولكن ألن االعتامد يف تصنيف 

مستويات املعيشة يعتمد تدرجاً واحداً لكل امليادين واملؤرشات، لذلك يظهر التدرج اللوين لحرمان مؤرشات الحالة الصحية باللون 

االخرض، ألن نسبته أقل من %30 عادة ... لكن هذه النسبة ال ُتعد منخفضة.

نسبة األرس املحرومة حسب املحافظة )%(

الخرائط، وتم تحديد لون لكل مستوى حرمان  ُاعتمدت خمسة مستويات للحرمان يف 

األساسية،  الحاجات  األمكان عن مستوى حرمان  قدر  يكون معرباً  أن  أختياره  روعي يف 

فتم أختيار تدرج لوين من األحمر واالبيض واألخرض، حيث يظهر اللون األحمر بدرجة 

أشد إحمراراً كلام كانت املنطقة أكرث حرماناً ويقرتب إىل االبيض كلام أقرتبت املنطقة من 

مستوى الحرمان املتوسط ويقرتب إىل األخرض كلام أقرتبت املنطقة من مستوى الحرمان 

القليل.

األسر احملرومة حسب احملافظة (%)

نسبة الحرمان ٪ 0.0 - ٪ 20.0

نسبة الحرمان ٪ 20.1 - ٪ 30.0 

نسبة الحرمان ٪ 30.1 - ٪ 40.0 

نسبة الحرمان ٪ 40.1 - ٪ 50.0 

نسبة الحرمان ٪ 50.0 - ٪ 100.0 

مستوى املعيشة حسب املحافظة )% لألرس(

ثاليث، متثل  تصنيف  اعتمد  بيانية حيث  بأعمدة  الخرائط  املعيشة يف  متثيل مستوى  تم 

الفئة االوىل فيه مستوى املعيشة املنخفض جدا واملنخفض ويطلق عليها فئة »مستوى 

جدا  املرتفع  املعيشة  ومستوى  املرتفع  املعيشة  مستوى  متثل  االخرية  والفئة  الحرمان”. 

ويطلق عليها فئة »املستوى االفضل حاال«. واعتربت فئة مستوى املعيشة املتوسط فئة 

الكفاية”، وتم اختيار لون لكل فئة. وعليه يكون  بحد ذاتها يطلق عليها فئة “مستوى 

التصنيف الثاليث عىل النحو اآليت:

مستوى الحرمان: قيمة دليل مستوى املعيشة تقع ما بني الصفر وأقل من 1.. 1

مستوى الكفاية: قيمة دليل مستوى املعيشة تقع ما بني 1 وأقل من 1.25.. 2

مستوى االفضل حاالً: قيمة دليل مستوى املعيشة تقع ما بني 1.25 و2. . 3

مستوى الحرمان

مستوى الكفاية

مستوى االفضل حاالً
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خارطة الوحدات االدارية لجمهورية العراق توزيع األفراد حسب مستوى املعيشة – املحافظات )نسمة(

تم أعتامد تصنيف خاميس لألفراد يتم مبوجبه تقسيم مستويات املعيشة يف كل محافظة كاأليت:

مستوى معيشة منخفض جدا: قيمة دليل مستوى املعيشة تقع ما بني الصفر وأقل . 1

من 0.75

مستوى معيشة منخفض: قيمة دليل مستوى املعيشة تقع ما بني 0.75 وأقل من 1. 2

مستوى معيشة متوسط: قيمة دليل مستوى املعيشة تقع ما بني 1 وأقل من 1.25. 3

مستوى معيشة مرتفع: قيمة دليل مستوى املعيشة تقع ما بني 1.25 وأقل من 1.5. 4

مستوى معيشة مرتفع جدا: قيمة دليل مستوى املعيشة تقع ما بني 1.5 و2 . 5

مستوى املعيشة املنخفض جداً

مستوى املعيشة املنخفض

مستوى املعيشة املتوسط

مستوى املعيشة املرتفع

مستوى املعيشة املرتفع جداً

تم متثيل هذا التصنيف الخاميس ملستوى املعيشة لالفراد باعمدة بيانية متناسبة الطول مع عدد االفراد يف كل محافظة، وتم تحديد 

لون لكل مستوى معيشة فتم أختيار تدرج لوين من األحمر واالصفر واألخرض، حيث يظهر اللون األحمر بدرجة أشد إحمراراً كلام 

كانت املنطقة االقل يف مستوى املعيشة ويقرتب إىل االصفر كلام أقرتبت املنطقة من مستوى املعيشة املتوسط ويقرتب إىل األخرض 

كلام أقرتبت املنطقة من مستوى املعيشة املرتفع.

نسبة األرس املحرومة حسب البيئة )%(

ادلة  يف  املحافظات  مستوى  عىل  والريف  الحرض  املحرومة حسب  االرس  نسبة  متثيل  تم 

بيانية متناسبة املساحة مع قيمة نسبة االرس  امليادين او املؤرشات املكونة لالدلة بدوائر 

املحرومة يف الدليل او املؤرش عىل مستوى املحافظة. فكلام كربت مساحة الدائرة كلام دل 

ذلك عىل زيادة نسبة املحرومية. وقد تم تقسيم كل دائرة اىل قطاعني، يبني كل منهام نسبة 

االرس املحرومة يف الحرض ونسبة االرس املحرومة يف الريف.

الحرمان يف الحرض

الحرمان يف الريف
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الخارطة )1-3( ادلة ميادين مستوى 

املعيشة حسب املحافظات )% لالرس(

املعيشة  مستوى  ميادين  ادلة  تظهر   	

بني  التباين  من  عالية  درجة 

اطوال  تعكسه  ما  وهذا  املحافظات، 

املحافظة.  وحسب  البيانية  االعمدة 

دل  كلام  العمود  طول  زاد  كلام  إذ 

يف  الحرمان  نسبة  زيادة  عىل  ذلك 

املحافظة.

أعىل  التحتية  البنى  ميدان  سجل   	

حيث  الحرمان  نسب  ملدى  قيمة 

تراوحت نسبة الحرمان ما بني 30% 

ملحافظة  و88%  دهوك  ملحافظة 

الحامية  ميدان  احتل  فيام  ميسان. 

الثانية  املرتبة  االجتامعي  واألمان 

من حيث ارتفاع نسب الحرمان فيه 

البرصة  يف   20% بني  ما  تراوحت  اذ 

و%49 يف دياىل. 

الفصل األول: خرائط دليل مستوى املعيشة العام

الخارطة )1-1( دليل مستوى املعيشة 

العام حسب املحافظات )% لالرس 

املحرومة(

الخارطة  يف  التظليل  الوان  تؤرش   	

االرس  نسبة  يف  الكبري  التفاوت 

حيث  املحافظات،  حسب  املحرومة 

هي  حرمانا  املحافظات  أقل  إن 

محافظة االنبار )%10( فيام سجلت 

حرمان  نسبة  أعىل  ميسان  محافظة 

بلغت %56. كام تعد نسب الحرمان 

والقادسية  قار  ذي  محافظات  يف 

ايضاً حيث تراوحت  واملثنى مرتفعة 

بني %41 و44%.

الخارطة )1-2( األرس االفضل حااًل يف 

دليل مستوى املعيشة العام حسب 

املحافظات )%(

يالحظ من الوان الخارطة أن هنالك   	

االرس  نسب  يف  ملحوظاً  تفاوتاً 

حيث  املحافظات،  يف  حاال  االفضل 

سجلت  فيام   6.5% ميسان  سجلت 

كل  مقابل  فإنه  وبهذا   .35% االنبار 

هنالك  ميسان  يف  حاال  أفضل  أرسة 

مقارنة  محرومة،  أرس   8.6 يقارب  ما 

ب0.3 يف االنبار.

نسبة  املحافظات  نصف  سجلت   	

يف  فيها  حاال  االفضل  لالرس  متدنية 

من   20% من  )اقل  العام  الدليل 

قار،  ذي  ميسان،  فيها(وهي  االرس 

القادسية، كربالء، دياىل، صالح الدين، 

املثنى، دهوك، النجف.
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الخارطة )1-5( مستويات املعيشة 

للدليل العام حسب املحافظات )نسمة( 

استحوذت محافظتي ذي قار والقادسية   	

املحرومني  االفراد  من  عدد  اكرب  عىل 

معيشة  مستوى  من  يعانون  الذين 

من  كل  كانت  فيام  جدا،  منخفض 

اكرب  نينوى وبغداد تحتويان  محافظة 

عدد من االفراد ضمن مستوى املعيشة 

املنخفض . وقد متتعت املحافظات التي 

تضم املدن الكبرية مبستويات معيشية 

العدد  بغداد تحتوي  أعىل، فمحافظة 

االكرب من االفراد املرفهني ضمن مستوى 

املعيشة املرتفع جداً. 

الخارطة )1-6( عدد امليادين التي 

تعاين االرس من الحرمان فيها حسب 

املحافظات )% لألرس(

نسبيا  كبرياً  تباينا  املحافظات  تظهر   	

يف توزيع األرس بحسب عدد امليادين 

فيها، حيث  الحرمان  من  تعاين  التي 

نسبة  بأعىل  بغداد  محافظة  تتمتع 

من األرس التي ال تعاين من الحرمان يف 

أي من امليادين وبواقع %32 مقارنة 

بـ %4 فقط يف محافظة ميسان .

باملقابل يالحظ ان ما ال يزيد عن 6%   	

الحرمان  من  تعاين  األرس  من  فقط 

من  كل  يف  فأكرث  ميادين  خمسة  يف 

وكركوك  السليامنية  محافظات 

والبرصة  وبغداد  واالنبار  واربيل 

محافظات  يف   20% من  أكرث  مقابل 

القادسية واملثنى وميسان.

الخارطة )1-4( مستويات املعيشة 

للدليل العام حسب املحافظات )% 

لألرس(

هذه  يف  العام  الدليل  عن  ُيعرب   	

هي  مستويات  بثالث  الخارطة 

)محرومة، مكتفية، افضل حاالً(.

نسبة األرس املحرومة ترتاوح بني 10%   	

املقابل  ويف  مليسان.  و56%  لالنبار 

من  حاال  األفضل  األرس  نسبة  ترتاوح 

%6.5 مليسان إىل %35 لالنبار.

املكتفية  األرس  نسب  تتقارب   	

 38% بني  ترتاوح  حيث  بينها  فيام 

و56%  واملثنى  ميسان  ملحافظتي 

ان  املالحظ  ومن  بغداد.  ملحافظة 

نسبة األرس املكتفية تزيد عن نصف 

كام  املحافظات،  من  تسعة  يف  األرس 

تزيد نسب األرس املكتفية عىل نسب 

األرس املحرومة يف جميع املحافظات 

باستثناء محافظات القادسية واملثنى 

وميسان. وبهذا تشكل فئة األرس ذات 

القاعدة  املتوسط،  املعييش  املستوى 

العريضة لألرس يف العراق. 
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الفصل الثاين: خرائط ميدان الوضع اإلقتصادي

الخارطة )2-1( دليل ميدان الوضع 

اإلقتصادي حسب املحافظات )% لالرس 

املحرومة( 

االقتصادي  الوضع  ميدان  يحتل   	

املرتبة الثالثة من حيث ارتفاع نسب 

الحرمان فيه بعد ميدان البنى التحتية 

االجتامعي،  واالمان  الحامية  وميدان 

اذ ترتاوح نسبة االرس املحرومة ما بني 

%17 للسليامنية و%53 للمثنى.

ان  الخارطة  يف  اللوين  التدرج  يبني   	

ثالثة عرش محافظة تزيد فيها نسب 

الحرمان عىل املتوسط العام املسجل 

للعراق )%32(، فيام تقع املحافظات 

أربيل،  كركوك،  )األنبار،  األخرى 

ذلك  تحت  والسليامنية(  بغداد، 

املتوسط. بينام تحتل محافظة املثنى 

املرتبة األعىل من حيث نسب األرس 

املحرومة فيها.

الخارطة )2-2( األرس االفضل حااًل 

يف ميدان الوضع االقتصادي حسب 

املحافظات )%(

االرس  نسبة  ترتاوح  محافظات   10  	

االفضل حاال فيها بني )20% - 30%( 

محافظات  جميع  وهي  االرس  من 

واسط  محافظة  عدا  الجنوب 

ومحافظتي دهوك ونينوى

السليامنية  محافظتي  سجلت  فيام   	

واربيل اعىل نسبة لألرس االفضل حاالً 

حيث كانت اكرث من نصف االرس فيها 

هي من األرس األفضل حاالً.

الخارطة )1-7( دليل مستوى املعيشة 

العام حسب املحافظات والبيئة )% 

لالرس املحرومة(

االرس  توزيع  يف  كبري  تباين  هناك   	

بني  محافظة  كل  ضمن  املحرومة 

نسبة  تزيد  حيث  والريف،  الحرض 

أمثال  ثالثة  عن  الريف  يف  الحرمان 

يف  انه  إال  للحرض.  املقابلة  النسبة 

الحرض  سكان  عدد  يزيد  املقابل 

معظم  يف  الريف  سكان  عدد  عن 

املحافظات. وهذا ما تعكسه الدوائر 

البيانية املتناسبة يف الخارطة.

اقل املناطق حرمانا املنطقة الحرضية   	

فيام   ،)5%( االنبار  محافظة  يف 

من  كل  يف  الريفية  املنطقة  سجلت 

املثنى والقادسية وميسان اعىل نسبة 

حرمان زادت عن %80 من االرس.
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الخارطة )2-5( مستويات املعيشة 

لدليل ميدان الوضع اإلقتصادي حسب 

املحافظات )نسمة( 

االفراد  عدد  إرتفاع  يتناسب   	

يف  حرمان  من  يعانون  الذين 

طردياً  االقتصادي  الوضع  ميدان 

باللون  املظلل  الجزء  إرتفاع  مع 

نينوى  محافظات  يف  كام  األحمر، 

مقارنة  والبرصة،  قار  وذي  وبغداد 

االخرى. املحافظات  يف  باالعداد 

يالحظ من املقطع االخرض يف الرشيط   	

الذي  االفراد  عدد  انخفاض  البياين 

جيد  معايش  مستوى  يف  يعيشون 

املحافظات  يف  نسبيا  االدىن  حده  اىل 

القادسية،  ميسان،  املثنى،  الجنوبية 

النجف  قار،  ذي  واسط،  كربالء، 

إضافة اىل محافظة دهوك.

الخارطة )2-6( عدد املؤرشات مليدان 

الوضع االقتصادي التي تعاين االرس من 

الحرمان فيها حسب املحافظات )%(

عدد  حسب  األرس  توزيع  يتخذ   	

املؤرشات التي تعاين من الحرمان فيها 

منطاً متشابهاً تقريباً. فنسبة الحرمان 

من مؤرش واحد من مؤرشات الوضع 

األعىل  هي  الخمسة  اإلقتصادي 

بإستثناء محافظة املثنى، حيث تعاين 

مؤرشين.  من  األرس  من  أعىل  نسبة 

وتنخفض نسبة األرس التي تعاين من 

حرمان يف كل املؤرشات بشكل واضح 

ويف جميع املحافظات عىل حٍد سواء.

الخارطة )2-3( مؤرشات دليل ميدان الوضع 

اإلقتصادي حسب املحافظات )% لالرس(

االرشطة  يف  امللونة  املقاطع  طول  ان   	

االرس  نسبة  تعكس  الخارطة  البيانية يف 

معدل  مؤرش  إن  ويالحظ  املحرومة. 

االعىل  املؤرشات  مقدمة  يف  يأيت  االعالة 

القروض  مؤرش  يليه   ،)52.6%( حرمانا 

والسلف )%26.3(، ثم مؤرش انفاق الفرد 

)%25(، وألغلب محافظات العراق. 

انفاق الفرد

معدل االعالة

ملكية السلع املعمرة

ملكية االصول

القروض والسلف

الخارطة )2-4( مستويات املعيشة لدليل 

ميدان الوضع اإلقتصادي حسب املحافظات 

)% لألرس(

الوضع  مليدان  اإلشباع  مستويات  تتباين   	

اذ  املحافظات،  مستوى  عىل  األقتصادي 

نسب  يف  ارتفاعاً  محافظة   13 سجلت 

الحرمان بأعىل من املتوسط العام )32%( 

املحافظات  تقع  فيام  للعراق،  املسجل 

بغداد،  أربيل،  كركوك،  )األنبار،  األخرى 

والسليامنية( تحت ذلك املتوسط، فتحتل 

املثنى املرتبة األعىل من حيث نسب األرس 

نينوى،  قار،  ذي  تليها   ،)53%( املحرومة 

النجف، واسط،  دياىل،  القادسية، دهوك، 

كربالء، البرصة، ميسان، صالح الدين، بابل.

يتخذ مستوى املعيشة االفضل حاال اتجاهاً   	

يكاد يكون معاكساً، فاملحافظات الخمس 

األقل حرمانا تقف يف مقدمة املحافظات 

التي تكون فيها نسب االرس ذات املستوى 

من  بأعىل  مرتفع  حاالً  االفضل  املعييش 

املتوسط الوطني. يف حني تقع محافظتي 

ذي قار واملثنى يف أدىن املستويات االفضل 

حاالً. )21.%(، )%21.7( وعيل التوايل
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الخارطة )2-9( معدل اإلعالة حسب 

املحافظات والبيئة )% لالرس املحرومة(

نسبة حرمان  أية محافظة  تسجل  مل   	

اقل من %40 يف مؤرش معدل االعالة. 

ويؤكد هذا ارتفاع مستوى الحرمان يف 

يعكسه  ما  وهذا  املحافظات.  جميع 

التدرج اللوين يف الخارطة، حيث تعد 

األرسة محرومة إذا بلغ معدل اإلعالة 

مل  إذا  أو  أكرث  أو  افراد  خمسة  فيها 

يكن فيها فرد يعمل.

من  اي  يف  الحرمان  نسبة  تكن  مل   	

املناطق الريفية والحرضية يف جميع 

املحافظات اقل من %30، مام يعكس 

الحرمان عىل مستوى الحرض والريف 

عىل حد سواء.

عرش  يف  الحرضية  املناطق  سجلت   	

من  اعىل  حرمان  نسبة  محافظـــات 

واسط،  بابل،  االنبار،  وهي  ريفهـــا 

القادسية، صـــالح الديــــن، كركوك، 

بغداد، النجف، السليامنية، كربالء.

الخارطة )2-10( ملكية السلع املعمرة 

حسب املحافظات والبيئة )% لالرس 

املحرومة(

تعد األرسة محرومة يف ملكية السلع   	

عن  السلع  عدد  قل  إذا  املعمرة 

خمسة باعتبار ان خمسة من السلع 

أو  عنها  االستغناء  ميكن  ال  املذكورة 

إيجاد بديل لها وهي )الثالجة وفرن 

والتلفزيون  للطبخ  كهرباء  أو  غاز 

وسخان  الهواء  مكيف  او  واملربدة 

املاء(.

سجلت عرش محافظات نسبة حرمان   	

مجموع  من   20% من  اقل  لالرس 

اللون  يعكسه  ما  وهذا  فيها  االرس 

االخرض يف تظليل الخارطة.

املناطق الحرضية يف جميع املحافظات   	

عدا محافظة النجف مل تسجل نسبة 

حرمان اعىل من %20، فيام كان ريف 

االعىل  والقادسية  املثنى  محافظة 

حرمانا )اكرث من نصف االرس املقيمة يف 

املحافظة هي محرومة(.

الخارطة )2-7( دليل ميدان الوضع 

اإلقتصادي حسب املحافظات والبيئة 

)% لالرس املحرومة(

يف  الحضـــرية  املنـــــاطق  سجلت   	

واالنبار  وكركوك  بغداد  محافظات 

اإلقتصادي  وضعها  يف  حرمان  نسب 

اعىل من مناطقها الريفية.

املناطق  يف  املحرومة  االرس  تشكل   	

واملثنى  قار  وذي  نينوى  يف  الريفية 

اكرث من %60 من مجموع االرس فيها.

نسبة  حرضية  منطقة  أية  تسجل  مل   	

االرس  من   20% من  اقل  حرمان 

محافظتي  يف  الحرضية  املنطقة  عدا 

و18%   14%(. واربيل  السليامنية 

وعىل التوايل(

الخارطة )2-8( إنفاق الفرد حسب 

املحافظات والبيئة )% لالرس املحرومة(

كردستان  اقليم  محافظات  سجلت   	

ومحافظة  بغداد  العاصمة  اىل  اضافة 

 20% من  اقل  حرمان  نسبة  كركوك 

من نسبة االرس فيها، فيام كانت اعىل 

املحافظات حرمانا هي املثنى وصالح 

الدين وبابل )اكرث من 40% من نسبة 

يف  موضح  وكام  محرومة(  فيها  االرس 

التدرج اللوين يف الخارطة.

يف  املحرومة  االرس  نسبة  تتباين   	

وكام  وريفها  حرضها  بني  املحافظات 

موضح يف الدوائر البيانية يف الخارطة، 

سجلت  املحافظات  لكل  وخالفاً 

بغداد  محافظة  يف  الحرضية  املنطقة 

حرمانا اعىل من ريفها.

املنطقـــة  هي  حرمانا  املنـاطق  اقل   	

السليامنية  يف  والحرضية  الريفيــــة 

واملنطقة الحرضية يف اربيل ودهــوك 

)نسبــــــة االســــر املحرومة اقل من 

%10 من مجموع االرس(، فيام كانت 

هذا  يف  معاناة  املنــــــاطق  أكثــر 

املؤرش هي ريف محافظة بابل 60% 

وريف محافظة املثنى 80%.
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الخارطة )2-12( القروض والسلف 

حسب املحافظات والبيئة )% لالرس 

املحرومة(

مدى  والسلف  القروض  مؤرش  يقيس   	

قروض  عىل  الحصول  يف  األرسة  قدرة 

وسلف لتوفري حاجاتها األساسية حينام 

عن  الحاجات  تلك  توفري  تستطيع  ال 

طريق مصادر دخلها االعتيادية.

يعكس لون التظليل االخرض يف الخارطة   	

االرس  نسبة  يف  املحافظات  اقل  ان 

املحرومة هي محافظتا بغداد وميسان.

اظهرت املناطق الحرضية يف محافظات   	

بابل مستويات  االنبار،  واسط،  بغداد، 

حرمان اعىل من اريافها، فيام مل تسجل 

نسبة  ريفية  او  حرضية  منطقة  اي 

يعكس  مام   ،20% من  اقل  حرمان 

الحرض  يف  الحرمان  مستوى  ارتفاع 

والريف معا، عدا حرض محافظة بغداد 

ميسان، حرض  وريفها، حرض محافظة 

محافظة كربالء، وريف محافظة االنبار. 

الخارطة )2-11( ملكية األصول حسب 

املحافظات والبيئة )% لالرس املحرومة(

ملكية  لتحديد  حاالت  ثالث  اعتمدت   	

للمسكن  األرسة  ملكية  هي  األصول 

الذي تقيم فيه وملكيتها لسيارة خاصة 

وحصولها عىل دخول ملكية كإيجارات 

والفوائد  الغرف  أو  واألبنية  األرايض 

والعائدات من مدخرات أو قروض أو 

أسهم تزيد عن 275 ألف دينار سنويا. 

ينطبق  مل  إذا  محرومة  األرسة  وتعد 

عليها أي من الحاالت الثالثة.

جميع املحافظات عدا محافظتي دياىل   	

وبغداد سجلت نسبة حرمان منخفضة 

اقل من 20% .

املناطق الحرضية يف جميع املحافظات   	

عدا واســــط والبرصة هي اعىل حرمانا 

جميع  سجــــلت  فيام  اريافها،  من 

املناطق الحرضية والريفيــــــة عــــدا 

وبغداد  دياىل  محافظات  حضــــر 

واسـط  محافظتي  وريف  والنجف 

منخفضــــــة  حرمان  نسبة  ودياىل 

من  اقل  فيهــا  املحرومــــــة  )االسـر 

%20 من املجموع الكيل لالرس فيها(.
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الخارطة )3-2( األرس االفضل حااًل يف 

دليل ميدان الحامية االجتامعية حسب 

املحافظات )%(

ارس  نسبة  محافظة  اي  تسجل  مل   	

اقل  حاالً  االفضل  املعيشة  ملستوى 

عدا  فيها  االرس  نسبة  من   30% من 

النسبة  بلغت  حيث  دياىل  محافظة 

.)27.8%(

الغلب  القيم  تراوحت  فيام   	

فيام  محافظة(   11( املحافظات 

الفئة  يف  حاال  االفضل  باالرس  يتعلق 

)40 - %50( وهذا واضح من التدرج 

اللوين يف مفتاح الخارطة.

الخارطة )3-3( مؤرشات دليل ميدان 

الحامية واالمان األجتامعي حسب 

املحافظات )% لالرس(

الحامية  ميدان  مؤرشات  تتصف   	

عىل  بتباينها  اإلجتامعي  واألمان 

سجل  حيث  املحافظات،  مستوى 

مؤرش خطورة العمل اعىل مستويات 

التقاعد  مؤرش  يليه   ،48% الحرمان 

ثم   ،)45.5%( االجتامعي  والضامن 

وهذا   ،)23.4%( العمل  دميومة 

ألغلب  متشابه  التوزيع  من  النمط 

محافظات  وخصوصا  املحافظات 

املنطقة الجنوبية.

الفصل الثالث: خرائط ميدان الحامية اإلجتامعية

الخارطة )3-1( دليل ميدان الحامية 

واالمان اإلجتامعي حسب املحافظات 

)% لالرس املحرومة(

واالمان  الحامية  ميدان  يعترب   	

نسب  ذات  امليادين  من  االجتامعي 

نسبة  ترتاوح  اذ  متوسطة،  حرمان 

هذا  يف  املحافظات  حسب  الحرمان 

امليدان بني 20% - 50%.

محافظة  حرمانا  املحافظات  أدىن   	

البرصة )اقل من %20 من االرس فيها 

تعاين من الحرمان(، فيام كانت اعىل 

املحافظات حرمانا هي محافظة دياىل 

اإلرهابية  العمليات  نتيجة   )49%(

املحافظة  سادت  التي  والعسكرية 

خالل عام 2007 وأدت دوراً سلبياً يف 

بالحامية  املرتبطة  األساسية  الجوانب 

خطورة  خاص  بشكل  ومنها  واألمان 

العمل ودميومته.

لبقيـة  الحرمان  نسب  تراوحت   	

املحافظات بني %26 ملحافظة واسـط 

وكام  الدين،  صالح  ملحافظة  و40% 

يعكسـه التدرج اللوين يف الخارطة.
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الخارطة )3-6( عدد املؤرشات مليدان 

الحامية األمان اإلجتامعي التي 

تعاين االرس من الحرمان فيها حسب 

املحافظات )% لالرس( 

عدد  حسب  األرس  توزيع  يتخذ   	

واألمان  الحامية  ميدان  مؤرشات 

الحرمان  من  تعاين  التي  االجتامعي 

ذلك  يعكس  حيث  متشابها،  منطاً 

إرتفاع األعمدة وإنخفاضها يف الخارطة 

بنمط متشابه. يستدل منها أن نسبة 

املحافظات التي تعاين أرسها من مؤرش 

هي  امليدان  مؤرشات  بني  من  واحد 

األعىل )اللون األخرض الفاتح( ثم تبدأ 

نسب األرس باإلنخفاض مع زيادة عدد 

املؤرشات التي تعاين من الحرمان.

الخارطة )3-4( مستويات املعيشة 

لدليل ميدان الحامية واالمان األجتامعي 

حسب املحافظات )% لألرس(

مل تسجل أية محافظة نسبة محرومية   	

تقـل عن 20 % من االرس حيث تبلغ 

املعييش  املستوى  هــذا  يف  األرس 

من   49%( دياىل  محافظة  يف  اعالها 

وادناها  الحرمان(  من  تعاين  االرس 

مـــــا  وهــذا   )20%( البرصة  يف 

الدوائر  يف  التظليل  الوان  تعكســـه 

البيانية يف الخارطة.

نصــــــــــف  من  اكثـر  إن   	

محافظــــات  يف  االســـــــــــــر 

بابل،  االنبار،  واسط،  السليامنية، 

افضل  معييش  مستوى  ذات  البرصة، 

واألمان  الحمــاية  ميدان  يف  حاالً 

اإلجتامعي.

الخارطة )3-5( مستويات املعيشة 

لدليل ميدان الحامية واالمان األجتامعي 

حسب املحافظات )نسمة(

الكبري  االرتفاع  الخارطة  من  يالحظ   	

بغداد  يف  املحرومني  االفراد  لعدد 

املقطع  ذلك  يعكس  االوىل.  بالدرجة 

مقارنة  البيانية  االعمدة  يف  االحمر 

املحافظات  يف  املؤرشة  باالعداد 

االخرى .

الذي  االفراد  عدد  يرتفع  فيام   	

يتمتعون مبستوى معييش مرتفع جدا 

يف ميدان الحامية واالمان االجتامعي 

بغداد  يف  الرئيسة  املدن  مركز  يف 

بذلك  يقصد  وال  واملوصل،  والبرصة 

بحقيقة  يرتبط  إمنا  مستواها  تحّسن 

إن هذه املدن هي أكرب ثالث مدن يف 

العراق من حيث عدد السكان.
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الخارطة )3-8( التقاعد والضامن االجتامعي 

حسب املحافظات والبيئة )% لالرس املحرومة(

التدرجات اللونية يف الخارطة تشري اىل   	

األرسة  أفراد  شمول  عدم  نسبة  ارتفاع 

والضامن  التقاعد  بقوانني  العاملني 

دخول  استالم  وعدم  االجتامعي 

حيث  املحافظات،  اغلب  يف  تقاعدية 

والنجف،  قار،  ذي  محافظات  سجلت 

نسبة  اعىل  ونينوى  الدين،  وصالح 

حرمان لالرس يف هذا املؤرش زادت عن 

%50 من مجموع االرس فيها.

او ريفية  اية منطقة حرضية  مل تسجل   	

مستوى للحرمان اقل من %30 من االرس 

فيها مام يدل عىل املعاناة التي يعيشها 

سكان الحرض والريف يف عدم شمولهم 

بأنظمة التقاعد والضامن اإلجتامعي.

املنطقة الريفية يف محافظــــــــات صالح   	

وذي  وكركوك،  وواسط،  واملثنى،  الدين، 

اعىل  سجلت  والقادسية،  وبغداد،  قار، 

)اكرث من %60 من  الحرمان  مستويات 

االرس فيها تعـاين من عدم شمولها بأي 

شكل من أشكال الضامن اإلجتامعي(. 

الخارطة )3-9( دميومة العمل حسب 

املحافظات والبيئة )% لالرس املحرومة(

نسب  اعىل  من  دياىل  محافظة  تعاين   	

الحرمان من حيث دميومة العمل فيها، 

إذ تبلغ نسبة االرس التي ال يعمل افرادها 

منتظم  غري  أو  موسمي  العمل  كان  او 

موسميا نصف االرس تقريبا )45.9%(

املناطق الريفية يف االنبار وبابل سجلت   	

و12%   11%( الحرمان  مستويات  ادىن 

يف  فكانت  اعالها  اما  التوايل(،  وعىل 

دياىل  محافظتي  يف  الريفية  املنطقة 

واربيل)%51.6 و%43 وعىل التوايل(. 

املناطق 	  معاناة  كانت  محافظات  سبع 

الحرضية فيها اكرث من املناطق الريفية 

واسط،  الدين،  صالح  )االنبار،  وهي 

البرصة، كركوك، بابل، بغداد(

الخارطة )3-7( دليل ميدان الحامية 

واالمان األجتامعي حسب املحافظات 

والبيئة )% لالرس املحرومة(

يزيد  الريفية  املناطق  يف  الحرمان   	

بشكل ملحوظ عىل الحرمان يف املناطق 

ان  اذ  املحافظات،  جميع  يف  الحرضية 

الحامية  ميدان  معاناة يف  املناطق  اقل 

الحرضية  املناطق  االجتامعي  واالمان 

والبرصة  وواسط  بابل  محافظات  يف 

فيها  االرس  من  اقل  او   20%( وميسان 

تعاين من الحرمان(.

اكرث من نصف االرس املقيمة يف املناطق   	

واملثنى،  ميسان،  الريفية يف محافظات 

وكركوك،  قار،  وذي  ودياىل،  والقادسية، 

وبغداد تعاين من الحرمان فيام ينبغي 

وأمان  حامية  من  األرسة  به  تتمتع  أن 

تضمن لها القدرة عىل مواجهة الحاالت 

الطارئة واملخاطر التي قد تهدد إمكانية 

إشباع حاجاتها األساسية. 
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الخارطة )3-11( املخاطر حسب 

املحافظات والبيئة )% لالرس املحرومة(

ادىن ارس املحافظات معاناة هي ارس   	

محافظة صالح الدين تليها واسط ثم 

ميسان،  النجف،  كركوك،  القادسية، 

املحرومة  االرس  املثنى،)نسبة  بابل، 

اقل من %10من مجموع االرس فيها( 

االنبار  محافظتي  معاناة  اعالها  اما 

ودياىل.

املنطقة الحرضية يف اغلب املحافظات   	

هي اكرث معاناة من حيث املخاطر اذا 

ما قورنت مع مناطقها الريفية. وكام 

البيانية  الدوائر  اقسام  يف  واضح  هو 

يف الخارطة.

سجلت املنطقة الريفية والحرضية يف   	

محافظة صالح الدين ادىن املستويات 

ريف  اىل  اضافًة  الحرمان  نسب  يف 

اما اعىل املستويات  محافظة واسط، 

معاناة فقد سجلت يف حرض محافظة 

االنبار )43%(.

الخارطة )3-10( خطورة العمل حسب 

املحافظات والبيئة )% لالرس املحرومة(

املحافظات  اقل  هي  االنبار  محافظة   	

حرماناً يف مؤرش خطورة العمل )18%(، 

الحرمان  اعىل مستويات  يف حني ُسجل 

زادت  إذ  وبغداد.  دياىل  محافظة  يف 

عىل  العمل  خطورة  من  املعاناة  نسبة 

كانت  حيث  فيها  املقيمة  االرس  نصف 

أكرث  من  ودياىل  بغداد  محافظتي 

املناطق خطورة خالل سنة املسح 2007 

.

مقطعني  اىل  املقسمة  البيانية  الدوائر   	

ارتفاع  اىل  تشري  تقريبــا  متساويني 

الحرضيـــة  املنــــاطـــق  يف  املعاناة 

مل  حيث  سواء،  حد  عىل  والريفية 

معاناة  نسبة  منطقـــة  أية  تسجـــل 

فيهـــــا،  االســـر  من   20% من  اقل 

يف  والريفية  الحرضية  املنطقة  عـــدا 

محافظة االنبار حيث أن اعىل مستويات 

سجل  املؤرش  هـــذا  يف  املعانــــــاة 

يف  والريفية  الحضـــــرية  املنطقة  يف 

وعىل  و70%   58.5%( بغداد  العاصمة 

التوايل(. 

محافظات  يف  الحرضية  املناطق  تعاين   	

كربالء، وكركوك، وصــــالح الدين، وبابل، 

والنجف  والسليامنيــــة،  والقادسيــــة، 

ما  اذا  العمل  خطورة  من  أعىل  بدرجة 

قورنت مع مناطقها الريفية. 
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الخارطة )4-3( مؤرشات ميدان التعليم 

حسب املحافظات )% لالرس(

يالحظ من االعمدة البيانية يف الخارطة   	

منط متشابه نسبيا من التوزيع يف نسب 

االرس املحرومة ملؤرشات ميدان التعليم 

الستة وخصوصا املحافظات الجنوبية، 

إذ ترتفع مستويات الحرمان يف مؤرش 

بشكل  للبالغني  التعليمي  املستوى 

املحافظات،  اغلب  يف  جدا  ملحوظ 

حيث سجلت جميع املحافظات نسبة 

حرمان اعىل من نسبة الحرمان مليدان 

التعليم عىل مستوى املحافظات، يتبعه 

مؤرش اللغات ثم ظروف مواجهة ترك 

او عدم االلتحاق باملدرسة او الجامعة، 

بعد ذلك مؤرش متابعة الدراسة.

الخارطة )4-4( مستويات املعيشة لدليل 

ميدان التعليم حسب املحافظات )% 

لألرس(

البياين  الرسم  اللون االخرض من  يبني   	

يف  االلوان  بقية  مع  مقارنته  عند 

ذات  االرس  نسب  ارتفاع  الخارطة 

يف  حاال  األفضل  املعيشة  مستوى 

محافظات  عرش  يف  التعليم  ميدان 

عرشة  اثنتا  ويف  املحرومة  االرس  عن 

محافظة عن االرس املكتفية.

يف  حاال  االفضل  االرس  نسبة  تقل  ال   	

من   20% عن  املحافظات  جميع 

محافظة  عدا  الكلية  االرس  مجموع 

نصف  من  اكرث  بلغت  فيام  ميسان، 

ودياىل  بغداد  محافظات  يف  االرس 

واالنبار.

الفصل الرابع: خرائط ميدان التعليم

الخارطة )4-1( دليل ميدان التعليم 

حسب املحافظات )% لالرس املحرومة( 

وميسان  كربالء  محافظات  سجلت   	

دليل  يف  حرمان  نسب  اعىل  واملثنى 

مقارنة  الضعف  من  اقرتب  التعليم 

 ،52%  ،52%( الوطني  باملستوى 

%46 عىل التوايل(.

ودياىل  االنبار  محافظات  سجلت   	

االرس  نسب  يف  انخفاضاً  وبغداد 

من  اقرتبت  حيث  املحرومة 

الوطني  باملستوى  مقارنًة  الضعف 

)%15،%16،%17 عىل التوايل(.

اقليم  محافظات  شهدت  فيام   	

والسليامنية،  )دهوك،  كردستان 

الحرمان  مستوى  يف  ارتفاعاً  واربيل( 

الدليل  مع  مقارنًة  التعليم  دليل  يف 

العام ملستوى املعيشة وهذا يشري اىل 

ال  املعييش  املستوى  يف  التحسن  ان 

يوازي التحسن يف التعليم.

الخارطة )4-2( األرس االفضل حااًل يف 

دليل ميدان التعليم حسب املحافظات 

)%(

فيام  بينها  فيام  املحافظات  تتباين   	

تقع ضمن  التي  االرس  بنسبة  يتعلق 

حيث  حاالً  االفضل  املعيشة  مستوى 

كانت نصف االرس يف ثالثة محافظات 

املعييش االفضل  تقع ضمن املستوى 

بغداد،  التعليم وهي  ميدان  حاالً يف 

االنبار ودياىل.

التي  الوحيدة  املحافظة  هي  ميسان   	

يقل نسبة االرس االفضل حاال فيها عن 

.)19.8%( 20%
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الخارطة )6-4( عدد املؤرشات يف ميدان 

التعليم التي تعاين االرس من الحرمان فيها 

حسب املحافظات )%(

يضمها  التي  الستة  املؤرشات  بني  من   	

نسبة  إن  ظهـر  التعليم،  ميدان 

أيــــة  من  تعــاين  ال  األرس  من  كبرية 

مشكـــلة يف ميدان التعليم، يربز ذلك 

العمود البيــــاين األخضـــر الذي يزيد 

االخرى  املفاصل  مستويات  بقية  عن 

من امليــدان يف إحدى عرشة محافظة، 

إن  للنظـــــــر  امللفـــــت  من  ولكن 

محافظات إقليم كردستان الثالثة قلت 

فيها النسبة املذكورة بشكل واضح.

يف  حاالً  املحافظات  أفضل  أن  يظهر   	

عدد  قلة  حيث  من  التعليم  ميدان 

التي تواجهها األرس يف ميدان  املشاكل 

التعليم هي محافظات بغداد، ودياىل، 

واألنبار.

يف  واضحة  فتبدو  املعاناة  زيادة  اما   	

من  وبابل  وميسان،  املثنى،  محافظات 

خالل العمود البياين األحمر، ألن نسبته 

تعاين من كل  التي  األرس  من  ملموسة 

مشاكل التعليم )املؤرشات الستة(. 

الخارطة )4-5( مستويات املعيشة لدليل 

ميدان التعليم حسب املحافظات )نسمة( 

لبعض  الكبري  السكان  عدد  يعكس   	

املحافظات مثل بغداد ونينوى اثره يف 

زيادة عدد املحرومني فيها، وكام يوضح 

ذلك ارتفاع املقاطع امللونة يف االعمدة 

من  الرغم  فعىل  الخارطة،  يف  البيانية 

لبغداد  االخرض  املقطع  ارتفاع  ان 

الحرمان  مستوى  يف  إنخفاضاً  يعكس 

سكان  عدد  ان  إال  امليدان،  هذا  يف 

عدد  زيادة  يف  اثره  يرتك  الكبري  بغداد 

االفراد املحرومني، والذي زاد حتى عىل 

املحافظات التي تعاين اصال من ارتفاع 

التعليم،  ميدان  يف  الحرمان  مستوى 

ودهوك،  بابل،  املثال  سبيل  عىل  منها 

واملثنى، وميسان، وكربالء.
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الخارطة )4-9( املستوى التعليمي للبالغني 

حسب املحافظات والبيئة )% لالرس 

املحرومة(

منها  محافظة  عرشة  خمس  شهدت   	

ومحافظات  كردستان  اقليم  محافظات 

محافظات  واغلب  الجنوبية  املنطقة 

املنطقة الوسطى ارتفاعاً يف نسب الحرمان 

يف مؤرش املستوى التعليمي للبالغني حيث 

املحافظات  هذه  يف  الحرمان  نسبة  ان 

تراوحت بني %51 ملحافظة البرصة و80% 

ملحافظة دهوك.

يالحظ من خالل االلوان يف الدوائر البيانية   	

املتناسبة املساحة مع قيمة مؤرش املستوى 

املحافظة  للبالغني عىل مستوى  التعليمي 

ارتفاع مستوى الحرمان للمناطق الحرضية 

تسجل  مل  سواء، حيث  والريفية عىل حد 

 20% من  اقل  حرمان  نسبة  منطقة  أية 

من االرس فيها مام يدل عىل معاناة الريف 

والحرض يف ان معاً. 

الخارطة )4-7( دليل ميدان التعليم حسب 

املحافظات والبيئة )% لالرس املحرومة(

اقل املناطق حرمانا هي املناطق الحرضية   	

يف كل من االنبار ودياىل حيث كانت نسبة 

من   10% من  اقل  فيها  املحرومة  االرس 

االرس.

املناطق  يف  املحرومة  االرس  نسبة  بلغت   	

من  فأكرث   50% محافظة   11 يف  الريفية 

 54% بني  تراوحت  حيث  الكلية  االرس 

املثنى،  ملحافظة  و77%  دهوك  ملحافظة 

ومل تسجل أية منطقة ريفية نسبة حرمان 

مستوى  ارتفاع  يعنى  مام  من 20%،  اقل 

معاناة االرس يف ميدان التعليم يف املناطق 

الريفية.

املتناسبة  البيانية  الدوائر  من  يالحظ   	

التباين  التعليم  دليل  قيم  مع  الحجـــم 

الواضح بني املنطـــــــقة الريفية واملنطقة 

الحرضية عىل مستــوى كل محافظة ويف 

اغلب املحافظــــات عىل حد سواء. 

الخارطة )4-8( متابعة الدراسة حسب 

املحافظات والبيئة )% لالرس املحرومة(

يف  ادناها  اىل  املعاناة  مستويات  تنخفض   	

كل من محافظتي دياىل والسليامنية حيث 

من   10% الحرمان  مستوى  يتجاوز  مل 

مجموع االرس يف املحافظتني، فيام سجلت 

عايل  معاناة  مستوى  ميسان  محافظة 

تجاوز نصف عدد االرس املقيمة فيها.

املناطق  يف  املعاناة  نسب  مقارنة  عند   	

املناطق  أقل  أن  نجد  والحرضية،  الريفية 

دياىل  يف  الحرضية  املنطقة  هي  حرمانا 

يف  الريفية  املنطقة  تليها  والسليامنية، 

من  كل  يف  الحرضية  املناطق  ثم  دياىل 

املحافظات االنبار، دهوك، كركوك، اربيل، 

محافظة  ريف  سجل  فيام  وبغداد  بابل 

متجاوزاً  املعاناة  مستويات  اعىل  املثنى 

%50 من االرس فيه.
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الخارطة )4-11( املسافة اىل املدرسة 

املتوسطة او الثانوية حسب املحافظات 

والبيئة )% لالرس املحرومة(

االخرض  التظليل  من  يالحظ   	

انخفاض  الخارطة  يف  للمحافظات 

باملسافة  يتعلق  فيام  االرس  معاناة 

اىل  للوصول  ابناؤها  يقطعها  التي 

مدارسهم املتوسطة او الثانوية.

جميع  يف  االنخفاض  هذا  ينعكس   	

املحافظات  يف  الحرضية  املناطق 

من  اقل  الحرمان  نسبة  كانت  حيث 

%10 من مجموع االرس فيها.

املؤرش  هذا  يف  معاناة  املناطق  اكرث   	

املحافظات  يف  الريفية  املنطقة  هي 

الجنوبية يف واسط واملثنى والقادسية 

وميسان.

احلرمان في احلضر

احلرمان في الريف

الخارطة )4-12( مواجهة ترك او عدم 

االلتحاق باملدرسة او الجامعة حسب 

املحافظات والبيئة )% لالرس املحرومة(

من  معاناًة  املحافظات  أرس  أكرث   	

عن  خارجة  ظروف  مواجهة  حيث 

ارادتها وادت اىل ترك ابنائها االلتحاق 

نينوى،  محافظات  هي  بالتعليم 

وميسان  الدين  وصالح  وبغداد، 

)%30 و%38( وعىل التوايل.

نسبة  ريفية  منطقة  اية  تسجل  مل   	

يدل عىل  اقل من %20 مام  حرمان 

ارتفاع الحرمان يف الريف عموماً، عدا 

اربيل  محافظة  يف  الريفية  املنطقة 

.)19.6%(

ودياىل  االنبار  محافظات  حرض   	

عىل  و10%   6%( حرمانا  االقل  هام 

محافظة  حرض  سجل  فيام  التوايل(، 

كربالء اعىل النسب )64%(.

الخارطة )4-10( املسافة اىل املدرسة االبتدائية 

حسب املحافظات والبيئة )% لالرس املحرومة(

حيث  من  حرمانا  محافظات  اربع  ادىن   	

املدرسة  اىل  ابناؤها  يقطعها  التي  املسافة 

ونينوى،  وكركوك،  بغداد،  هي  االبتدائية 

والسليامنية )اقل من %5 من االرس(

حرمان  نسب  يف  تباين  وجود  يالحظ   	

ترتفع  حيث  والريفية،  الحرضية  املناطق 

الريفية  املناطق  يف  الحرمان  مستويات 

عىل  الحرضية  مناطقها  مع  مقارنتها  عند 

املحافظات  عدا  فيام  املحافظة،  مستوى 

ترتفع  حيث  وكركوك  دهوك  اربيل، 

مستويات الحرمان يف الحرض عند مقارنتها 

مع الريف وهذ واضح من خالل مساحة 

القطاعات يف الدوائر البيانية.

اغلب  يف  الحرضية  املناطق  شهدت   	

املحافظــــات انخفاضاً يف مستوى الحرمان، 

أربع عرشة محافظة نسب  حيث سجلت 

حرمان مل تتجاوز %10 من مجموع االرس 

محافظة  ريــــف  كــــان  فيمـا  فيها، 

يليـــه   )50%( حرمانا  أكرث  القادسية 

وعىل   )55.5%( بابل  محافظة  ريــــف 

التوايل.
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الفصل الخامس: خرائط ميدان الصحة

الخارطة )5-1( دليل ميدان الصحة حسب 

املحافظات )% لالرس املحرومة(

التي  امليادين  من  الصحة  ميدان  يعد   	

عن  تقل  منخفضة  حرمان  نسبة  سجلت 

%30 من االرس وعىل مستوى العراق.

ميسان  محافظة  ارس  نصف  من  اكرث   	

تعاين من الحرمان يف ميدان الصحة وكام 

مبني من اللون االحمر الذي يغطي هذه 

املحافظة.

كربالء،  هي  معاناة  االقل  املحافظات   	

واالنبار، والنجف )اقل من 20 % من االرس 

فيها تعاين من الحرمان(.

الخارطة )5-2( األرس االفضل حااًل يف دليل 

ميدان الصحة حسب املحافظات )%(

املحافظة  هي  ميسان  محافظة  تعد   	

الصحة  ميدان  يف  سجلت  التي  الوحيدة 

مستوى  يف  حاال  االفضل  لالرس  نسبة 

فيها  االرس  من   20% عن  يقل  املعيشة 

حيث بلغت النسبة 15.4%.

يعكس اللون االبيض يف الخارطة للمحافظات   	

ان اغلب هذه املحافظات تقع ضمن الفئة 

)30 - %40( فيام يتعلق باملستوى املعييش 

االفضل حاال لألرس فيها، فيام سجلت االنبار 

نصف  إن  اذ  املجال  هذا  يف  النسب  اعىل 

االرس فيها تقريباً هم االفضل حاال يف ميدان 

الصحة حيث بلغت النسبة )%48.1( من 

االرس فيها.

الخارطة )4-13( اللغات حسب 

املحافظات والبيئة )% لالرس املحرومة(

تتباين املحافظات يف نسب الحرمان   	

من  االفراد  إتقان  ملستوى  املسجلة 

القراءة  هي  جوانب  ثالثة  يف  اللغة 

لغة  إىل  بالنسبة  والتكلم  والكتابة 

أالم واىل لغتني آخرتني، اذ كانت أقل 

وبغداد،  االنبار  محافظتي  حرماناً 

النجف  يف  حرماناً  اعىل  كانت  فيام 

من  هذا  ويالحظ  وكربالء  وميسان 

تدرجات االلوان يف الخارطة.

الحرض  بني  الحرمان  نسب  تتباين   	

والريف يف جميع املحافظات، فريتفع 

عند  الريفية  املناطق  يف  الحرمان 

عدا  الحرضية،  باملناطق  مقارنته 

حرمانا  اكرث  فالحرض  بغداد  محافظة 

من الريف.

أعىل املستويات حرماناً سجلــــــــت   	

وكربالء  املثنى  محافظة  ريف  يف 

)تجاوزت نسبــــة الحرمان %70 من 

مجموع االرس فيها(.
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الخارطة )5-4(. مستويات املعيشة لدليل ميدان 

الصحة حسب املحافظات )% لألرس(

نسبة  ارتفاع  محافظة  عرش  ثالث  سجلت   	

نسبة  مع  مقارنتها  عند  حاالً  األفضل  األرس 

االرس املحرومة فيها يف ميدان الصحة وهذا 

املقطع  لون  مساحة  ارتفاع  يعكسه  ما 

االخرض يف الخارطة.

دهوك،  وهي  محافظات  اربع  سجلت  فيام   	

االرس  ارتفاع  وميسان  والقادسية،  وواسط، 

مع  مقارنة  املحروم.  املعييش  املستوى  ذات 

املعيشية  املستويات  بقية  يف  االرس  نسبة 

وست محافظات شهدت ارتفاع نسبة االرس 

املكتفية عن االرس يف بقية املستويات )نينوى، 

والسليامنية، وكركوك، وأربيل، ودياىل، وصالح 

محافظات  مثاين  سجلت  حني  يف  الدين(، 

إرتفاعاً يف االرس ذات املستوى االفضل حاالً 

االنبار،  وهي  املستويات  بقية  يف  االرس  عن 

وبغداد، وبابل، وكربالء،والنجف، واملثنـــــى، 

وذي قار،والبرصة.

الخارطة )5-5( مستويات املعيشة 

لدليل ميدان الصحة حسب املحافظات 

)نسمة( 

من  تعد  بغداد  ان  من  الرغم  عىل   	

الحرمان  مستوى  ذات  املحافظات 

القليل يف ميدان الصحة، إال ان عدد 

االفراد املحرومني )املقطع االحمر من 

البياين( يشري اىل ان عددهم  العمود 

يف  املحرومني  االفراد  عدد  عىل  يزيد 

ميسان  محافظة  يف  الصحة  ميدان 

والتي سجلت اعىل مستوى للحرمان 

املحافظات  بقية  امليدان من  يف هذا 

والبالغ 53%.

الخارطة )5-3( مؤرشات دليل ميدان الصحة 

حسب املحافظات )% لالرس(

اقرب  اىل  املقطوعة  املسافة  مؤرش  سجل   	

حرمان  نسب  طبيب  او  صحي  مركز 

الدليل  مع  قورنت  ما  اذا  جداً  مرتفعة 

الوطني )%26.8( ويف  العام عىل املستوى 

وسجل  سواء،  حٍد  عىل  املحافظات  جميع 

هذا املؤرش املرتبة االوىل من حيث ارتفاع 

مع  مقارنته  عند  املحرومة  األرس  نسب 

بقية املؤرشات ويف جميع املحافظات عدا 

املحافظات )ميسان ودياىل وبغداد( حيث 

اىل  العامل  الفرد  تعرض  مستوى  ارتفع 

وهذا  العمل،  لظروف  السلبية  املؤثرات 

واضح من خالل أرتفاع األعمدة البيانية يف 

الخارطة.

الحرمان 	  نسبة  ارتفاع  يف  بعده  جاء  ثم 

مؤرش ظروف العمل يف اغلب املحافظات 

بابل،  كربالء،  )االنبار،  املحافظات  عدا 

صالح الدين، البرصة، املثنى( حيث أحتل 

حيث  من  الثانية  املرتبة  التقزم  مؤرش 

ومحافظة  املحرومة،  االرس  نسب  إرتفاع 

واالمراض  االعاقة  مؤرش  سجل  النجف 

املزمنة املرتبة الثانية.
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الخارطة )5-8( اإلعاقة واألمراض املزمنة 

حسب املحافظات والبيئة )% لالرس 

املحرومة(

ان  الخارطة  يف  التظليل  الوان  تبني   	

اعىل مستويات املعاناة هي يف دهوك 

من  تعاين  حيث  واربيل،  والقادسية 

اكرث  تضم  التي  االرس  نسبة  ارتفاع 

من شخص يعاين من اعاقة او مرض 

مزمن.

ُسجلت  الحرمان  مستويات  اقل   	

فيام  االنبار،  يف  الريفية  املنطقة  يف 

ريف  يف  املستويات  اعىل  ُسجلت 

القادسية واربيل.

املناطق الحرضية يف عرش محافظات   	

مع  مقارنتها  عند  حرمانا  اكرث  هي 

املحافظات  هذه  الريفية  مناطقها 

وبغداد،  وميسان،  واسط،  هي 

قار،  ونينوى، وذي  واالنبار، وكركوك، 

واملثنى، ودهوك، وبابل. 

الخارطة )5-9( سوء التغذية حسب 

املحافظات والبيئة )% لالرس املحرومة(

انخفاض  سجلت  املحافظات  جميع   	

نسبة االرس املحرومة اذ مل تتجاوز االرس 

املحرومة %20 من مجموع االرس.

ان الحالة الظاهرة بانخفاض الحرمان   	

االخرض  )اللون  الصحة  مؤرشات  يف 

اىل  يقود  ان  ينبغي  ال  الغالب( 

الصحي  الوضع  بتحسن  االستنتاج 

نسب  فيه  تنخفض  ان  يفرتض  الذي 

من  قريبة  معدالت  اىل  الحرمان 

الصفر.

حرمان  نسبة  منطقة  اية  تسجل  مل   	

الكلية،  األرس  من   10% عن  زادت 

اربيل  يف  الريفية  املناطق  عدا 

قار  ذي  يف  الريفية  واملنطقة   )11%(

)%15(، والفروق النسبية بني املناطق 

الحرضية والريفية يف كل محافظة كام 

تكـــن  مل  البيانية  الدوائـــر  تعكسها 

واضحـــــة يف اغلب املحافظات . 

الخارطة )5-6( عدد املؤرشات يف ميدان 

الصحة التي تعاين االرس من من الحرمان 

فيها حسب املحافظات )%(

تظهر األعمدة البيانية عدد املؤرشات   	

األرس  تعاين  التي  الصحة  ميدان  يف 

إن  منها،حيث  كل  إزاء  الحرمان  من 

فيها  تزيد  ودياىل  بغداد  محافظتي 

أية  من  تعاين  ال  التي  األرس  نسبة 

عىل  الصحية  املشاكل  من  مشكة 

مشكلة  من  تعاين  التي  األرس  نسب 

واحدة يف األقل، أما املحافظات الستة 

فيها  االرس  غالبية  فأن  املتبقية  عرش 

أكرث يف  أو  واحدة  مشكلة  من  تعاين 

هذا امليدان.

من  تعاين  التي  األرس  نسبة  تنخفض   	

أربعة مشاكل أو أكرث اىل حد كبري ويف 

جميع املحافظات .

الخارطة )5-7( دليل ميدان الصحة 

حسب املحافظات والبيئة )% لالرس 

املحرومة(

املناطق  يف  الحرمان  نسبة  تظهر   	

الريفية اكرث مام هي عليه يف املناطق 

املحافظات،  جميع  ويف  الحرضية 

يف  املحرومة  االرس  تشكل  حيث 

ودهوك  وكركوك  اربيل  محافظات 

والقادسية وواسط وميسان %50 او 

اكرث من مجموع االرس فيها. 

بابل  محافظة  يف  الحرضية  املنطقة   	

هي االقل حرمانا )9%(.
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الخارطة )5-11( الرعاية الصحية أثناء 

آخر حمل حسب املحافظات والبيئة 

)% لالرس املحرومة(

االرس  نسبة  تشكل  املحافظات  كل   	

او   20% نسبته  ما  فيها  املحرومة 

 ، فيها  الكيل  االرس  مجموع  من  اقل 

اللون االخرض  وهذا واضح من خالل 

للخارطة عدا محافظتي واسط ونينوى 

.)22.3%(

ان اية منطقة حرضية مل تشكل االرس   	

 5% نسبته  ما  سوى  فيها  املحرومة 

او اقل مام يعكس انخفاض مستوى 

اما  الحرضية،  املناطق  يف  الحرمان 

املناطق الريفية فقد شهدت ارتفاعاً 

عن  الحرمان  مستوى  يف  بسيطاً 

نسبة  فرتاوحت  الحرضية  املناطق 

بغداد  ملحافظة   1% بني  الحرمان 

و%15 ملحافظة نينوى.

الخارطة )5-12( الوالدة عىل ايدي 

ماهرة حسب املحافظات والبيئة )% 

لالرس املحرومة(

كان  العراق  محافظات  جميع   	

الحرمان فيها منخفضاً، حيث سجلت 

من   20% عىل  تزد  مل  حرمان  نسب 

مجموع االرس الكلية، عدا محافظتي 

دهوك )%27( ونينوى )30%( .

جميع  يف  الحرمان  نسبة  تتجاوز  مل   	

ام  حرضية  أكانت  سواءاً  املناطق 

املناطق  عدا  االرس،  من  ريفية 10% 

قار،  )ذي  املحافظات  يف  الريفية 

ميسان، واسط، صالح الدين، دهوك، 

املناطق  اعىل  تعترب  حيث  نينوى( 

حرماناً.

الخارطة )5-10( التقزم حسب 

املحافظات والبيئة )% لالرس املحرومة(

مؤرش  يف  معاناة  املحافظات  اعىل   	

التقزم هي البرصة، بغداد والقادسية 

املحافظات  ادىن  اما  التوايل،  وعىل 

حرمانا فهي محافظات اقليم كردستان 

والسليامنية(  ودهوك،  )اربيل، 

ومحافظة كركوك.

سجلت  العراق  محافظات  اغلب   	

مستويات معاناة متقاربة يف مناطقها 

سواء،  حد  عىل  والريفية  الحرضية 

محافظة  يف  الحرضية  فاملنطقة 

السليامنية اقل املناطق معاناة، بينام 

املنطقة الريفية يف البرصة واملثنى هي 

اعىل املناطق معاناة، والدوائر البيانية 

جزئني  اىل  غالبيتها  يف  تقسم  التي 

متساويني تؤكد ذلك.
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الفصل السادس: خرائط ميدان البنى التحتية

الخارطة )6-1( دليل ميدان البنى 

التحتية حسب املحافظات )% لالرس 

املحرومة(

بأعىل  التحتية  البنى  ميدان  يتصف   	

ترتاوح  تزيد عن 50%  نسبة حرمان 

ما بني %30 ملحافظة دهوك و88% 

عىل  يدل  مام  ميسان  ملحافظة 

جميع  يف  الحرمان  مستويات  ارتفاع 

املحافظات عىل حٍد سواء.

اكرث من نصف االرس يف 12 محافظة   	

البنى  ميدان  يف  بالحرمان  اتصفت 

الحرمان  نسبة  زادت  حيث  التحتية 

للعراق  املسجلة  النسبة  عن  فيها 

ذلك  اىل  يشري  وكام   53% البالغة 

اللون االحمر يف الخارطة.

الخارطة )6-2( األرس االفضل حاالً يف 

ميدان البنى التحتية حسب املحافظات 

)%(

يالحظ من اللون االحمر الغالب عىل   	

الخارطة ان 13 محافظة سجلت نسبة 

متدنية لالرس ملستوى املعيشة االفضل 

حاال )اقل من %20(، وهذه املحافظات 

عدا  الجنوب  محافظات  جميع  هي 

النجف وجميع محافظات الوسط عدا 

بغداد.

االعىل  كانت  السليامنية  محافظة   	

املعيشة  مستوى  يف  االرس  نسبة  يف 

بلغت  امليدان حيث  املذكور يف هذا 

افضل  فيها هي  االرس  من   )30.8%(

حاال، فيام كانت االقل هي محافظة 

ميسان )0.7%(

الخارطة )5-13( ظروف العمل حسب 

املحافظات والبيئة )% لالرس املحرومة(

الوان الخارطة تدل عىل ارتفاع مستوى   	

السلبية  للمؤثرات  العامل  الفرد  تعرض 

وغازات،  أتربة  وهي  العمل  لظروف 

مواد كيمياوية وإشعاع، حرارة، رطوبة، 

وأخرى  إجهاد  حرشات،  إنارة،  ضجيج، 

النسبة اكرث من %20 من  حيث كانت 

االرس يف ثالث عرشة محافظة.

اغلب  يف  الحرمان  نسبة  إن  يالحظ   	

ام ريفية  أكانت حرضية  املناطق سواء 

االرس،  من   15% تتجاوز  ال  منخفضة 

عدا حرض محافظة ميسان )%18(، كام 

يف  الحرمان  ان  البيانية  الدوائر  تعكس 

الحرمان  من  اعىل  الحرضية  املناطق 

اغلـــــب  ويف  الريفية  املناطق  يف 

املحافظات. 

الخارطة )5-14( املسافة إىل اقرب مركز 

صحي او طبيب حسب املحافظات والبيئة 

)% لالرس املحرومة(

تعاين معظم محافظات العراق من بعد   	

واقرب  لألرس  السكنية  الوحدة  مسافة 

اكرث  عاىن  فقد  طبيب،  او  صحي  مركز 

محافظة   12 يف  االرس  عدد  نصف  من 

وهي  املجال  هذا  يف  الحرمان  من 

يف  االحمر  باللون  املظللة  املحافظات 

الخارطة، يف حني ان بقية املحافظات مل 

تسجل نسبة حرمان اقل من %20 من 

مجموع االرس املقيمة فيها.

نسبة  سجلت  الريفية  املناطق  جميع   	

حرمان تزيد عىل نصف االرس فيها، عدا 

املنطقة الريفية يف دياىل )46.5%(.

نسبة  حرضية  منطقة  اية  تسجل  مل   	

حرمان اقل من %20 من االرس مام يدل 

حد  عىل  والريف  الحرض  معاناة  عىل 

سواء.

الريــف عىل  الحرمـان يف  يزيد مستوى   	

مستوى الحرمان يف الحرض بشكل ملحوظ 

تعكسه  ما  وهذا  املحافظات  اغلب  يف 

مساحة املقاطع الغامقة للدوائر البيانية.

تعادل هذه املساحة من الدائرة نسبة 

حرمان تساوي %46 مؤرش املسافة إىل 

اقرب مركز صحي أو طبيب 

الحرمان يف الحرض

الحرمان يف الريف

االسر احملرومة حسب البيئة (%)
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الخارطة )6-5( مستويات املعيشة لدليل 

ميدان البنى التحتية حسب املحافظات 

)نسمة( 

سجلت  العراق  محافظات  جميع   	

املحرومني  االفراد  عدد  يف  ارتفاعاً 

أو  الحرمان  من  يعانون  والذين 

الحرمان شديد.

السكان  عدد  إرتفاع  من  الرغم  عىل   	

ربع  يشكلون حوايل  بغداد حيث  يف 

الذين  عدد  ان  إال  العراق،  سكان 

يف  الشديد  الحرمان  من  يعانون 

الدين،  وصالح  واسط،  محافظات 

ودياىل،  والقادسية،  والسليامنية 

وذي  وبابل،  وميسان،  والبرصة، 

الذين  اولئك  عن  يزيد  ونينوى  قار، 

يف  الشديد  الحرمان  من  يعانون 

ارتفاع  من  ذلك  ويالحظ  بغداد 

املقطع االحمر يف االعمدة البيانية يف 

الخارطة.

الخارطة )6-6( عدد املؤرشات يف ميدان 

البنى التحتية التي تعاين االرس من من 

الحرمان فيها حسب املحافظات )%( 

تنحرس اىل حد كبري نسبة االرس التي   	

أية مشكلة من مشاكل  ال تعاين من 

األخرض  )اللون  التحتية  البنى  ميدان 

الغامق(. ويرتكز توزيع األرس حسب 

بني  منها  تعاين  التي  املشاكل  عدد 

غالبية  يف  مشاكل  وسبع  مشكلتني 

املحافظات.

إن منط عدد املشاكل التي تعاين منها   	

يختلف  كردستان  إقليم  محافظات 

تنخفض  حيث  املحافظات  بقية  عن 

املشاكل  عدد  زاد  كلام  األرس  نسبة 

ضمن ميدان البنى التحتية.

الخارطة )6-3( مؤرشات دليل ميدان 

البنى التحتية حسب املحافظات )% 

لالرس(

استقرار  من  املعاناة  مستوى  يرتفع   	

الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة 

يف جميع محافظات العراق حيث مل 

تسجل اية محافظة نسبة حرمان تقل 

عن %70، يليه مؤرش وسيلة التخلص 

الطريق  نوعية  ثم  النفايات،  من 

فاملؤثرات  املساكن،  اىل  املؤدي 

السلبية يف محيط السكن.

الخارطة )6-4( مستويات املعيشة لدليل 

ميدان البنى التحتية حسب املحافظات 

)% لألرس(

املحرومة  االرس  نسبة  أن  يالحظ   	

من  أعىل  األحمر(  باللون  )املساحة 

املعييش  املستوى  ذات  االرس  نسبة 

جميع  يف  حاالً  واالفضل  املكتفي 

دهوك  محافظات  عدا  املحافظات 

نسبة  تزيد  حيث  وبغداد،  واربيل 

االرس املكتفية عن املحرومة.

يف  املقيمة  االرس  نصف  من  اكرث   	

معييش  مستوى  ذات  محافظة   12

محروم.

تشكل  مل  العراق  محافظات  نصف   	

 %  10 من  اكرث  حاال  االفضل  االرس 

الكلية فيها وهذا  من مجموع االرس 

يف  االخرض  التظليل  لون  يوضحه  ما 

الدوائر البيانية الخارطة. 
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الخارطة )6-9( توفر مصدر للكهرباء 

حسب املحافظات والبيئة )% لألرس 

املحرومة(

نسب  ذات  املحافظات  جميع  ان   	

حرمان يف مؤرش توفر مصدر للكهرباء 

ال تزيد عىل %10 من املجموع الكيل 

السليامنية  محافظة  عدا  فيها  لالرس 

سواء  املناطق  جميع  ان  كام   ،12%

سجلت  ريفية  ام  حرضية  أكانت 

نسبة حرمان ال تزيد عن %10 ، فيام 

عدا املنطقة الريفية يف محافظتني من 

اقليم كردستان )اربيل والسليامنية(. 

الخارطة )6-10( استقرار الطاقة 

الكهربائية من الشبكة العامة حسب 

املحافظات والبيئة )% لألرس املحرومة(

لجميع  االحمر  التظليل  من  يالحظ   	

االرتفاع  الخارطة  يف  املحافظات 

من  تعاين  التي  االرس  لنسب  الكبري 

الكهربائية  الطاقة  استقرار  عدم 

تسجل  مل  العامة، حيث  الشبكة  من 

من  اقل  حرمان  نسبة  محافظة  اية 

يف  لالرس  الكيل  املجموع  من   70%

املحافظة. 

الحرض  مستوى  عىل  الحال  كذلك   	

تسجل  فلم  املحافظات،  يف  والريف 

نسبة حرمان اقل من %70 يف جميع 

البرصة  محافظة  ريف  عدا  املناطق 

الحرمان  نسبة  كانت  حيث   )56%(

فيه اقل من حرض املحافظة )75%(. 

الخارطة )6-7( دليل ميدان البنى 

التحتية حسب املحافظات والبيئة )% 

لالرس املحرومة(

املناطق  بني  جدا  كبري  تباين  يوجد   	

مستويات  يف  والريفية  الحرضية 

مستوى  عىل  املسجلة  الحرمان 

املحافظات، ويبلغ اشده يف محافظات 

النجف  ومحافظتي  كردستان  اقليم 

بني  الفرق  يبلغ  )حيث  ونينوى 

من  اكرث  والحرضية  الريفية  املناطق 

.)70%

أكانت  سواء  منطقة  اية  تسجل  مل   	

اقل  حرمان  نسبة  ريفية  ام  حرضية 

لالرس  الكيل  املجموع  من   20% من 

محافظتي  يف  الحرضية  املنطقة  عدا 

دهوك واربيل.

الخارطة )6-8( املصدر الرئييس للامء 

حسب املحافظات والبيئة )% لألرس 

املحرومة(

تظليل  ذات  محافظات  مثاين  هناك   	

ان  عىل  يدل  مام  الخارطة  يف  اخرض 

نسبة الحرمان فيها ال تتجاوز 20%.

االرس  نسب  يف  كبري  تباين  يوجد   	

املنطقة  بني  املحافظات  يف  املحرومة 

يالحظ  حيث  والحرضية،  الريفية 

يف  الحرمان  لنسب  الكبري  االرتفاع 

مقارنتها  عند  الريف  مناطق  جميع 

باملناطق الحرضية 

املثنى  يف  الريفية  املناطق  سجلت   	

أعىل  قار  وذي  والسليمــــــــانية 

مستويات الحرمان تجاوزت %70 من 

االرس املقيمة فيها. 
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الخارطة )6-13( نوعية الطريق املؤدي 

للمسكن حسب املحافظات والبيئة )% 

لألرس املحرومة(

سبع محافظات تعاين من ان الطريق   	

معبد حيث  غري  مسكنها  اىل  املؤدي 

زادت نسبة االرس املحرومة عن 50% 

الكلية فيها وهي ذي قار،  من االرس 

واملثنى، والسليامنية، ودياىل، وكربالء، 

وبابل، وميسان.

من  تعاين  الريفية  املناطق  جميع   	

فيها  املحرومة  االرس  نسب  ارتفاع 

)%50 فأكرث من االرس(.

فقط  حرضية  مناطق  ثالثة  سجلت   	

 15% تتجاوز  مل  قليلة  حرمان  نسبة 

بغداد  فيها وهي  االرس  من مجموع 

ونينوى واالنبار.

الخارطة )6-14( املؤثرات السلبية 

يف محيط املسكن حسب املحافظات 

والبيئة )% لألرس املحرومة(

املكاره  عدد  ارتفاع  الخارطة  تؤرش   	

البيئية يف ست محافظات خاصة تلك 

التي تقع يف الجهة الجنوبية والرشقية 

القادسية،  تعاين  اذ  العراق،  من 

ودياىل،  وواسط،  والبرصة،  قار،  وذي 

وميسان، من اعىل مستويات الحرمان 

يف هذا املجال.

من  معاناة  اكرث  الحرضية  املناطق   	

املحيطة مبساكنها  البيئة  الريفية من 

املثنى،  هي  محافظات  تسع  يف 

وبغداد، وبابل، والسليامنية، واالنبار، 

والقادسية،  قار،  وذي  والنجف، 

وكربالء.

ميسان  محافظة  وريف  سجل حرض   	

وريف محافظة دياىل اعىل مستويات 

االرس  من   80% من  )اكرث  الحرمان 

فيها تعترب محرومة(.

الخارطة )6-11( وسيلة الرصف الصحي 

حسب املحافظات والبيئة )% لألرس 

املحرومة(

مؤرش  يف  املحرومة  االرس  نسبة  تعد   	

يف  مرتفعة  الصحي  الرصف  وسيلة 

 ،71%( واربيل  ميسان  محافظتي 

%82( وعىل التوايل.

ارتفاع  البيانية  الدوائر  من  يالحظ   	

تعيش  والتي  املحرومة  االرس  نسبة 

ما  اذا  املحافظات  ولكافة  الريف  يف 

دياىل  محافظة  عدا  بحرضها،  قورنت 

اذ ترتفع نسبة الحرمان يف الحرض عن 

الريف.

سجلت تسعة مناطق حرضية نسب   	

من   10% عن  تزد  مل  قليلة  حرمان 

االرس الكلية فيها.

فـــي  املوجودة  االرس  جميع  تعاين   	

حرمان  من  اربيل  محافظة  ريف 

املقيمة  االسـر  جميع  كانت  حيث 

فيها محـرومة )100%(.

الخارطة )6-12( وسيلة التخلص من 

النفايات حسب املحافظات والبيئة )% 

لألرس املحرومة(

ثالث عرشة محافظة )املظللة باللون   	

املحرومة  األحمر( زادت نسبة االرس 

من  الكلية  االرس  نصف  عن  فيها 

للتخلص  املستخدمة  الوسيلة  حيث 

من النفايات، حيث تراوحت النسبة 

فيها بني %58 و89%.

لجميع  الريفية  املناطق  سجلت   	

زادت  عالية  نسبة حرمان  املحافظات 

عن %70 فأكرث من مجموع االرس، فيام 

كانت اقل املناطق الحرضية حرمانا يف 

محافظتي دهوك واربيل )%5 فأقل(.
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الخارطة )6-15( املسافة إىل الخدمات 

حسب املحافظات والبيئة )% لألرس 

املحرومة(

والنجف،  بغداد،  محافظات  سجلت   	

املستويات  اقل  وكربالء  وكركوك، 

حرماناً.

الحجم  املتناسبة  البيانية  الدوائر  ان   	

مع قيمة مؤرش املسافة اىل الخدمات 

تبايناً  تعكس  املحافظات  جميع  يف 

والحرض.  الريف  بني  جداً  واضحاً 

فاالعىل حرماناً هي ارياف محافظتي 

كان  حني  يف  والسليامنية.  نينوى، 

هو  محافظة  عرش  احدى  يف  الحرض 

االرس  تتجاوز  مل  حيث  حرماناً  االقل 

االرس  مجموع  من   10% املحرومة 

فيها. وهذه املحافظات هي القادسية، 

وبغداد، وكربالء، والنجف، وذي قــار، 

وبــــابــل، وصالح الدين، وكركـــــوك، 

واملثنى، وميسان واربيـــل.  

الفصل السابع: خرائط ميدان البنى التحتية

الخارطة )7-1( دليل ميدان املسكن 

حسب املحافظات )% لالرس املحرومة(

تؤرش الخارطة وجود تباين كبري جداً   	

بني املحافظات يف نسبة األرس املحرومة 

من حاجة املسكن. ففي حني تنخفض 

نسبة املحرومية اىل )%4( يف محافظة 

يف   )28%  -  14( بني  وترتاوح  األنبار 

وصالح  ودياىل،  كركوك،  محافظات 

وبغداد،  والبرصة،  ونينوى،  الدين، 

ترتفع نسبة املحرومني اىل )45-47%( 

قار،  وذي  ميسان،  محافظات  يف 

والقادسية وترتاوح بني )30 - %39( يف 

املحافظات الثامنية الباقية.

الخارطة )7-2( األرس االفضل حاالً يف 

دليل ميدان املسكن حسب املحافظات 

)%(

تعكس الخارطة التباين يف نسبة االرس   	

االفضل حاال يف ميدان املسكن حيث 

ان ما يقارب %60 من االرس هم من 

االرس االفضل حاال يف محافظتي صالح 

الدين )%58.3( واالنبار)%65.4( فيام 

كان نصف االرس تقريبا يف املحافظات 

دياىل، كركوك، نينوى هم من االفضل 

نسب  وهي  املسكن  ميدان  يف  حاال 

مرتفعة. 

يف  متدنية  االرس  نسبة  كانت  بينام   	

محافظات ميسان والقادسية وذي قار 

)اقل من %20( من االرس فيها. 
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الخارطة )7-3( مؤرشات دليل ميدان 

املسكن حسب املحافظات )% لالرس(

بني  وتباينا  حرمانا  املؤرشات  اعىل   	

الوحدة  تربيد  مؤرش  املحافظات 

االرس  نسبة  تراوحت  اذ  السكنية، 

االنبار  ملحافظة   3% بني  املحرومة 

و%75 ملحافظة القادسية.

يليه من حيث ارتفاع نسب الحرمان   	

لتسخني  املستخدمة  الطاقة  مؤرش 

النجف  محافظتي  فبإستثناء  املاء، 

حرمان  نسبة  أرشت  التي  والبرصة 

أقل من )%20( فأن كافة املحافظات 

عالية  حرمان  نسب  سجلت  األخرى 

وأربيل  السليامنية  يف   )60%( فاقت 

لهذا املؤرش.

من  الفرد  حصة  مؤرش  ذلك  ييل  ثم   	

اية  تؤرش  مل  حيث  املسكن  غرف 

من  أقل  حرمان  نسبة  محافظة 

. )10%(

الخارطة )7-4( مستويات املعيشة 

لدليل ميدان املسكن حسب 

املحافظات )% لألرس( 

بني  املحرومة  االرس  نسبة  ترتاوح   	

%4 ملحافظة االنبار و%47 ملحافظة 

األرس  نسبة  تراوحت  فيام  القادسية، 

بني  املكتفي  املعيشة  مستوى  ذات 

و45%  الدين  صالح  ملحافظة   21%

ملحافظة اربيل.

حاال  األفضل  االرس  توزيع  يتباين   	

القيمة  تبلغ  حيث  املحافظات،  بني 

الدنيا لهذه االرس يف محافظة ميسان 

)%17( فيام سجلت محافظة االنبار 

اعىل قيمـــة )%65(، أي إن محافظة 

األنبارهي األفضل يف ميدان السكن.

الخارطة )7-5( مستويات املعيشة لدليل 

ميدان املسكن حسب املحافظات )نسمة( 

كبرية من حرمان شديد  اعداد  تعاين   	

بابل،  هي  محدودة  محافظات  يف 

قار،  وذي  والقادسية،  ونينوى، 

الجزء  ذلك  يوضح  وكام  وبغداد، 

االحمر من العمود البياين يف الخارطة.

ونينوى،  االنبار،  محافظات  سجلت   	

الذي  االفراد  من  عدد  اعىل  وبغداد 

يتمتعون مبستوى معييش مرتفع جدا 

يف ميدان املسكن.

الخارطة )7-6( عدد املؤرشات يف ميدان 

املسكن التي تعاين االرس من الحرمان 

فيها )% لالرس(

من  األرس  من   )%  60-40( تعاين  ال   	

محرومية يف أي من مؤرشات ميدان 

هي  محافظات  خمس  يف  املسكن 

وبغداد،  واألنبار،  وكركوك،  )نينوى، 

وصالح الدين( 

أحدى  يف  األرس  من   )41-30%( إن   	

محرومية  من  تعاين  محافظة  عرش 

يف مؤرش واحد فقط، وال تزيد نسبة 

يف  حرمان  من  تعاين  التي  األرس 

املؤرشات الخمسة جميعها يف جميع 

املحافظات عن 2.6%.
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الخارطة )7-7( دليل ميدان املسكن 

حسب املحافظات والبيئة )% لالرس 

املحرومة(

نسب  ان  البيانية  الدوائر  تظهر   	

الريف  يف  املسكن  يف  املحرومية 

يف  املحرومية  ضعف  هي  العراقي 

تفاوت  وجود  يالحظ  حيث  الحرض، 

بني  املحرومية  نسب  يف  جداً  كبري 

املحافظات املختلفة.

يف  املحرومة  االرس  نسبة  شكلت   	

املناطق الريفية يف محافظتي ذي قار 

والقادسية اكرث من %80 من مجموع 

اقل  بلغت  فيام   ، املحافظة  االرس يف 

من %5 من مجموع االرس يف املنطقة 

الريفية يف محافظة االنبار.

يف  الحرضية  للمناطق  سجلت  فيام   	

الدين،  وصالح  االنبار،  محافظات 

ونينوى، ودياىل، وكركوك نسب حرمان 

اقل من %10 من مجموع االرس فيها.

الخارطة )7-8( مادة بناء الوحدة 

السكنية حسب املحافظات والبيئة )% 

لألرس املحرومة(

ال  التي  املحرومة  األرس  تشكل   	

أو  الحديدية  األضلع  تستخدم 

سقف  لبناء  )كونكريت(  الخرسانة 

املجموع  من  اقل  او   10% مسكنها 

محافظات هي  لألرس يف ست  الكيل 

والنجف،  وكربالء  وبغداد،  االنبار، 

وبابل، واملثنى.

محافظة  ريف  منطقة  سجلت   	

للحرمان  مستوى  اعىل  السليامنية 

االرس(،  مجموع  من  من 80%  )اكرث 

يف  الحرضية  املنطقة  كانت  فيام 

املستويات  اقل  محافظات  مثانية 

مجموع  من   5% من  )اقل  حرمانا 

االرس( وهذه املحافظات هي املثنى، 

قار،  ، واالنبار، وبابل، وذي  والنجف 

ودياىل، وكربالء، ونينوى.

الخارطة )7-9( حصة الفرد من غرف 

املسكن حسب املحافظات والبيئة )% 

لألرس املحرومة(

االكتظاظ  من  معاناة  األقل  االرس  تقع   	

السكني والتي تبلغ نسبة االرس املحرومة 

فيها %20 او اقل من مجموع االرس يف 

وكركوك،  واالنبار،  دياىل،  محافظات 

وصالح الدين، والسليامنية.

سجل حرض محافظة دياىل أقل نسبة حرمان   	

دهوك  محافظة  وسجلت   )9%( للمؤرش 

أعىل نسبة حرمان )%41(. اما يف الريف 

يف  حرمان  درجة  أقل  املؤرش  سجل  فقد 

محافظة صالح الدين )%14( وأعىل درجة 

مام   )61%( قار  ذي  محافظة  يف  حرمان 

يؤكد إن درجة اإلكتظاظ السكني يف الريف 

أعىل من املناطق الحرضية ذلك ألن حجم 

األرسة الريفية كبري مقارنة بالحرض وتدين 

الريــــف  يف  املسكن  ووظائف  مستوى 

وإقتصــاره يف الغالب علـــــى فضـــــاءات 

مشرتكـــة ملختلف اإلستعامالت.

الخارطة )7-10( توفر مرافق املسكن 

حسب املحافظات والبيئة )% لألرس 

املحرومة(

يف  توفرت  إذا  محرومة  االرسة  تعد   	

املرافق  من  ثالثة  من  اقل  السكن 

الخمسة االتية: املطبخ والحامم واملرافق 

الصحية والحديقة واملخزن. 

نسبة  سجلت  محافظة  عرشة  اربع  إن   	

 10% من  )اقل  جدا  منخفضة  حرمان 

بقية  سجلت  فيام  االرس(  مجموع  من 

بني  تراوحت  حرمان  نسبة  املحافظات 

%16-%13 من االرس.

سجل حرض محافظة صالح الدين نسبة   	

بغداد  محافظة  وسجلت   )2%( حرمان 

 )23%( للمؤرش  حرمان  نسبة  أعىل 

ويف   .)17%( بغداد  محافظة  وحرض 

املناطق الريفية سجل ريف كركوك أدىن 

القادسية  وريف   )0.8%( حرمان  نسبة 

أعىل نسبة حرمان )23%(.
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الخارطة )7-11( تربيد الوحدة السكنية 

حسب املحافظات والبيئة )% لألرس 

املحرومة(

االرس  )نسبة  حرمانا  املحافظات  اقل   	

املحرومة فيها اقل من %5( هي محافظة 

املحافظات  اعىل  كانت  فيام  االنبار، 

حرمانا )اكرث من %70 من مجموع االرس( 

محافظة القادسية.

اقل املناطق حرمانا هي املنطقة الحرضية   	

الدين،  وصالح  االنبار،  محافظات  يف 

من 10%  )اقل  ونينوى  وكركوك،  واربيل، 

من مجموع االرس فيها تعاين من الحرمان(، 

املنطقة  حرمانا  املناطق  اكرث  كانت  فيام 

والقادسية  املثنى  محافظتي  يف  الريفية 

فيها  املقيمة  االرس  من   90% من  )اكرث 

تعاين من الحرمان(.

الخارطة )7-12( الطاقة املستخدمة لتسخني 

املاء حسب املحافظات والبيئة )% لألرس 

املحرومة(

تعاين محافظتا السليامنية واربيل من ارتفاع   	

املستخدمة  الطاقة  نوع  الحرمان يف  نسبة 

لتسخني املاء لغرض االستحامم حيث كانت 

من   60% من  اكرث  املحرومة  األرس  نسبة 

مجموع االرس.

سجل الحرمان تفاوتاً كبرياً بني املحافظات   	

املحافظة  ضمن  والريف  الحرض  وبني 

الواحدة وبني املحافظات كافة. ففي الحرض 

مستوى  أدىن  واسط  محافظة  مركز  سجل 

حرمان )%3( وحرض محافظة صالح الدين 

نسبة  أعىل  أربيل  حرض  وسجل   )6%(

حرمان للمؤرش )%63( ويف الريف سجلت 

البرصة أدىن مستوى حرمان للمؤرش )15%( 

حرمان  نسبة  أعىل  السليامنية  وسجلت 

للمؤرش )88%(.

ويالحظ أن الشعـــــــور بالحرمــــــان من   	

مسألة تسخيــــــن املــاء مرتبطة بالظروف 

فمحافظات  للمحافظــــــــة.  الجويــــة 

املعاناة بسبب  أقليم كردستان تشكو من 

الخريف  خالل  الشديدة  الجو  برودة 

والشتاء، يف حني ال تعاين املناطق الجنوبية 

كثرياً من ذلك.
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متهيد

يتلخص الهدف من إجراء تعداد السكان واملساكن يف الحصول 

عىل بيانات حديثة بشمولية عالية الدقة عن جميع األفراد يف 

فرتة زمنية محددة، وعن الخصائص املختلفة للمباين واملساكن 

مع  التغيري  لقياس  األساس  حجر  وتعترب  العراق  يف  واألرس 

وقد  نتائجها،  وتقويم  التنموية  الخطط  ولرسم  الزمن،  مرور 

املتعلقة  تلك  سواء  اإلحصائية  واألرقام  البيانات  أهمية  زادت 

بالخصائص املختلفة للسكان أو املتعلقة باملباين واملساكن كونها 

واإلسكانية  السكانية  السياسات  رسم  يف  الالزمة  األدوات  متثل 

ووضع خطط التنمية وغريها من الربامج االقتصادية والصحية..

الخ.

العراق  يف  ينفذ  للسكان  العام  التعداد  إن  من  الرغم  وعىل 

عادة مرة واحدة كل عرش سنني وآخر تعداد ُنفذ يف عام 1997 

لكنه مل يشمل محافظات إقليم كردستان وبذلك مل يعد يوفر 

بيانات واقعية بسبب التغريات الدميوغرافية الواسعة بعد انتهاء 

بني  االنتقال  يف  سواء  جديدة  ظروف  من  فرضت  وما  الحرب 

املحافظات )الهجرة الداخلية( أو يف عودة املواطنني من الخارج 

)الهجرة الدولية( لغرض االستقرار والتكيُّف مع الوضع الجديد 

والتغريات الهيكلية الواسعة يف بنى االقتصاد واملجتمع، أصبحت 

بالحاجات  تفي  جديدة  رقمية  مؤرشات  توفري  إىل  الحاجة 

املتوقعة لتأمني بناء املؤسسات الدميوقراطية، إلعداد السياسات 

اإلقتصادية واإلجتامعية وذلك بتنفيذ تعداد عام للسكان بحيث 

ينفذ يف وقت ومنهجية جديدة تسمح بإعالن نتائجه مام يوفر 

بيانات تفصيلية لتهيئة الظروف املناسبة إلجراء االنتخابات وبناء 

ومعلوماتية  رقمية  أسس  عىل  املختلفة  السياسية  املؤسسات 

واقعية وموثوق بها، وبذلك بدأت األستعدادات لتنفيذ التعداد 

العام للسكان منذ عام 2003.
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خالل الـ 90 يوما. 

غذائية 	  غري  وسلع  خدمات  عىل  اإلنفاق  العارش:  القسم 

خالل الـ 12 شهرا املاضية. 

الجزء رقم )3( املرصوفات والدخل وأخرى وتضمن مثانية 

أقسام هي: 

الغذائية 	  املواد  اليومي عىل  اإلنفاق  عرش:  الحادي  القسم 

والسلع غري الغذائية املتكررة

القسم الثاين عرش: األعامل خالل الـ 12 شهراً املاضية 	 

القسم الثالث عرش: كسب األجر	 

ألنشطة 	  اإلنتاج  وتكاليف  اإليرادات  عرش:  الرابع  القسم 

األعامل غري االجرية

القسم الخامس عرش: الدخل من امللكية والتحويالت	 

القسم السادس عرش: السلع املعمرة اململوكة من قبل األرسة	 

القسم السابع عرش: القروض والسلف واملساعدات	 

القسم الثامن عرش: املخاطر 	 

الجزء رقم )4(: يتضمن دفرت التسجيل اليومي لإلنفاق 

الجزء رقم )5(: هو سجل استخدام الزمن

وقد أُعد كراس بالتعليامت الخاصة مبلء االستامرة، كام أعدت 

ظهرت  عندما  امليداين  العمل  تنفيذ  أثناء  بها  الحقة  تعليامت 

يف  توضيحاً  تتطلب  كانت  التي  امليدان  يف  الحاالت  بعض 

التعليامت املعدة سابقاً. 

رابعا: عينة املسح 

أ. تصميم العينة 

 )324( اختيار  وتم  أرسة،   )18144( العينـة  حجـم  بلغ  لقـد 

أرسة يف كل طبقة وكان عدد الطبقات الكيل )56( طبقة بواقع 

طبقة واحدة لحرض مركز املحافظة وطبقة واحدة لبقية الحرض 

وطبقة واحدة لريف املحافظة، أي أن كل محافظة ضمت ثالث 

توفري  بشكل يضمن  )5( طبقات  بغداد ضمت  عدا  طبقات... 

الحرض،  بقية  املحافظة،  )مركز  البيئة  مستوى  عىل  مؤرشات 

الصيغة  استخدمت  وقد  املحافظات.  مستوى  وعلــى  ريف( 

اآلتية الحتساب حجم العينة يف كل طبقة:

n
Z2

E2= 1- /2α
. P(1-P). deff

         ..........)1(

حيث أن 

Z1-  /2α )%95 حدود الثقة( 1.96 = 

P(1-P) = 0.5(1-0.5)= 0.25 )أعىل تباين( 

deff =2 )تأثري التصميم( 

E = 7.7% )نسبة الخطأ( 

إجراء  لغرض  محافظة  كل  من  أرسة   )972( اختريت  وقد 

اختريت)1620( أرسة  بغداد حيث  باستثناء  امليدانية  املقابالت 

فيها. يلخص الجدول رقم)1( توزيع العينة بني الريف والحرض 

ومراكز املدن عىل مستوى املحافظـة الواحدة. 

ب. إطار العينة 

بالنسبة   1997 لعام  للسكان  العام  التعداد  إطار  اعتمد 

للمحافظات الخمسة عرشة التي شاركت يف التعـداد، أي جميع 

محافظات العراق باستثناء محافظات إقليم كردستان حيث تم 

تنفيذ  لعدم  سابقا  إحصائية معدة  أطر  تحديث  االعتامد عىل 

السليامنية  محافظة  ففي   ،1987 عام  منذ  فيها  سكاين  تعداد 

التعليم  مرشوع  ألغراض  اعد  الذي  السكاين  اإلطار  اعتمد 

اإللزامي، أما يف اربيل ودهوك فقد اعتمد إطار الحرص والرتقيم 

ملسح أحوال املعيشة الذي نفذ يف عام 2004 بعد تحديثه. 

من  الفرتة  العراق خالل  يف  املقيمة  األرس  املسح  مجتمع  ميثل 

1/11/2006 ولغاية 30/10/2007 وعليه فان كل أرسة تقيم يف 

احتامل  لها  الفرتة  تلك  الجغرافية خالل  الحدود  العراق ضمن 

الظهور ضمن األرس املختارة.

إعداد  وعمليات  األولية  املعاينة  وحدات  تكوين  جـ.. 

القوائـم والخرائـط

وفر إطار التعداد العام للسكان لعام 1997 قاعدة بيانات لكل 

األرس وكانت أصغر وحدة عد جغرافية يف التعداد هي القرية يف 

الريف واملجال يف الحرض والذي هو مجموعة من األرس ترتاوح 

مابني 15-25 أرسة. وقد تم دمج هذه املجاالت لتكوين وحدات 

معاينة أولية يرتاوح عدد األرس فيها مابني 70-100 أرسة لغرض 

معالجة ِقدم إطار التعداد وشمول الوحدات السكنية الجديدة 

أو األحياء الجديدة التي أًنشئت بعد تعداد عام 1997. يف إقليم 

الخرائط  عىل  باالعتامد  املعاينة  وحدات  تكوين  تم  كردستان 

بالنسبة  إما  اإلحصاء.  دوائر  قبل  من  فيها  املحدثة  واألطر 

للمناطق الريفية وخاصة يف بعض القرى التي تضم عدداً قلياًل 

من السكان، فقد تم ضمها إىل بعضها لتكوين وحدات معاينة 

أولية قبل إجراء عملية االختيار. 

 1997 عام  منذ  حصلت  التي  التغيريات  أثر  معالجة  وبهدف 

أسامء  إطار  تحديث  تم  التجريبي،  املسح  تنفيذ  تاريخ  وحتى 

تقيض  خطة  وفق  أولية  معاينة  وحدة  كل  يف  األرس  وعناوين 

ثم  )PSU( ومن  األولية  املعاينة  بتحديد حدود ومعامل وحدة 

إعداد رسم مخطط لكل وحدة معاينة أولية مسقطا عليه املباين 

واملساكن والشوارع واألزقة التي متر فيها وإجراء عملية ترقيم 

املباين وإعداد قامئة بأسامء رؤساء األرس يف  جديدة لكل هذه 

كل وحدة معاينة أولية وفق استامرات خاصة اعتمدت كإطار 

الختيار العينة.

الفصل األول: املسوح الرئيسة املعتمدة ألغراض 

قياس مستوى املعيشة يف العراق

تعتمد عملية قياس أدلة ميادين ومجاالت مستوى املعيشة يف 

العراق لسنة 2007 عىل مصادر عديدة أهمها املسح اإلجتامعي 

 IHSES 2007 Iraq households لألرسة  واإلقتصادي 

متعدد  العنقودي  واملسح   ،Socio-Economic Survey

 Multi Indicator Cluster Survey,MICS املؤرشات 

فقد   2004 لعام  املقارنة  املؤرشات  إعداد  ألغراض  أما   .2006

إعتمد مسح األحوال املعيشية يف العراق لسنة 2004)1(. يتضمن 

عملية  يف  املعتمدة  املسوح  ملنهجية  موجزاً  عرضاً  الفصل  هذا 

القياس. 

1-1 املسح اإلجتامعي واإلقتصادي لألرسة 

 IHSES 2007،يف العراق

أوال: مقدمة 

والبنك  العراق  حكومة  بني  املشرتك  التعاون  مبدأ  من  انطالقا 

الجهاز  بارش  عاما،   )14( من  أكرث  دام  توقف  وبعد  الدويل 

كردستان  إقليم  إحصاء  هيئة  مع  وبالتعاون  لإلحصاء  املركزي 

إقتصادي   - اجتامعي  أرسة  مسح  بتنفيذ   1/11/2006 بتاريخ 

ملدة  استمر  كردستان  إقليم  فيها  مبا  املحافظات  جميع  شمل 

سنة كاملة. 

قام الجانب العراقي بإعداد خطة وآلية التنفيذ للعمل امليداين 

واملساهمة يف تصميم االستامرة وتصميم معاينة املسح واختيار 

وتحديث  العاملني  كوادر  وتدريب  وتهيئة  املشمولة  األرس 

البيانات  وإدخال  امليداين  العمل  وتنفيذ  والخرائط  القوائم 

واستخراج النتائج. 

أما البنك الدويل، فقد وفر الدعم املادي باإلضافة إىل االستشارة 

والعينة  االستامرة  وتصميم  املرشوع  أهداف  تحديد  يف  الفنية 

خالل  من  الكبري  الدعم  البنك  قدم  كام  اإلخراج،  وجداول 

لإلحصاء  املركزي  الجهاز  يف  العاملني  قدرات  بناء  يف  مساهمته 

برامج  وإعداد  املسح  تنفيذ  يف  كردستان  إقليم  إحصاء  وهيئة 

 .SPSS إدخال البيانات وتحليل مؤرشات املسح باستخدام برنامج

يشكل املسح اإلجتامعي واإلقتصادي لألرسة يف العراق املكون 

جمهورية  قبل  من  املنفذ  الفقر  من  التخفيف  ملرشوع  األول 

للوقوف عىل منهجية مسح األحوال املعيشية يف العراق لسنة 2004، يراجع الجزء الثالث   1

من تقرير خارطة الحرمان ومستويات املعيشة يف العراق، 2006 )وزارة التخطيط، الجهاز 

املركزي لإلحصاء وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(.

العراق والبنك الدويل والذي يتكون من أربعة مكونات: 

جمع البيانات )املسح اإلجتامعي واإلقتصادي لألرسة(	 

إعداد تقرير تقييم الفقر والتفاوت. 	 

أعداد تقريـر تحليل آثار السياسات املقرتحة. 	 

العاملة 	  وتوليد  الفقر  من  التخفيف  سرتاتيجية  إعداد 

وتطوير شبكات األمان اإلجتامعي.

ثانياَ: أهداف املسح

حددت ستة أهداف أساسية للمسح كاآليت:

توفري بيانات تساعد يف قياس وتحليل الفقر. . 1

ألسعار . 2 جديد  قيايس  رقم  لرتكيب  املطلوبة  البيانات  توفري 

املستهلك، إذ مل يعد الرقم القيايس بسنة أساس 1993 معربا 

عن الواقع يف ظل التحوالت التي حصلت.

توفري بيانات تلبي متطلبات واحتياجات الحسابات القومية. . 3

توفري مؤرشات أخرى تفصيلية عن اإلنفاق االستهاليك مبا يخدم . 4

ومصادر  اإلقتصادية  بالسياسات  املتعلقة  القرارات  اتخاذ 

الدخل والتنمية البرشية واستخدام الزمن من قبل اإلفراد.

الوضع . 5 لتقييم  البيانات  من  متكاملة  منظومة  توفري 

عن  بيانات  ذلك  يف  مبا  لألرسة  واإلقتصادي  اإلجتامعي 

استخدام الزمن من قبل األفراد. 

توفري البيانات واملؤرشات ذات الصلة بالتنمية البرشية. . 6

ثالثا: استامرة املسح

تتكون االستامرة من خمسة أجزاء يحتوي كل منها عىل عدة 

أقسام كاآليت:

الجزء رقم )1( البيانات اإلجتامعية اإلقتصادية، وتضمن سبعة 

أقسام هي:

القسم األول: سجل أفراد األرسة	 

القسم الثاين: الحصص التموينية واستهالك املواد التموينية 	 

وما شابهها

القسم الثالث: السكن	 

القسم الرابع: التعليم	 

القسم الخامس: الصحة	 

القسم السادس: األنشطة الرتفيهية والهوايات	 

القسم السابع: البحث عن عمل والتشغيل السابق	 

ثالثة  وتضمن  والسنوي،  والفصيل  الشهري  اإلنفاق   )2( رقم  الجزء 

أقسام هي:

غذائية 	  غري  وسلع  خدمات  عىل  اإلنفاق  الثامن:  القسم 

خالل الـ 30 يوما.

غذائية 	  غري  وسلع  خدمات  عىل  اإلنفاق  التاسع:  القسم 
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مخطط )1-1( خطة تنفيِذ العمل امليداين للباحثني امليدانيني ضمن الفريق الواحد )املوجة األوىل( 

2006-10-30

ول
األ

ث 
اح

الب
ىل 

ألو
ة ا

وج
امل

الزيارة األوىل لألرسة ومل

31-10-2006 سجل األرسة

اليوم األول2006-11-01

ملء أقسام 

االستامرة وترحيل 

البيانات من دفرت 

التسجيل اليومي 

اىل القسم 

الحادي عرش

اليوم الثاين2006-11-02

اليوم الثالث2006-11-03

اليوم الرابع2006-11-04

اليوم الخامس2006-11-05

ين
لثا

ث ا
اح

الب
ىل 

ألو
ة ا

وج
امل

الزيارة األوىل لألرسة وملء

سجل األرسة اليوم السادس2006-11-06

اليوم األولاليوم السابع2006-11-07

ملء أقسام 

االستامرة 

وترحيل البيانات 

من دفرت 

التسجيل اليومي 

اىل القسم 

الحادي عرش

اليوم الثايناليوم الثامن2006-11-08

اليوم الثالثاليوم التاسع2006-11-09

اليوم الرابعاليوم العارش2006-11-10

اليوم الخامسجمع دفرت التسجيل اليومي2006-11-11

2006-11-12

اسرتاحة

اليوم السادس

اليوم السابع2006-11-13

اليوم الثامن2006-11-14

ث
ثال

 ال
ث

اح
الب

ىل 
ألو

ة ا
وج

امل

الزيارة األوىل لألرسة وملء

سجل األرسة اليوم التاسع2006-11-15

2006-11-16
زيارة األرسة من أجل تصحيح 

األخطاء

اليوم األولاليوم العارش

ملء أقسام 

االستامرة 

وترحيل البيانات 

من دفرت 

التسجيل اليومي 

اىل القسم 

الحادي عرش

اليوم الثاينجمع دفرت التسجيل اليومي2006-11-17

2006-11-18

اسرتاحة

اليوم الثالث

اليوم الرابع2006-11-19

اليوم الخامس2006-11-20

اليوم السادس2006-11-21

اليوم السابع2006-11-22

اليوم الثامن2006-11-23

زيارة األرسة من أجل تصحيح 2006-11-24

األخطاء

اليوم التاسع

اليوم العارش2006-11-25

جمع دفرت التسجيل اليومي2006-11-26

2006-11-27

اسرتاحة
2006-11-28

2006-11-29

2006-11-30

2006-12-01
زيارة األرسة من أجل تصحيح 

األخطاء
2006-12-02

2006-12-03

الجدول )1-1( عينة املسح اإلجتامعي واإلقتصادي لألرسة يف العراق، IHSES 2007 )عدد األرس(

املجموع الريف
الحرض

املحافظة
مجموع الحرض بقية الحرض حرض مراكز املحافظات

972 324 648 324 324 دهوك

972 324 648 324 324 نينوى

972 324 648 324 324 السليامنية

972 324 648 324 324 كركوك

972 324 648 324 324 اربيل

972 324 648 324 324 دياىل

972 324 648 324 324 االنبار

1620 324 1296 324 972 بغداد

972 324 648 324 324 بابل

972 324 648 324 324 كربالء

972 324 648 324 324 واسط

972 324 648 324 324 صالح الدين

972 324 648 324 324 النجف

972 324 648 324 324 القادسية

972 324 648 324 324 املثنى

972 324 648 324 324 ذي قار

972 324 648 324 324 ميسان

972 324 648 324 324 البرصة

18144 5832 12312 5832 6480 املجموع

د. مراحل اختيار العينة 

وتكوين  املجاالت  بتجميع  أي  مرحلتني  العينة عىل  اختيار  تم 

وحدات املعاينة األولية واختيار عينة منها كمرحلة أوىل ومن 

ثم اختيار األرس املشمولة كمرحلة ثانية. 

يف املرحلة األوىل تم اختيار )54( وحدة معاينة أولية ضمن كل 

طبقة وبشكل عشوايئ بطريقة نظامية ذات االحتامل املتساوي 

مع الحجـم ليتم بعد ذلك أعداد القوائم والخرائط يف كل من 

وحدة   3024 عددها  البالغ  املختارة  األولية  املعاينة  وحدات 

لغرض معالجة التغريات التي حصلت منذ عام 1997 وحتى عام 

العينـة، اختريت  الثانية من مراحل اختيار  املرحلة  2006. ويف 

خطية  بطريقة  مختارة  أولية  معاينة  وحدة  كل  من  ارس   )6(

أرس   6 من  مكون  الكيل  العينة  حجم  يكون  وبذلك  نظامية. 

لكل من وحدات املعاينة األولية البالغة 3024 وحدة. وتجدر 

اإلشارة إىل أن املسح أعتمد نفس عينة املسح متعدد املؤرشات 

)2006( ومسح صحة األرسة )2006(، أي متت زيارة نفس األرس 

التي متت زيارتها خالل املسحني املذكورين وهو أمٌر ساعد يف 

إمكانية اإلستفادة من وحدات املشاهدة يف كلتا الفئتني وبالتايل 

التوسع يف شمول متغريات عديدة لقياس مستوى املعيشة.

هـ. مجاميع العناقيد الثالثية وموجات املسح

املتابعة  الصعبة ولغرض ضامن  امليدانية  التنقل  بسب ظروف 

أجريت  فعال،  بشكل  امليداين  العمل  عىل  املستمر  واألرشاف 

يف   270( املختارة  األولية  املعاينة  لوحدات  تصنيف  عملية 

كل  تتكون  مجاميع  إىل  أخرى(  محافظة  كل  و162 يف  بغـداد 

متجاورة  مختارة  معاينة  وحدات  ثالث  من  منها  مجموعة 

 )Trios( »جغرافياًًً لتشكل ما أطلق عليه اسم »املجاميع الثالثية

حيث بلغ عددها يف كل محافظة )54( عدا بغداد )90( وليس 

بالرضورة أن تكون هذه الوحدات الثالثة من نفس الطبقـة إن 

إبقاء العاملني امليدانيني قريبني من بعضهم البعض ّسهل عملية 

النقل وسمح لهم بالتعاون فيام بينهم. 

كاملة  والتي هي سنة  للمسح  الزمني  اإلسناد  تقسيم فرتة  تم 

إىل )18( موجة يستغرق العمل يف كل منها 20 – 21 يوما وقد 

جرى تقسيم العاملني يف امليدان إىل فرق عمل يتكون كل فريق 

بيانات ومرشف محيل  ميدانيني ومدخل  باحثني   )3( منها من 

ثالثية  مجموعة  مقابلة  عن  مسؤوالً  يكون  فريق  وكل  واحد. 

العراق  عموم  يف  الفرق  عدد  بلغ  وبهذا  موجة  كل  يف  واحدة 

)56( فريقا، )3( فرق يف كل محافظة عدا بغداد حيث كان عدد 

الفرق فيها )5(. لقد تم توزيع املجاميع الثالثية الثامنية عرشة 

املسندة لكل فريق بشكل عشوايئ عىل موجات املسح. 
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املستوى التعليمي للبالغني . 11

املسافة اىل أقرب مدرسة إبتدائية . 12

املسافة اىل اقرب مدرسة متوسطة أو ثانوية. 13

السبب الرئيس لرتك املدرسة أو عدم اإللتحاق باملدرسة أو الجامعة . 14

اللغات . 15

عدد أفراد األرسة الذين يعانون من إعاقة أو مرض مزمن. 16

ظروف العمل السلبية . 17

املسافة اىل أقرب مركز صحي طبيب . 18

املصدر الرئييس للامء . 19

توفر مصدر للكهرباء . 20

إستقرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة . 21

وسيلة الرصف الصحي . 22

وسيلة التخلص من النفايات . 23

نوعية الطريق املؤدي للمسكن . 24

املؤثرات السلبية يف محيط املسكن . 25

املسافة اىل الخدمات . 26

مادة بناء الوحدة السكنية . 27

حصة الفردمن غرف املسكن. 28

توفر مرافق املسكن. 29

تربيد الوحدة السكنية . 30

الطاقة املستخدمة لتسخني املاء. 31

1-2 املسح العنقودي متعدد املؤرشات 

)MICS-3(

أوال: مقدمة

املسح  سلسلة  من  دورات  ثالث  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  نفذ 

العنقودي متعدد املؤرشات، كان املسح األول قد نفذ عام 1996 

ُنفذت   2006 عام  ويف   ،2000 عام  الثاين  املسح  نفذ  حني  يف 

الدورة الثالثة. وقد تلقى الجهاز يف الدورات الثالثة دعاًم فنياً 

ومادياً من منظمة األمم املتحدة للطفولة )UNICEF( ومنظمة 

الصحة العاملية )WHO(. ويكتسب هذا املسح أهمية كبرية، إذ 

إىل جانب توفريه العديد من املؤرشات الخاصة بوضع )األمهات 

املسح يعد  فيها، فأن هذا  التي يعيشون  واألطفال( والظروف 

مصدراً رئيساً لرصد وتقويم مؤرشات األهداف اإلمنائية لأللفية 

التي  العينة  كانت  وملا  العامل.  دول  تتبناها  التي   )MDGS(

أستخدمت يف هذا املسح )MICS-3( هي ذاتها التي أستخدمت 

يف املسح اإلجتامعي واإلقتصادي لألرسة IHSES, 2007 اليتطرق 

هذا الجزء اىل منهجية وتصميم العينة.

ثانياً: االستبيانات

استخدمت ثالث استبيانات يف املسح. اختصت االستامرة األوىل 

منها )استامرة األرسة املعيشية( بجمع معلومات عن كل أفراد 

الفردية  )االستامرة  الثانية  االستامرة  اختصت  فيام  األرسة، 

العمرية )15-49( سنة لكل أرسة يف  الفئة  بالنساء يف  للمرأة( 

القامئات  أو  األمهات  شملت  فقد  الثالثة  االستامرة  أما  املسح. 

عىل رعاية األطفال دون سن الخامسة يف كل أرسة معيشية. وقد 

متت مقابلتهن باستخدام االستبيان الخاص باألطفال دون سن 

الخامسة. وقد تضمنت االستبيانات األقسام اآلتية:

استبيان األرسة املعيشية	 

قامئة أفراد األرسة �

التعليم  �

املاء والرصف الصحي �

خصائص األرسة �

تشغيل األطفال �

تأديب األطفال �

اإلعاقة �

امللح املعالج باليود �

االستبيان الفردي للمرأة	 

الزواج �

وفيات األطفال �

تاريخ الوالدات �

لقاح الكزاز )التيتانوس( �

صحة األم وحديثي الوالدة �

تنظيم األرسة والحاجات غري امللباة �

املواقف تجاه العنف األرسي �

االيدز / فريوس نقص املناعة املكتسب �

استبيان األطفال دون الخامسة من العمر	 

تسجيل الوالدات والتعليم املبكر �

� A فيتامني

الرضاعة الطبيعية �

رعاية املرىض �

التحصينات �

قياسات الوزن والطول �

ُبنيت االستبيانات الثالثة عىل أساس مناذج االستامرات الواردة 

وقد   .)MICS-3( املؤرشات  متعدد  العنقودي  املسح  دليل  يف 

ُعدلت النامذج املّعدة باللغة االنكليزية مبا يتناسب والظروف 

املحلية، ثم ُترجمت إىل اللغة العربية واللغة الكردية. وقد تم 

خامسا: إدارة العمل 

مخطط )1-2( هيكل العاملني يف املسح اإلقتصادي واإلجتامعي لألرسة

سادساً: البيانات املستخدمة من ملف املسح اإلقتصادي 

واإلجتامعي ألغراض قياس مستوى املعيشة 

تم تضمني واحد وثالثني مؤرشاً من املسح اإلقتصادي واإلجتامعي 

يف دراسة مستوى املعيشة 2009 وهي كام ييل: 

إنفاق الفرد 2007. 1

معدل اإلعالة . 2

السلع املعمرة . 3

ملكية األصول . 4

القروض والسلف . 5

التقاعد والضامن اإلجتامعي. 6

خطورة العمل . 7

املخاطر . 8

كيف تصف عملك من حيث دميومته . 9

متابعة الدراسة . 10
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رابعاً: تجهيز البيانات

جرت مراجعة االستامرات متزامنة مع العمل امليداين، وبدأت 

 70( آيل  88 جهاز حاسب  باستخدام  البيانات  إدخال  عمليات 

كردستان(  إقليم  و18 يف  والوسط  الجنوب  محافظات  منها يف 

مراقبة  تأكيد  ولضامن   .CSPro الربامج  منظومة  باستخدام 

)اإلدخال  مرتني  االستبيانات  بيانات  أدخلت  البيانات،  جودة 

املزدوج( وجرت عمليات تدقيق االتساق الداخيل عليها. ونفّذت 

إطار  يف  إعدادها  تم  التي  القياسية  واإلجراءات  العمل  برامج 

الدورة  املؤرشات-  متعدد  العنقودي  للمسح  العاملي  املرشوع 

الثالثة )MICS-3( وقد تم تعديل هذه الربامج واإلجراءات يف 

ضوء االستبيانات التي تم استخدامها يف العراق. بدأت عملية 

متزامنة  العراقي  والوسط  الجنوب  أجزاء  يف  البيانات  معالجة 

وانتهت يف  )مارس( 2006  آذار  البيانات خالل شهر  مع جمع 

شهر نيسان )أبريل( 2006. أما يف إقليم كردستان، فقد بدأت 

عمليات اإلدخال يف شهر نيسان )أبريل( 2006 وانتهت يف شهر 

حزيران )يونيو( 2006.

خامساً: تحليل البيانات

البيانات باستخدام حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم  تم تحليل 

الجداول  استخدام  مع   ،14 النسخة   ،)SPSS( االجتامعية 

النموذجية وخطط الجدولة التي أعدتها منظمة األمم املتحدة 

واقع  عىل  تخصيصها  بعد  الغرض  لهذا  )اليونيسيف(  للطفولة 

املسح العراقي.

سادساً: املؤرشات املستخدمة يف املسح العنقودي متعدد 

MICS 3 - املؤرشات

العنقودي املتعدد  تم تضمني اربعة مؤرشات فقط من املسح 

املؤرشات يف دراسة مستوى املعيشة 2009 وهي كام ييل: 

سوء تغذية األطفال )الوزن اىل العمر( )نص الوزن( . 1

التقزم )الطول اىل العمر( )نصف الوزن( . 2

الرعاية الصحية أثناء الحمل )نصف الوزن(. 3

املساعدة خالل الوالدة )نصف الوزن(. 4

كانون  شهر  يف  قبلياً  اختبارا  لالستبيان  العربية  الصيغة  اختبار 

الثاين )يناير( من عام 2006، يف حني تم اختبار الصيغة الكردية 

تعديل  عملية  وجرت   .2006 عام  من  )مارس(  آذار  شهر  يف 

منطوق أسئلة االستبيانات عىل ضوء االختبارات القبلية.وعالوًة 

يف  اليود  نسبة  باختبار  امليداين  العمل  فرق  قامت  ذلك،  عىل 

أطوال  بقياس  قاموا  كام  األرسة،  الطهي يف  املستخدم يف  امللح 

وأوزان األطفال دون سن الخامسة. 

ثالثا: التدريب والعمل امليداين

متعاقبة  أوقات  يف  امليداين  والعمل  التدريب  أنشطة  ُنفّذت 

ملحافظات الوسط والجنوب الخمسة عرشة وملحافظات إقليم 

عمليات  من  العديد  جرت  ذلك،  من  الرغم  وعىل  كردستان. 

املركزي  )الجهاز  والجنوب  الوسط  محافظات  بني  التنسيق 

اللجنة  وأعضاء   )CSO( املعلومات  وتكنولوجيا  لإلحصاء 

إقليم  محافظات  وبني  الصحة(  وزارة  من  املنتدبني  القيادية 

كردستان لضامن توحد واتساق املنهجية املتبعة يف البلد بأرسها.

قام  وقد  املسح.  إجراء  عند  خاصة  بأهمية  التدريب  حظي 

الجهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات بتنظيم أنشطة 

هيئة  قامت  فيام  والجنوب،  الوسط  محافظات  يف  التدريب 

إحصاء  دائرة  تضم  التي   )KRSO( كردستان  إقليم  إحصاء 

السليامنية )SSD( بتنظيم أنشطة التدريب يف إقليم كردستان. 

اآلتية يف عام 2006  الرئيسة  التدريب  بأنشطة  القيام  تم  وقد 

متهيداً إلجراء املسح:

تدريب القامئني عىل الخرائط وإعداد قوائم األرس. 1

تدريب الباحثني امليدانيني واملرشفني املحليني. 2

تدريب املراجعني املكتبيني . 3

التدريب عىل إدخال البيانات. 4

التدريب عىل تنقية البيانات . 5

يف  والجنوب  الوسط  محافظات  للمسح يف  امليداين  العمل  بدأ 

بدأ  بينام  )مارس(،  آذار  وانتهى يف شهر  )فرباير( 2006  شباط 

العمل يف إقليم كردستان / محافظة السليامنية يف شهر نيسان 

شهر  يف  بدأ  حني  يف  الشهر،  نفس  يف  وانتهى   2006 )أبريل( 

آيار )مايو( 2006 بالنسبة ملحافظتي إربيل ودهوك من إقليم 

ُاعدت  وقد   .2006 )يونيو(  حزيران  شهر  يف  وانتهى  كردستان 

خطة تفصيلية للتنفيذ واملتابعة طبقاً للهيكل التنتظيمي األيت: 

MICS3 مخطط )1-3( الهيكل التنظيمي ملسح
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األحوال . 4 بيانات  باستخدام  املعيشة  مستوى  دليل  يحسب 

أو  الدخل  بيانات  املعيشية لألرسة وال يعتمد حسابه عىل 

اإلنفاق. ومن املعروف أن بيانات األحوال املعيشية تتوفر 

من مسوحات وتعدادات مختلفة يف حني ال تتوفر بيانات 

الدخل أو اإلنفاق مبستوى الدقة املطلوبة لتطبيق طريقة 

والدخل.  اإلنفاق  مسوحات  من  إال  الدخل  فقر  مؤرشات 

مصداقية  أو  دقة  ذات  األخرية  البيانات  تكون  ما  وكثريا 

محدودة ألسباب تتعلق مبا ترصح به األرسة من بيانات أو 

بالتقلبات املوسمية أو بإشكاليات عملية أو منهجية أخرى. 

املدلوالت . 5 يحمل  ال  إحصايئ  دليل  املعيشة  مستوى  دليل 

الفقر  خط  مؤرش  يحملها  التي  واالجتامعية  السياسية 

ومؤرشات الفقر املستخلصة منه والتي قد تتسبب يف إثارة 

هذه  نرش  أو  اعتامد  من  متنع  حساسيات  أو  إشكاليات 

املؤرشات. 

ويف املقابل يتميز أسلوب مؤرشات الفقر يف انه يتخصص بحالة 

الفقر  عىل  ويركز  املعيشة  مستوى  سلم  ضمن  فقط  الفقر 

األنسب ألغراض وضع إسرتاتيجية  بالدخل مام يجعله  املتصل 

األسلوبني  اعتبار  ميكن  الواقع  ويف  الدخل.  فقر  من  التخفيف 

مكملني لبعضهام حيث ان أسلوب مؤرشات الفقر هو األنسب 

ألغراض وضع السياسات االقتصادية املتصلة بالدخل كسياسات 

اإلعانات االجتامعية ودعم األسعار واألجور والعاملة والرضائب 

لوضع  األنسب  املعيشة  مستوى  دليل  أسلوب  يعد  حني  يف 

واإلسكان  والصحة  التعليم  كسياسات  االجتامعية  السياسات 

وخدمات البنى التحتية. 

يتطابق  ال  قد  األسلوبني،  وأهداف  منهجية  الختالف  ونظرا 

تصنيف األرس وفقا لحالة الفقر والحرمان بحسب األسلوبني إذ 

قد تعد األرسة فقرية وفق أسلوب مؤرشات الفقر وغري محرومة 

ميكن  لذلك  وتبعا  بالعكس.  أو  املعيشة  مستوى  دليل  وفق 

مجموعـات  أربعـة  إىل  الفقر  حالـة  بحسـب  األسـر  تصنيف 

وكام هو مبـني يف الجدول 1-2. 

الجدول )2-1( نوع الفقر تبعا ألسلويب مؤرشات الفقر ودليل مستوى املعيشة

أسلوب دليل مستوى املعيشة أسلوب مؤرشات الفقر نوع الفقر

محرومة )الدليل اقل من 1(فقرية )الدخل تحت خط الفقر(فقر مزمن

غري محرومة )الدليل اكرب من 1(فقرية )الدخل تحت خط الفقر(فقر حديث

محرومة )الدليل اقل من 1(غري فقرية )الدخل فوق خط الفقر(فقر هيكيل

غري محرومة )الدليل اكرب من 1(غري فقريةغري فقرية

ثانياً: منهجية حساب دليل مستوى املعيشة 2007

حسب دليل مستوى املعيشة 2007 من بيانات املسح االجتامعي 

واالقتصادي لألرسة 2007 )احساس( واملسح العنقودي متعدد 

املؤرشات 2006 )مكس 3()2(. وروعي يف تركيب الدليل االلتزام 

قدر اإلمكان مبؤرشات ومنهجية دليل مستوى املعيشة املنشور 

ضمن دراسة “خارطة الحرمان ومستويات املعيشة يف العراق” 

الصادرة سنة 2006 عن الجهاز املركزي لإلحصاء وبرنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ. إال ان االختالف الكبري يف ما يتضمنه املسحان 

 ،2004 املعيشية  األحوال  مبسح  مقارنة  بيانات  من  املذكوران 

تطلب إعادة تركيب الدليل مبا يف ذلك إضافة ميدان جديد اليه 

هو ميدان الحامية واألمان االجتامعي. 

مستوى  دليل  إعداد  يف  اآلتية  والخطوات  األسس  اعتامد  تم 

املعيشة 2007:

نظرا إىل أن ثالثة فقط من مؤرشات الدليل ال35 فقط مصدر بياناتها هو مسح مكس 3   2

املنفذ سنة 2006 وان بيانات جميع املؤرشات املتبقية مصدرها مسح احساس املنفذ عام 

2007، سيعترب الدليل ممثال لسنة 2007 تسهيال للعرض. 

العراق . 1 يف  املعيشة  ملستوى  الرئيسية  امليادين  حددت 

العراق  ظروف  مع  يتوافق  مبا  امليادين  هذه  ومجاالت 

واألهداف املوضوعة للدليل واملتاح من البيانات. وتم العمل 

عىل شمول اكرب مساحة من جوانب مستوى املعيشة التي 

تغطيها بيانات املسحني بعدد مناسب من املؤرشات القادرة 

عىل متثيل هذه الجوانب بالدقة والشمولية املطلوبة.

لتحديد مؤرشات كل ميدان تم أوالً تشخيص أسئلة املسح . 2

ال  ما  واستبعد  منها  امليدان  مؤرشات  إلستخالص  املؤهلة 

أو  املنهجية  تتصل مبواصفاتها  البيانات ألسباب  من  يصلح 

دقتها أو شموليتها وغري ذلك من عوامل تتصل بقدرتها عىل 

متثيل امليدان. وتم يف املرحلة التالية صياغة املؤرشات مبا يف 

بيانات  ذلك تصميم مؤرشات مركبة يحسب كل منها من 

عدد من أسئلة استامرة املسح املعني. ويف املرحلة األخرية 

حالة  كل  تقابل  التي  العالمات  املؤرشات وضعت  لتحديد 

من حاالًت املؤرشات املختارة. 

الفصل الثاين: منهجية دليل مستوى 

املعيشة 2007

أواًل: مقدمة 

اإلشباع  لقياس مدى  املعيشة هو مقياس رقمي  دليل مستوى 

املنفردة. ويستفاد  الحاجات األساسية عىل مستوى األرسة  من 

لكل أرسة  بالنسبة  املعيشة  قياس مستوى  الدليل يف  من هذا 

املستويات  مختلف  ضمن  السكان  نسب  تحديد  يف  وبالتايل 

الحرمان  من  يعانون  الذين  السكان  نسبة  وبضمنه  املعيشية 

أسلوب  عىل  اعتامدا  أساسا  الدليل  هذا  تطوير  وتم  والفقر. 

الحاجات األساسية غري املشبعة.

ويحسب دليل مستوى املعيشة بإتباع الخطوات اآلتية:

تحديد امليادين الرئيسية ملستوى املعيشة، كميادين التعليم . 1

والصحة والسكن وخدمات املاء والكهرباء والرصف الصحي.

مؤرش . 2 واختيار  ميدان  كل  يتضمنها  التي  املجاالت  تحديد 

إحصايئ أو أكرث لتمثيل كل مجال. ويف حال صعوبة تحديد 

مجاالت امليدان بشكل واضح أو تعذر توفري مؤرشات ممثلة 

لكل مجال يتم اختيار املؤرشات عىل مستوى امليدان دون 

النزول إىل مستوى املجال. 

لكل . 3 بالنسبة  لألرسة  و2  صفر  بني  ما  ترتاوح  عالمة  وضع 

من  القصوى  الحرمان  لحالة  صفر  العالمة  وتعطى  مؤرش. 

الحاجة األساسية والعالمة 2 لحالة اإلشباع القصوى للحاجة 

الحاجة  من  الحرمان  عتبة   1 العالمة  ومتثل  األساسية. 

 1 عن  تقل  عالمة  عىل  الحاصلة  األرس  تعترب  إذ  األساسية 

محرومة من إشباع الحاجة.

تساوي . 4 باعتبارها  لألرسة  ميدان  كل  دليل  قيمة  حساب 

للميدان  املمثلة  املؤرشات  لعالمات  الحسايب  الوسط 

وحساب قيمة الدليل العام للحاجات األساسية غري املشبعة 

األرسة  لعالمات  الحسايب  الوسط  تساوي  باعتبارها  لألرسة 

ألدلة الدليل. 

وكلام  و2  صفر  بني  ما  املعيشة  مستوى  دليل  قيمة  وتنحرص 

كانت قيمته اكرب كلام كان مستوى معيشة األرسة أعىل. وتعد 

كانت  إذا  عام  بوجه  األساسية  الحاجات  من  محرومة  األرسة 

قيمة دليل مستوى املعيشة لها تقل عن الواحد.

يتضح مام سبق أن عملية تحديد ميادين دليل مستوى املعيشة 

العالمات  قيم  امليادين ووضع  لهذه  املمثلة  املؤرشات  واختيار 

الشخيص.  املختارة تنطوي عىل درجة من االجتهاد  للمؤرشات 

عنرص  وجود  إن  إال  الدليل.  هذا  عىل  مأخذا  ذلك  يعد  وقد 

االجتهاد ميثل، من ناحية أخرى، أحدى مزايا الدليل ملا يوفره من 

إمكانية لتصميم الدليل وفقا لالستخدام املستهدف له ولظروف 

البلد املعني وملا هو متاح عنه من بيانات. ولضامن دقة الدليل 

وضوابط  أسس  إىل  فيه  االجتهاد  عنرص  اخضاع  يتم  وحياديته 

موضوعية ومنهجية مبا يف ذلك مشاركة خرباء ذوي اختصاص يف 

مجاالت وميادين مستوى املعيشة يف إعداد الدليل ومناقشته.

ومن املعروف أن هنالك أساليب أخرى لقياس مستوى املعيشة 

البيانات  استخدام  أيضا عىل  تقوم  الفقر  لقياس  أو  عام  بوجه 

شيوعا  األساليب  هذه  وأكرث  األرسة.  مستوى  عىل  التفصيلية 

الدويل  البنك  يتبعه  الذي  الفقر  مؤرشات  أسلوب  واستخداما 

لقياس فقر الدخل. ويعتمد أسلوب مؤرشات الفقر عىل تقدير 

لألرسة.  األساسية  الحاجات  تكلفة  إجاميل  يساوي  للفقر  خط 

فقرية  وغري  فقرية  إىل  األرس  تصنف  الخط  هذا  أساس  وعىل 

عنه.  يزيد  أو  الفقر  عن خط  يقل  دخلها  كان  إذا  ما  بحسب 

مؤرشات  تحسب  الفقر  خط  وقيمة  التصنيف  هذا  وباعتامد 

فقر الدخل ويف مقدمتها مؤرش نسبة الفقر ومؤرش فجوة الفقر 

الدخل، ميتاز  فقر  وباملقارنة مع مؤرشات  الفقر.  ومؤرش شدة 

دليل مستوى املعيشة يف آاليت:

ما . 1 مدى  قياس  عىل  املعيشة  مستوى  دليل  منهجية  تقوم 

يتحقق من إشباع فعيل من الحاجات األساسية وليس عىل 

قياس الدخل املتاح للحصول عىل هذه الحاجات األساسية. 

وبهذا تعد األرسة محرومة من الحاجة األساسية إذا تعذر 

يؤهلها  كان مستوى دخلها  لو  عليها حتى  الحصول  عليها 

لذلك. فعىل سبيل املثال، تعد األرسة محرومة من خدمات 

املاء والكهرباء إذا مل تستطع الحصول عىل هذه الخدمات 

بسبب عدم أو نقص توفرها يف منطقة سكن األرسة حتى 

إذا كان دخل األرسة يؤهلها للحصول عليها يف حال توفرها.

األساسية . 2 الحاجات  عىل  املعيشة  مستوى  دليل  يقترص  ال 

من  تنفقه  ما  مقابل  عليها  تحصل  أن  لألرسة  ميكن  التي 

دخلها، إمنا يشتمل أيضا الحاجات األساسية األخرى التي ال 

ميكن الحصول عليها مقابل املال كاألمان الشخيص والخلو 

العامة  الخدمات  وتوفر  واإلعاقات  املزمنة  األمراض  من 

وحالة البيئة املحيطة من حيث التلوث والضجيج.

الرفاهية . 3 مستويات  جميع  املعيشة  مستوى  دليل  يقيس 

لألرس  املعييش  املستوى  وقياس  تشخيص  عىل  يقترص  وال 

املحرومة فقط، كام يف مؤرشات فقر الدخل، فهو يشمل يف 

القياس كامل سلم مستوى املعيشة مبا يف ذلك املستويات 

من  ميكن  ذلك  عىل  وبناء  واملرتفعة.  املتوسطة  املعيشية 

املتوسطة  الطبقة  ودراسة  تشخيص  الدليل  هذا  خالل 

والطبقة املرتفعة من السكان إضافة إىل الطبقة املحرومة.
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لإلشباع  ممكنة  حالة  أدىن  توازي  معاناة  إىل  يؤدي 

هذه  تعطى  الرضورية  األساسية  للحاجات  بالنسبة 

هذه  مثل  دور  إن  الصفر.  عن  تزيد  عالمة  الحالة 

أو  محدودا  املحرومة  األرس  تشخيص  يف  املؤرشات 

بني  ما  التمييز  يف  اكرب  دورا  تلعب  أنها  إال  معدوما 

األرس ذات املستويات املعيشية املتوسطة واألرس ذات 

املستويات املعيشية املرتفعة.

اعتربت القيمة العليا لعالمة املؤرش تقل عن 2 يف الحاالت . 9

التالية: 

من  � للمؤرش  القصوى  اإلشباع  حالة  تشخيص  يتعذر 

مع  مدمجة  الحالة  هذه  تكون  كأن  املتاحة  البيانات 

حالة أو حاالًت أخرى ليست ضمن أعىل حالة إشباع أو 

تقع مع هكذا حاالًت ضمن “أخرى”.

حالة  � مع  املؤرش  يف  القصوى  اإلشباع  حالة  تتطابق 

 1 الحالة  هذه  عالمة  تساوي  وبالتايل  الحرمان  عتبة 

باعتبارها متثل عتبة الحرمان للمؤرش وتساوي العالمة 

القصوى للمؤرش. ومن  باعتبارها متثل حالة اإلشباع   2

األمثلة عىل ذلك مؤرش عدد الحوادث واملخاطر الكربى 

تهديد  اختطاف،  كبري،  خسارة  املسكن،  حريق  )قتل، 

صفر  هو  العدد  فهذا  األرسة.  واجهتها  التي  بالقتل..( 

حالة  ألفضل  بالنسبة  وكذلك  الحرمان  لعتبة  بالنسبة 

ممكنة للمؤرش. 

مبستويات  � وليس  اإلشباع  فقدان  بحاالت  يعنى  املؤرش 

ما يتحقق من إشباع. ومن األمثلة عىل ذلك مؤرش عدد 

أفراد األرسة الذين يعانون من إعاقة أو مرض مزمن إذ ال 

يعني عدم وجود فرد يف األرسة يعاين من إعاقة آو مرض 

القصوى  اإلشباع  حالة  يحققون  األرسة  أفراد  أن  مزمن 

يعنى غياب واحد من  الصحي وإمنا  بالنسبة لوضعهم 

عوامل عدم إشباع حاجة األفراد إىل حياة صحية.

البسيط . 10 حسب دليل كل ميدان باعتباره يساوي املتوسط 

التي  الحاالت  باستثناء  للميدان  املمثلة  لعالمات املؤرشات 

تعطى فيها بعض املؤرشات اقل من وزن كامل باعتبار أن 

مؤرشين أو أكرث ميثالن ذات املجال. بعبارة أخرى، باستثناء 

عند  املتساوية  التثقيالت  طريقة  تطبق  املذكورة،  الحاالت 

حساب دليل كل ميدان من عالمات املؤرشات املمثلة له. 

ليس  الغالب  يف  انه  إىل  املذكورة  الطريقة  اعتامد  ويرجع 

هنالك سبب يدعو إىل القول بتفاوت أهمية املؤرشات ذات 

الوزن الكامل ضمن امليدان يف متثيل امليدان، وحتى يف حال 

وجود أسباب تدعوا لإلعتقاد بوجود هذا التفاوت، ليست 

األدلة بدرجة  أو  تثقيالت املؤرشات  لتقدير  هنالك طريقة 

كافية من الدقة.

معينة، . 11 بالنسبة ألرسة  ما  قيمة ملؤرش  يف حال عدم وجود 

بقية  قيم  أساس  لألرسة عىل  املعني  امليدان  دليل  يحسب 

مؤرشات امليدان لها. ومن أهم الحاالت التي ال تتوفر قيمة 

بيانات كافية لحساب  املؤرش لألرسة هي حالة عدم ورود 

املؤرش أو حالة عدم انطباق املؤرش عىل األرسة وكام يحصل 

يوجد ضمن  ال  حال  بالدراسة يف  االلتحاق  بالنسبة ملؤرش 

األرسة أفرادا ضمن الفئة العمرية لاللتحاق بالدراسة.

حسبت قيمة الدليل العام ملستوى املعيشة لألرسة باعتبارها . 12

ميدان  كل  ان  باعتبار  امليادين  أدلة  قيم  متوسط  تساوي 

يأخذ وزنا كامال. ويرجع اعتامد الطريقة املذكورة إىل عدم 

وجود ما يشري إىل تفاوت أهمية ميادين مستوى املعيشة، 

هذا  بوجود  لالعتقاد  تدعو  أسباب  وجود  حال  يف  وحتى 

املؤرشات  تثقيالت  لتقدير  ليست هنالك طريقة  التفاوت، 

أو األدلة بدرجة كافية من الدقة.

متت مناقشة مقرتح الدليل يف اجتامع للخرباء حرضه فريق . 13

إعداد الدراسة ومختصني يف مجاالت مستوى املعيشة من 

العراق ومن عدد من املنظامت الدولية املتخصصة. وتم يف 

ضوء مناقشات االجتامع مراجعة الدليل. 

مستويات  ومقارنة  قياس  ألغراض  أنه  إىل  هنا  اإلشارة  وتجدر 

املعيشة ينبغي الرتكيز عىل قيم الدليل العام ملستوى املعيشة 

كام  املنفردة،  املؤرشات  قيم  عىل  وليس  ميادينه  أدلة  وقيم 

ومستوى  األرسة  معيشة  مستوى  بني  ما  الخلط  عدم  ينبغي 

استخدام  عند  الحذر  توخي  ينبغي  التحديد،  وبوجه  دخلها. 

الدليل نظرا إىل أن كل من هذه املؤرشات ال يشكل  مؤرشات 

بحد ذاته عنرصا مستقال ومتكامال لقياس مستوى املعيشة أو 

التمثيل اإلحصايئ  لقياس مستوى الدخل وإمنا يقترص دوره يف 

ملجال معني ضمن امليدان. عىل سبيل املثال، ال يصح استخدام 

مؤرش وزن الطفل نسبة إىل عمره للداللة عىل مستوى معيشة 

األرسة أو عىل مستوى دخلها إذ من املعروف أن أطفال بعض 

األرس األفضل حاالًً يعانون من انخفاض أوزانهم بسبب ضعف 

الغذائية غري الصحية  العادات  التغذوي لدى األرسة أو  الوعي 

لدى األطفال، كاإلكثار من تناول السكريات والنشويات، وليس 

بسبب انخفاض مستوى معيشة األرسة أو مستوى دخلها.

ويشتمل دليل مستوى املعيشة لسنة 2007 عىل ستة ميادين 

الجدول  ويبني  مؤرشات.  مثانية  إىل  بأربعة  منها  كل  يقاس 

وفقه  املحرومة  األرس  ونسبة  ميدان  لكل  املؤرشات  عدد   2-2

بالنسبة إلجاميل العراق. ويظهر من هذا الجدول أن نسبة األرس 

و53%  الصحة  مليدان  بالنسبة   27% بني  ما  ترتاوح  املحرومة 

بالنسبة  الحرمان  نسبة  وأن  التحتية،  البنى  مليدان  بالنسبة 

ملستوى املعيشة بوجه عام تبلغ 28%.

يف . 3 اإلمكان  قدر  موضوعية  وأسس  معايري  إىل  اإلستناد  تم 

اختيار املؤرشات وتحديد عالماتها، ومنها:

ما  � ذلك  يف  مبا  الدولية  والتوجهات  باملعايري  اإلسرتشاد 

التنمية  وأدبيات  األلفية  التنمية  أهداف  ضمن  يقع 

البرشية وكذلك األهداف والترشيعات الوطنية.

اعتامد مبدأ اإلشباع املتناقص باعتبار أن نفس الكمية  �

إشباع  يف  اقل  تأثري  لها  يكون  األساسية  الحاجة  من 

مقارنة  اإلشباع  من  العليا  املستويات  يف  الحاجة 

باملستويات الدنيا. عىل سبيل املثال أن مقدار الزيادة 

يف إشباع حاجة األرسة من جهاز منزيل أضايف تقل كلام 

ارتفع عدد األجهزة لديها بحيث أن هذه الزيادة تقارب 

نتيجة  معينا  حدا  األجهزة  عدد  يبلغ  عندما  الصفر 

لتداخل ما تحققه األجهزة من إشباع لحاجات األرسة.

مستوى  � أدلة  إلعداد  السابقة  التجارب  من  االستفادة 

املعيشة واستمزاج أراء املختصني يف ميادين الدليل.

منها . 4 كل  يحسب  التي  املركبة  املؤرشات  بعض  اعتمدت 

من عدد من أسئلة استامرة املسح بحيث ميثل كل مؤرش 

قدر  امليدان  ضمن  الرئيسية  املجاالت  من  واحداً  مجاالً 

مؤرش  يستخلص  أن  النظرية  الناحية  من  وميكن  اإلمكان. 

إال  املعني،  املسح  استامرة  أسئلة  واحد من كل واحد من 

أن ذلك يعني مؤرشات كثرية العدد ذات مدلوالت ضيقة، 

القياس  عمليات  وتشتيت  تضخيم  يف  يتسبب  الذي  األمر 

تحيز  ذلك يف حصول  يتسبب  قد  والتحليل. كام  واملقارنة 

لبعض املجاالت عىل حساب مجاالت أخرى ضمن امليدان. 

أمناط  بني  املفاضلة  تم  املركبة  املؤرشات  صياغة  ولغرض 

مختلفة  قيم  وبني  للمؤرش  األسئلة  تركيبة  من  مختلفة 

التعبري عن مجال  املؤرش عن  لزيادة قدرة  لعالماته وذلك 

املثال،  سبيل  ميثله. عىل  الذي  املعيشة  مستوى  ميدان  أو 

واحد  مؤرش  ضمن  املعمرة  السلع  أسئلة  بيانات  دمج  تم 

يعرب عن مدى حيازة األرسة لهذه السلع بشكل إجاميل بدال 

عن اعتامد مؤرشات متعددة يختص كل واحد منها بسلعة 

معمرة واحدة. 

كافية . 5 متيزية  بقدرة  تتصف  التي  املؤرشات  اختيار  تم 

التي  املؤرشات  أي  املختلفة  املعيشة  مستويات  بني  ما 

استبعاد  املعيشة. عليه تم  بتباين مستويات  تتباين قيمها 

املؤرشات التي تأخذ نفس القيمة ملعظم األرس. عىل سبيل 

ألن  الطبخ  يف  املستخدم  الوقود  مؤرش  استبعاد  تم  املثال، 

الطبخ  الغاز ألغراض  العظمى من األرس تستخدم  األغلبية 

وبالتايل يعجز هذا املؤرش عن التمييز ما بني األرس بحسب 

مستويات معيشتها. 

من . 6 ظهر  التي  املسحني  استامرات  أسئلة  استبعاد  تم 

ليست  أنها  الفعلية  قيمها  جدولة  أو  مواصفاتها  مراجعة 

اختيار مؤرشات  للدليل. كام روعي عند  مالمئة كمؤرشات 

كل ميدان تحقيق التوازن يف عدد املؤرشات من حيث ما 

فئات  حيث  من  وكذلك  امليدان  ضمن  مجاالت  من  متثله 

املؤرشات  بعض  إن  فرغم  املؤرشات.  تخصها  التي  السكان 

غري  تكون  منفصلة،  كمؤرشات  أخذت  ما  إذا  مالمئة  تبدو 

مالمئة ضمن مجموعة مؤرشات امليدان ألن شمولها يؤدي 

امليدان عىل حساب  إىل تحيز يف متثيل مجال معني ضمن 

أو مبالغة يف متثيل فئة سكانية معينة  فيه  املجاالت  بقية 

عىل حساب بقية فئات السكان.

التي تنطبق عىل . 7 بالنسبة للمؤرشات  اعتربت عالمة األرسة 

مستوى الفرد وليس عىل مستوى األرسة، كمؤرشات متابعة 

الدراسة واملرحلة التعليمية للبالغني وإتقان لغات أجنبية، 

تساوي متوسط عالمات أفراد األرسة. وبالنسبة للمؤرشات 

املرحلة  كمؤرش  فقط،  األفراد  من  قسم  عىل  تنطبق  التي 

مستوى  عىل  املؤرش  قيمة  تستخرج  للبالغني،  التعليمية 

األرسة باعتبارها تساوي متوسط قيم املؤرش لألفراد الذين 

ينطبق عليهم املؤرش.

يف . 8 صفر  عن  تزيد  املؤرش  لعالمة  الدنيا  القيمة  اعتربت 

الحاالت التالية: 

ال يوفر السؤال الخاص باملؤرش يف املسح املعني بيانات  �

متكن من تشخيص األرس التي تنطبق عليها أدىن حالة 

ممكنة لإلشباع كأن تكون هذه الحالة مدمجة مع حالة 

أو حاالًت أخرى ليست ضمن أدىن حالة إشباع أو تقع 

مع هكذا حاالًت ضمن “أخرى”. 

عتبة  � حالة  مع  املؤرش  يف  الدنيا  اإلشباع  حالة  تتطابق 

صفرا  الحالة  هذه  عالمة  تساوي  وبالتايل  الحرمان 

وتساوي  للمؤرش  الدنيا  اإلشباع  حالة  متثل  باعتبارها 

هذه  ولحل  للمؤرش.  اإلشباع  عتبة  متثل  باعتبارها   1

بأنها  للمؤرش  القصوى  العالمة  تحدد  قد  اإلشكالية 

التي  اللغات  عدد  مؤرش  ذلك  عىل  األمثلة  ومن   .0.5

يتقنها الفرد إضافة إىل لغة أالم عندما تعترب حالة عتبة 

الحرمان هي عدم إتقان الفرد أية لغة أخرى إذ تتطابق 

يبلغ  ممكنة حيث  حالة  أدىن  مع  عندئذ  الحالة  هذه 

عدد اللغات صفرا يف كلتاهام.

الحرمان  � عن  يرتتب  أساسية  حاجة  يخص  ال  املؤرش 

منها حرمانا يوازي الحرمان املقابل بالنسبة للمؤرشات 

األخرى. ومن األمثلة عىل ذلك مؤرش مامرسة األنشطة 

ال  ترفيهي  نشاط  أي  مامرسة  عدم  أن  فبام  الرتفيهية 
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 حاالًت الحرمانامليدان أو املؤرش
أرس محرومة 

)%(

ثالثا: ميدان التعليم

15.0العمر 15-6 سنة وال يتابع الدراسة االبتدائية ومل ينهي االبتدائية1. متابعة الدراسة

53.2إكامل املرحلة االبتدائية للبالغني2. املستوى التعليمي للبالغني 

9.4أكرث من 500 مرت3. املسافة إىل اقرب مدرسة ابتدائية )نصف الوزن(

8.2أكرث من 1000 مرت4. املسافة إىل اقرب مدرسة متوسطة أو ثانوية )نصف الوزن(

5.السبب الرئييس لرتك املدرسة أو عدم االلتحاق باملدرسة 

أو الجامعة

ال توجد مدرسة، ال يوجد معلمة او معلم أو ال تتوفر مقاعد أو 

مرافق صحية يف املدرسة، النقل صعب جدا وغري مأمون، العجز أو 

املرض ال توجد وثائق، ال تتمكن األرسة من سد نفقات الدراسة، 

يعمل للعائلة أو لشخص أخر

26.6

6. اللغات
إتقان كل من قراءة وكتابة وتكلم لغة أالم مبستوى يقل عن 

متوسط.
31.9

رابعا: ميدان الصحة

21.6فرد واحد أو أكرث1. اإلعاقة واألمراض املزمنة 

4.6سوء تغذية شديد أو معتدل أو تغذية مفرطة أو مفرطة جدا2. وزن الطفل نسبة إىل عمره )سوء التغذية( )نصف الوزن(

10.9سوء تغذية شديد أو معتدل3. طول الطفل نسبة إىل عمره )التقزم( )الوزن ½(

4.3قابلة قانونية، آخرون أو ال أحد4. الرعاية الصحية أثناء آخر حمل )نصف الوزن(

3.9قابلة قانونية، آخرون أو ال أحد5. املساعدة خالل الوالدة )نصف الوزن(

7.6خمسة أو أكرث من املؤثرات السلبية لظروف العمل6. ظروف العمل السلبية 

45.4أكرث من كيلومرت واحد7. املسافة إىل اقرب مركز صحي أو طبيب 

خامسا: ميدان البنى التحتية

14.7عدم وجود توصيل من الشبكة العامة إىل املسكن 1. املصدر الرئييس للامء

2. توفر مصدر للكهرباء
ال يوجد كهرباء أو يوجد من مصدر واحد فقط من غري الشبكة 

العامة أو من أكرث من مصدر واحد من غري الشبكة العامة 
2.4

3. استقرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة
عدد ساعات الحصول عىل الكهرباء من الشبكة العامة 16 ساعة أو 

اقل يوميا
92.1

21.9ليس الشبكة العامة وال حوض تعفني 4. وسيلة الرصف الصحي

61.9رميها خارج الوحدة السكنية أو حرقها أو طمرها أو أخرى5. وسيلة التخلص من النفايات

40.1طريق مفروش بالحىص أو طريق ترايب أو أخرى 6. نوعية الطريق املؤدي للمسكن

39.4تأثري كبري أو تأثري قليل بالنسبة ل 12 مؤثر سلبي7.املؤثرات السلبية يف محيط املسكن

24.8أكرث من كيلومرت8. املسافة إىل الخدمات )11 خدمة(

سادسا: ميدان املسكن

16.0مادة بناء سقف املسكن ليست أضلع حديدية أو خرسانة1. مادة بناء الوحدة السكنية

28.3اقل من 0.5 غرفة2. حصة الفرد من غرف املسكن

29.8 أو اقل من بني 5 مرافق3. توفر مرافق املسكن

29.9ال يوجد تربيد عن طريق مكيف الهواء أو املربدة4. تربيد الوحدة السكنية 

28.9نفط أو حطب أو فحم أو روث الحيوانات أو أخرى 5. الطاقة املستخدمة لتسخني املاء

الجدول )2-2( دليل مستوى املعيشة عىل مستوى كل ميدان والدليل العام بالنسبة إلجاميل أرس العراق 2007

األرس املحرومة )%(عدد املؤرشاتامليدان

532.1الوضع االقتصادي. 1

432.6الحامية واألمان االجتامعي. 2

627.9التعليم. 3

726.8الصحة. 4

852.8البنى التحتية. 5

528.7املسكن. 6

3527.9الدليل العام ملستوى املعيشة

ويعرض الجدول )2-3( خالصة ملؤرشات امليادين الستة للدليل. 

العراق  يف  املحرومة  األرس  ونسبة  الحرمان  حاالًت  يبني  وهو 

خالل 2007 بالنسبة لكل مؤرش.

وتبني الجداول )2-4( إىل )2-9( مؤرشات امليادين الستة بشكل 

تفصييل إذ يختص كل جدول مبيدان واحد. ويبني العمود األول 

يف كل جدول أسامء املؤرشات التي متثل امليدان وحاالت هذه 

املؤرشات التي تتخذ عالمات مختلفة. ويبني العمود الثاين عالمة 

يف  وقيمته  السؤال  رمز  الثالث  العمود  يف  ويعرض  حالة.  كل 

نسبة  الرابع  العمود  ويف  حالة  لكل  بالنسبة  املعنية  االستامرة 

حاالًت  تظليل  الجداول  يف  وتم  حالة.  لكل  األفراد  أو  األرس 

الحرمان ومجموع نسبة الحرمان بالنسبة لكل مؤرش.

الدليل  هذا  وأدلة  مؤرشات  قيم  أن  إىل  هنا  اإلشارة  وتجدر 

املقارن  الدليل  يف   2007 لسنة  املقابلة  القيم  عن  تختلف 

ويعد  ومواصفاتها.  املؤرشات  الختالف  نظرا   2007-2004

باعتباره   2007 سنة  واقع حال  عن  تعبريا  أكرث  الحايل  الدليل 

املذكورة  السنة  يف  املعيشة  مستوى  قياس  بهدف  وضع 

باستخدام كل ما هو متاح عنها من بيانات يف مسحي احساس 

بني  املقارنة  بهدف  املقارن  الدليل  وضع  حني  يف   3 ومكس 

سنتي 2004 و2007 وفقا ملا هو متاح من بيانات مشرتكه عن 

كال السنتني وليس لقياس مستوى املعيشة ألي منهام.

الجدول )2-3( ميادين ومؤرشات دليل مستوى املعيشة وحاالت الحرمان منها

 حاالًت الحرمانامليدان أو املؤرش
أرس محرومة 

)%(

أوال: ميدان الوضع االقتصادي

25.0األرس التي تقع ضمن الربع األدىن إلنفاق الفرد1. إنفاق الفرد

552.9 فأكرث2. معدل اإلعالة 

415.7 سلع معمرة أو أقل3. ملكية السلع املعمرة )14 سلعة معمرة( 

18.2ال متلك األرسة أي من ثالثة أنواع من األصول 4. ملكية األصول

5. القروض والسلف
األرسة محملة بقروض وسلف تلقتها لغرض توفري حاجات استهالكية 

أو لتسديد ديون عليها أو ملواجهة حاالًت طارئة
26.3

ثانيا: ميدان الحامية واألمان االجتامعي

1. التقاعد والضامن االجتامعي 
ال ميارس أي من أفراد األرسة عمال مشموال بقوانني التقاعد والضامن 

االجتامعي وال تستلم األرسة دخول تقاعدية
45.5

22.1ال يوجد يف األرسة فرد يعمل أو يوجد فرد واحد بعمل غري دائم2. دميومة العمل

42.4واحد أو أكرث من أفراد األرسة يواجه خطورة تتعلق بالعمل3. خطورة العمل 

4. املخاطر
واحد أو أكرث من أفراد األرسة تأثر سلبا بواحد أو أكرث من 11 نوع 

من املشاكل خالل االثني عرشا شهرا السابقة 
17.1
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الجدول )2-4( مؤرشات ميدان الوضع االقتصادي

%السؤال والرمز )*(العالمةاملؤرش

1SPcEx.انفاق الفرد 2007 

موقع األرسة مبوجب متوسط إنفاق الفرد باألسعار املوحدة

	 5%05.0أدىن

	5% 0.210.0ثاين وثالث

	5% 0.610.0رابع وخامس

	5% 110.0سادس وسابع

	 5% 1.320.0ثامن إىل احد عرش

	5% 1.520.0اثنى عرش إىل خمسة عرش

	5% 1.720.0ستة عرش إىل تسعة عرش

	5% 25.0أعىل

0..ال إجابة

25.0نسبة الحرمان

2SDpndncy. معدل اإلعالة 

:xhhsize/persons with q0701>=1حجم األرسة مقسوما عىل عدد العاملني:

	15015 فأكرث أو ليس يف األرسة فرد يعمل+ or no member working12.2

	15 100.215 – اقل من LT to 103.6

	10 80.410 – اقل من LT to 87.7

	8 60.68 – اقل من Lt to 617.6

	6 50.86 – اقل من LT to 511.5

	5 415 – اقل من LT to 413.4

	4 31.34 – اقل من LT to 315.5

	3.21.63 – اقل من LT to 213.5

	2 1.82أكرث من 1– اقل من LT to 1 than More4.0

	1211.0

	0..ال إجابة

52.6نسبة الحرمان 

3SDrblsN. السلع املعمرة

 :q1602_06 TO q1602_35>=1عدد السلع املعمرة من مجموع 14 سلعة:

	000.8

	2 - 10.33.8

	4 - 30.711.1

	6 - 5127.3

	8 - 71.333.5

ثالثاً: قياس أدلة امليادين 

أوال: ميدان الوضع اإلقتصادي 

يقاس دليل هذا امليدان بخمسة مؤرشات عىل مستوى األرسة، 

حددت عالمتها كام هو مبني يف الجدول )4-2(. 

إنفاق الفرد: يقاس هذا املؤرش عىل أساس بيانات متوسط . 1

وفقا  املؤرش  ويحسب  املوحدة.  باألسعار  الفرد  إنفاق 

لبيانات مسح األرسة االجتامعي واالقتصادي 2007 التي تم 

عن  الناتجة  السعرية  التباينات  أثار  إلزالة  تعديلها سعريا 

اختالف املوقع الجغرايف لألرس أو عن اختالف فرتة شمول 

الواحدة  السنة  تجاوزت  والتي  املسح  فرتة  ضمن  األرسة 

تخللتها تغريات سعرية كبرية نسبيا. وقد حددت عالمات 

هذا املؤرش عىل أساس نسبة الفقر املقدرة للعراق والبالغة 

%23 فحددت عتبة الحرمان باعتبارها تقع يف فئة خامس 

%5 من األرس وفقا ملتوسط إنفاق الفرد وعليه تكون عالمة 

األرسة  وتعترب  املذكورة  الفئة  ضمن  وقعت  إذا   1 األرسة 

محرومة إذا وقعت ضمن أدىن %25 من األرس عند ترتيبها 

وفقا ملتوسط إنفاق الفرد باألسعار املوحدة.

حجم . 2 قسمة  خارج  املؤرش  هذا  يساوي  اإلعالة:  معدل 

األرسة عىل عدد العاملني فيها. وتعد األرسة محرومة إذا بلغ 

معدل اإلعالة خمسة أو أكرث أو إذا مل يكن فيها فرد يعمل.

عدد السلع املعمرة: ويحسب هذا املؤرش وفقا لعدد السلع . 3

املعمرة لدى األرسة من مجموع 14 سلعة معمرة توفرت 

بيانات عنها يف املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة 2007 

املستوى  بحسب  األرس  بني  ما  للتمييز  وتصلح  )احساس( 

املعييش. وقد روعي يف اختيار هذه السلع استبعاد السلع 

املعمرة التي تكاد تتوافر لدى جميع األرس تقريبا كاملروحة 

التي يتوقع ان تتوافر  الكهربائية واملدفأة والسلع املعمرة 

املنخفض  املعييش  املستوى  ذات  األرس  لدى  أعىل  بنسب 

واملتوسط مقارنة بتوافرها لدى األرس ذات املستوى املعييش 

املرتفع كامكنة الخياطة والراديو. كام دمجت بعض السلع 

ضمن  األساسية  الحاجة  ذات  تشبع  التي  البديلة  املعمرة 

سلعة واحدة. فعىل سبيل املثال، اعترب سخان املاء بأنواعه، 

واحدة.  سلعة  والنفطي،  والشميس  والكهربايئ  الغازي 

كهرباء  أو  غاز  فرن  املؤرش هي  هذا  املشمولة يف  والسلع 

للطبخ، خالط كهربايئ، ثالجة، غسالة مالبس، سخان املاء، 

كهربائية،  مكنسة  ماء،  براد  هواء،  مكيف  أو  هواء  مربدة 

ليزيرية، مولدة  تلفزيون، مسجل فيديو أو مشغل أقراص 

القط.  وصحن  ستيشن  بالي  شخيص،  كومبيوتر  كهربائية، 

عدد  قل  إذا  محرومة  األرسة  تعد  املؤرش  هذا  ومبوجب 

السلع  من  ان خمسة  باعتبار  املذكورة عن خمسة  السلع 

لها وهي  بديل  إيجاد  أو  االستغناء عنها  املذكورة ال ميكن 

الثالجة وفرن غاز أو كهرباء للطبخ والتلفزيون واملربدة او 

مكيف الهواء وسخان املاء.

ملكية األصول: وهو مؤرش مركب يتعلق مبلكية األرسة من . 4

بعض األصول الرئيسية. ونظرا لعدم وجود أسئلة متكاملة 

ثالثة  اعتمدت   ،3 احساس ومكس  امللكية يف مسحي  عن 

حاالًت لتحديد ملكية األصول هي ملكية األرسة للمسكن 

عىل  وحصولها  خاصة  لسيارة  وملكيتها  فيه  تقيم  الذي 

دخول ملكية كإيجارات األرايض واألبنية أو الغرف والفوائد 

والعائدات من مدخرات أو قروض أو أسهم تزيد عن 275 

ألف دينار. 

أي من . 5 ينطبق عليها  إذا مل  سنويا. وتعترب األرسة محرومة 

الحاالت الثالثة.

مدى . 6 قياس  املؤرش  هذا  من  يستهدف  والسلف:  القروض 

لتوفري  وسلف  قروض  عىل  الحصول  عىل  األرسة  قدرة 

الحاجات  تلك  توفري  تستطيع  ال  حينام  األساسية  حاجاتها 

املؤرش  االعتيادية. ويفرتض هذا  عن طريق مصادر دخلها 

بالقروض  الحارض  الوقت  يف  مثقلة  األرسة  كانت  كلام  انه 

قلت  كلام  أنية  أساسية  حاجات  إلشباع  املوجهة  والسلف 

والقروض  السلف  هذه  مثل  عىل  الحصول  عىل  قدرتها 

يف  دخلها  من  جزء  لتوجيه  اضطرارها  وحتى  بل  مستقبال 

وتعد  بذمتها.  التي  والسلف  القروض  لتسديد  املستقبل 

األرسة محرومة وفق هذا املؤرش إذا كانت محملة بقروض 

استهالكية  حاجات  توفري  لغرض  عليها  حصلت  وسلف 

طارئة  حاالًت  ملواجهة  أو  عليها  ديون  لتسديد  أو  لألرسة 

أخرى. وال يدخل ضمن ذلك القروض والسلف التي حصلت 

أو  املآتم  أو  كالزواج  معينة  مراسيم  ألغراض  األرسة  عليها 

ألغراض رشاء سلع معمرة أو ألغراض صيانة املسكن أو رشاء 

مسكن أو أرض أو بناء مسكن.
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التقاعد والضامن االجتامعي: ويعرب هذا املؤرش عن مدى . 1

والضامن  التقاعد  بقوانني  العاملني  األرسة  أفراد  شمول 

إذا كانت األرسة تستلم دخوال تقاعدية.  االجتامعي وفيام 

وتعد األرسة محرومة إذا مل يكن هنالك ضمن أفرادها من 

االجتامعي  والضامن  التقاعد  بقوانني  ميارس عمال مشموال 

وال تستلم األرسة دخول تقاعدية. 

العمل . 2 دميومة  مبدى  املؤرش  هذا  يعنى  العمل:  دميومة 

باعتبار أن الدخل من العمل يشكل ما يقارب ثلثي دخل 

العاملني سواء يعملون  األرسة. ويشمل هذا املؤرش جميع 

عىل  الفرد  ويحصل  عمل.  أصحاب  أو  لحسابهم  أو  بأجر 

عمله  كان  إذا   0.5 والعالمة  يعمل  ال  كان  إذا   0 العالمة 

دائم  عمله  كان  إذا   1 والعالمة  منتظم  غري  أو  موسمي 

كان  إذا   2 والعالمة  أسبوعيا  ساعة   30 من  بأقل  ويعمل 

عمله دائم ويعمل 30 ساعة أو أكرث أسبوعيا. وبهذا يعترب 

الفرد محروما إذا كان ال يعمل أو يعمل يف عمل موسمي 

أو غري منتظم. 

خطورة العمل: ويحسب هذا املؤرش كوسط حسايب بسيط . 3

املتعلقة  املخاطر  من  نوع  منها  كل  متثل  عالمات  لثالثة 

بالعمل. العالمة األوىل تتعلق بحالة عدم قدرة فرد األرسة 

يف   13 الرمز  ورود  )أي  األمني  الوضع  بسبب  العمل  عىل 

السؤال 702( أو عدم رغبته مبزيد من العمل بسبب الوضع 

األمني )أي ورود الرمز 11 يف السؤال 704(. وتحدد عالمة 

عليهم  تنطبق  الذين  األرسة  أفراد  لعدد  تبعا  الحالة  هذه 

الحالة حيث تأخذ األرسة العالمة 0 إذا كان عددهم ثالثة 

فأكرث والعالمة 0.4 إذا كان عددهم 2 والعالمة 0.8 إذا كان 

عددهم 1 والعالمة 1.5 إذا كان عددهم 0. وتتعلق العالمة 

الثانية لحساب املؤرش بدرجة خطورة العمل الذي ميارسه 

حيث   )1308 )السؤال  باجر  يعملون  الذين  األرسة  أفراد 

يأخذ الفرد العالمة 0 إذا كان العمل خطر جدا والعالمة 0.5 

إذا كان خطر والعالمة 0.9 إذا كان خطر نسبيا والعالمة 1.5 

بدرجة خطورة  الثالثة  العالمة  إذا كان غري خطر. وتتعلق 

العمل الذي ميارسه أفراد األرسة من العاملني لحسابهم أو 

طريقة  بنفس  وتحسب   )1445 )السؤال  العمل  أصحاب 

حساب العالمة الثانية. ونظرا إىل أن كل من العالمة الثانية 

والعالمة الثالثة هي عىل مستوى الفرد، يتم إيجاد الوسط 

الحسايب لكل منهام ثم تحسب عالمة املؤرش كوسط حسايب 

بسيط للعالمات الثالثة عىل مستوى األرسة.

املخاطر: ويعتمد هذا املؤرش عىل عدد املشاكل التي تأثر . 4

بها سلبا واحد أو أكرث من أفراد األرسة خالل االثني عرش 

شهرا السابقة من بني 11 نوع من املشاكل. وتعترب األرسة 

محرومة إذا كان العدد املذكور اكرب من الصفر.

الجدول )2-5( مؤرشات ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي

%السؤال والرمزعالمةاملؤرش

1SPension. التقاعد والضامن االجتامعي 

عدد أفراد األرسة اللذين ميارسون عمال مشموال بقوانني التقاعد والضامن 

االجتامعي وفيام اذا كانت األرسة تستلم دخول تقاعدية:
q0702=6, q1304=1 OR 

q1320_2=1

	 ال ميارس أي من أفراد األرسة عمال مشمول بقوانني التقاعد والضامن

االجتامعي وال تستلم األرسة دخول تقاعدية
045.5

	 احد أفراد األرسة ميارس عمال مشمول بالتقاعد والضامن االجتامعي وال

تستلم األرسة دخول تقاعدية أو ال ميارس أي فرد عمال مشمول بالتقاعد 

والضامن االجتامعي وتستلم األرسة دخول تقاعدية

138.0

	 فرد يف األرسة ميارس عمال مشمول بالتقاعد والضامن االجتامعي وتستلم

األرسة دخول تقاعدية أو فردين ميارسان عمال مشمول بالتقاعد والضامن 

االجتامعي وال تستلم األرسة دخول تقاعدية 

1.512.3

	 3 فأكرث من أفراد األرسة ميارسون عمال مشمول بالتقاعد والضامن

االجتامعي أو فردين يف األرسة ميارسان عمال مشمول بالتقاعد والضامن 

االجتامعي وتستلم األرسة دخول تقاعدية 

24.3

	0.0.. ال إجابة

45.5نسبة الحرمان

%السؤال والرمز )*(العالمةاملؤرش

	10 - 91.517.4

	12 - 111.85.2

	21.0 13فأكرث

	0..ال إجابة

15.7نسبة الحرمان

4SOwnrsh. ملكية األصول 

عدد أنواع األصول املتوفرة لدى األرسة:

	00.518.2

	1155.8

	21.522.8

	323.3

	0..ال إجابة

	18.2نسبة الحرمان

5Sloan. القروض والسلف 

	009حاجات استهالكية أو تسديد ديون ,Q1703=0122.2

	0.510حاالت طارئة أو أخرى ,Q1703=024.1

	4, 1.008مراسيم أو صيانة املسكن أو رشاء سلع معمرة ,Q1703=037.4

	06, 1.507رشاء ارض أو رشاء مسكن أو بناء مسكن ,Q1703=052.9

	1.71ال توجد قروض ولكن حصلت األرسة عىل مساعدة =~ Q1705 & Q1701=235.2

	2.01ال توجد قروض ومل تحصل األرسة عىل مساعدة = Q1705 & Q1701=227.2

	1.0..ال إجابة

26.3نسبة الحرمان                      

* يقصد بالسؤال والرمز يف هذا الجدول والجداول األخرى الواردة يف امللف اإلحصايئ رقم السؤال الذي ورد فيه قياس املؤرش، والرموز التي يأخذها كل 

تصنيف. 

ثانيا: ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي 

يتعلق هذا امليدان مبدى ما تتمتع به األرسة من حامية وأمان 

تضمن لها القدرة عىل مواجهة الحاالت الطارئة واملخاطر التي 

قد تهدد إمكانية إشباع حاجاتها األساسية. وتقع أهم الحاالت 

يتصل  األول  املجال  رئيسيني.  مجالني  ضمن  واملخاطر  الطارئة 

بقدرة األرسة عىل ضامن الحد األدىن من الدخل الذي ميكنها من 

توفري حاجاتها األساسية. وميثل هذا املجال يف الدليل مبؤرشين 

هام مؤرش التقاعد والضامن االجتامعي ومؤرش دميومة العمل. 

التي  املخاطر  مجال  هو  امليدان  هذا  ملؤرشات  الثاين  واملجال 

املجال  أو األرسة ككل. وميثل هذا  أفراد األرسة  يواجهها بعض 

مبؤرشين أيضا. املؤرش األول يتعلق مبخاطر العمل أو الذهاب 

هذه  أن  حيث  العاملني  األرسة  أفراد  يواجهها  التي  للعمل 

الشخصية  للسالمة  األساسية  الحاجة  من  تحرمهم  ال  املخاطر 

العمل  من  الدخل  من  حرمانهم  يف  تتسبب  قد  وإمنا  فحسب 

تواجهها  التي  املخاطر  هو  املجال  لهذا  الثاين  واملؤرش  أيضا. 

األرسة عموما والتي تهدد سالمتها وأمنها. وعىل هذا يقاس دليل 

هذا امليدان بأربعة مؤرشات حددت عالماتها كام هو مبني يف 

الجدول )5-2(.
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ثالثا: ميدان التعليم 

يقاس دليل هذا امليدان بستة مؤرشات، أربعة منها عىل مستوى 

أفراد األرسة وإثنان عىل مستوى األرسة، حددت عالمتها كام هو 

مبني يف الجدول )6-2(. 

متابعة الدراسة: ينطبق هذا املؤرش عىل األفراد ضمن العمر . 1

يتابعون  األفراد ممن  اقل من 15 سنة وكذلك عىل  إىل   6

املؤرش  هذا  ومبوجب  السن.  عن  النظر  بغض  الدراسة 

يعترب كل فرد ضمن العمر 6 إىل اقل من 15 سنة وال يتابع 

الدراسة االبتدائية ومل ينهي املرحلة االبتدائية محروما. 

ينطبق . 2 واحد  مبؤرش  ويقاس  للبالغني:  التعليمي  املستوى 

عىل األفراد البالغني بعمر 15 سنة فأكرث، ومبوجبه يعترب كل 

فرد بالغ مل يكمل املرحلة االبتدائية محروماً. 

املسافة إىل اقرب مدرسة ابتدائية: وتعترب األرسة محرومة . 3

إذا كانت املسافة بني سكن األرسة واقرب مدرسة ابتدائية 

وزن  نصف  املؤرش  هذا  ويعطى  واحد.  كيلومرت  عن  تزيد 

املؤرشين  كال  ان  باعتبار  الالحق  املؤرش  مع  األمر  وكذلك 

يخصان قدرة األرسة يف الحصول عىل الخدمات التعليمية.

املسافة إىل اقرب مدرسة متوسطة أو ثانوية: وتعترب األرسة . 4

محرومة إذا كانت املسافة بني سكن األرسة واقرب مدرسة 

متوسطة أو ثانوية تزيد عن 5 كيلومرت. ويعطى هذا املؤرش 

نصف وزن كام مر ذكره.

السبب الرئييس لرتك املدرسة أو عدم االلتحاق باملدرسة . 5

أو الجامعة: ويحصل الفرد عىل العالمة 0 إذا كانت األسباب 

خارج إرادة األرسة وتعود إىل قصور الخدمات التعليمية )ال 

توجد مدرسة، ال تتوفر مقاعد يف املدرسة، عدم توفر مرافق 

اإلطالق(.  عىل  معلم  يوجد  ال  معلمة،  توجد  ال  صحية، 

عدم  أو  تركه  كانت  إذا   0.2 العالمة  عىل  الفرد  ويحصل 

التحاقه يعود إىل أسباب أخرى خارج إرادة األرسة )النقل 

صعب جداً أو غري مأمون، العجز أو املرض، ال توجد وثائق(. 

تتعلق  األسباب  إذا كانت  العالمة 0.5  الفرد عىل  ويحصل 

بوضع األرسة االقتصادي )ال تتمكن األرسة من سد نفقات 

الدراسة، اعمل للعائلة، أعمل لشخص آخر(. ويحصل الفرد 

عىل العالمة 0.7 إذا كان عدم ترك الدراسة أو عدم االلتحاق 

اهتامم  )عدم  بالتعليم  األرسة  اهتامم  نقص  إىل  يعود  بها 

العائلة، عدم اهتامم فرد فيها(. ويحصل الفرد عىل العالمة 

للترسب  أخرى  أو ألسباب  اجتامعية  األسباب  كانت  إذا   1

)زواج، أسباب اجتامعية، ُفصلت من املدرسة، أخرى(. ويف 

حال كون الفرد قد أنهى الدراسة أو مستمر عليها يحصل 

عىل العالمة 2. 

اللغات، يشمل هذا املؤرش األفراد البالغني وتحسب عالماته . 6

القراءة  هي  جوانب  ثالثة  يف  اللغة  إتقان  ملستوى  وفقا 

اخرتني.  لغتني  واىل  أالم  لغة  إىل  بالنسبة  والتكلم  والكتابة 

وفيام يخص جانب معني للغة معينة، يعطى الفرد 0 نقطة 

إذا كان ال يستطيع التعامل مع الجانب و1 نقطة إذا كان 

مستواه ضعيف فيه و2 نقطة إذا مستواه متوسط و3 نقطة 

إذا كان مستواه جيد. وبهذا فأن مجموع النقاط التي ميكن 

الفرد يرتاوح ما بني الصفر، يف حال كون  إن يحصل عليها 

و27  لغة،  أية  يتكلم  وال  يكتب  وال  يقرأ  ال  اخرس  الفرد 

نقطة يف حال كونه يقرأ ويكتب ويتكلم ثالثة لغات بشكل 

النقاط  عدد  مجموع  كان  إذا  محروما  الفرد  ويعد  جيد. 

التي يحصل عليها يقل عن 6 أي أن إتقانه للغات يقل عن 

مستوى متوسط قراءة وكتابة وتكلاًم بالنسبة للغة األم أو 

ما يعادل ذلك من نقاط يف حال معرفته بلغة أخرى.

الجدول )2-6( مؤرشات ميدان التعليم

%السؤال والرمزالعالمةاملؤرش

1senrl_1. متابعة الدراسة

:Q402=2يتابع الدراسة حاليا، واملرحلة التعليمية حاليا:

	1.0ابتدائيةQ410l=115.6

	1.2متوسطةQ410l=24.5

	1.4إعدادية أو ما يعادلهاQ410l=32.7

	1.6دبلوم بعد اإلعداديةQ410l=40.5

	1.8جامعيةQ410l=51.1

	2.0دراسات علياQ410l=60.1

%السؤال والرمزعالمةاملؤرش

2. خطورة العمل 

عالمة األرسة
SDanger: q0702, q0704, 

q1308, q1445

	0.005.7

	0.75 14.7اكرب من 0 إىل اقل من

	1.00 0.7521.9 إىل اقل من

	1.25 1.008.5 إىل اقل من

	1.5 1.251.9 إىل اقل من

	2.00 1.535.4 إىل

	11.9..ال إجابة

42.4نسبة الحرمان

3SRisks. املخاطر

:COUNT q1801_01 to q1801_11عدد املخاطر التي واجهتها األرسة:

	800 فأكرث

	7 – 50.20.9

	4 – 30.43.0

	20.64.0

	10.89.2

	01.582.9

17.1نسبة نسبة الحرمان

,4SJobPrm:q0701,Q1310,q1447. كيف تصف عملك من حيث دميوميته

	0.0011.9

	0.75 9.0اكرب من 0 اىل اقل من

	1.00 0.7501.2 اىل اقل من

	1.25 1.000.56.5 إىل اقل من

	1.5 1.2514.9 إىل اقل من

	2.00 1.5260.8 إىل

	5.7..ال أجابة

22.1نسبة الحرمان
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%السؤال والرمزالعالمةاملؤرش

	1.0ابتدائيةQ406=415.9

	1.2متوسطةQ406=55.7

	1.4إعدادية أو ما يعادلهاQ406=6, 73.5

	1.6دبلوم بعد اإلعداديةQ406=83.3

	1.8جامعيQ406=92.9

	1.9دبلوم عايل وماجستريQ406=10, 110.2

	2.0دكتوراهQ406=120.1

:Q103>=15 & Q402=3العمر 15 فأكرث ومل يسبق أن التحق يف املدرسة، ومعرفة القراءة والكتابة:

	)0أمي )ال يقرأ وال يكتبQ404=110.5

	0.3يقرأ فقطQ404=20.3

	 0.7يقرأ ويكتبQ404=31.3

40.0..العمر أقل من 15 أو ال إجابة

22.5نسبة الحرمان عىل مستوى األفراد 

عىل مستوى األرسة

	0.0 ال إجابة لكل أفراد األرسة

53.2نسبة الحرمان عىل مستوى األرس

3SPrScD. املسافة إىل اقرب مدرسة ابتدائية )نصف وزن(

	0.0أكرث من 10 كيلومرتQ335_2=70.2

	 0.4أكرث من 5 كيلومرت واىل 10 كيلومرتQ335_2=60.5

	 0.7أكرث من 1 كيلومرت واىل 5 كيلومرتQ335_2=58.6

	 5011.0 مرت واىل 1000 مرتQ335_2=420.0

	3011.4 مرت واىل 500 مرتQ335_2=322.9

	1011.7 مرت واىل 300 مرتQ335_2=232.1

	 2.0اقل من 100 مرتQ335_2=115.5

	0.1..ال إجابة

9.4نسبة الحرمان

4SScScD. املسافة إىل اقرب مدرسة متوسطة او ثانوية )نصف وزن(

	0.0أكرث من 10 كيلومرتQ335_2=73.5

	 0.5أكرث من 5 كيلومرت واىل 10 كيلومرتQ335_2=64.7

	 1.0أكرث من 1 كيلومرت واىل 5 كيلومرتQ335_2=519.2

	 5011.4 مرت واىل 1000 مرتQ335_2=425.8

	3011.6 مرت واىل 500 مرتQ335_2=320.8

	1011.8 مرت واىل 300 مرتQ335_2=221.1

%السؤال والرمزالعالمةاملؤرش

العمر 6- اقل من 15 سبق له االلتحاق باملدرسة وغري ملتحق بالدراسة حاليا، 

وأعىل مستوى تعليمي حققه:
Q103>=6 &>15 & Q402=1:

	0أميQ406=1 0.4

	0.3يقرأ فقطQ406=20.1

	 0.7يقرأ ويكتبQ406=31.0

	1.0ابتدائيةQ406=40.7

	1.2متوسطةQ406=50.0

العمر 6- اقل 15 سنة ومل يسبق أن التحق يف املدرسة ومعرفة القراءة 

والكتابة:
Q402=3

	0أميQ404=12.0

	0.3يقرأ فقطQ404=20

	 0.7يقرأ ويكتبQ404=30.1

ال ينطبق املؤرش )العمر اقل من 6 أو العمر أكرث من 15 وال يتابع الدراسة 

حاليا( أو ال إجابة 
..71.2

3.7نسبة الحرمان عىل مستوى األفراد 

عىل مستوى األرس 

نسبة األرس التي ال ينطبق عليها املؤرش )ليس لديها فرد ما بني 6 و15 سنة 

وليس فيها من يتابع الدراسة حاليا( أو ال إجابة لكل أفراد األرسة
30.6

15.0نسبة الحرمان عىل مستوى األرس

2sedst_1. املستوى التعليمي للبالغني

:Q103>=15&Q402=2العمر 15 فأكرث يتابع الدراسة وأعىل مستوى تعليمي:

	0أميQ410I=1&Q410c=10.0

	0.3يقرأ فقطQ410I=1&Q410c=20.0

	 0.7يقرأ ويكتبQ410I=1 & Q410c=3, 4, 5, 60.2

	1.1متوسطةQ410I=21.8

	1.4إعدادية أو ما يعادلهاQ410I=32.7

	1.6دبلوم بعد اإلعداديةQ410I=40.5

	1.8جامعيةQ410I=51.1

	1.9دراسات عليا: الصف 7 فأكرثQ410I=60.0

العمر 15 فأكرث سبق له االلتحاق باملدرسة وغري ملتحق بالدراسة حاليا وأعىل 

مستوى تعليمي:
Q103>=15 & Q402=1:

	0أميQ406=12.1

	0.3يقرأ فقطQ406=20.6

	 0.7يقرأ ويكتبQ406=37.4
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%السؤال والرمزالعالمةاملؤرش

	8 – 617.8

	11 – 91.425.7

	17 – 121.87.4

	1822.3 فأكرث

	 39.8ال ينطبق املؤرش )العمر اقل من 15( أو ال إجابة

17.0نسبة الحرمان عىل مستوى األفراد 

عىل مستوى األرس 

0.0نسبة األرس التي ال توجد إجابة لكل أفراد األرسة

31.9نسبة الحرمان عىل مستوى األرس

رابعا: ميدان الصحة

عىل  منها  خمسة  مؤرشات،  بسبعة  امليدان  هذا  دليل  يقاس 

مستوى أفراد األرسة واثنان عىل مستوى األرسة. وتعنى أربعة 

من املؤرشات بفئات سكانية معينة حيث يختص مؤرشي الحالة 

التغذوية باألطفال ومؤرش الرعاية الصحية أثناء الحمل بالنساء 

املتزوجات ومؤرش ظروف العمل السلبية بالعاملني من السكان 

كام مبني بالجدول )7-2(.

اإلعاقة واألمراض املزمنة: تحدد عالمات هذا املؤرش وفقاً . 1

ملجموع عدد أفراد األرسة الذين يعانون من إعاقة أو من 

مرض مزمن. وتعترب األرسة محرومة إذا كان أكرث من فرد 

واحد فيها يعاين من اإلعاقة أو من مرض مزمن. 

هذا . 2 مبوجب  الطفل  يعد  عمره:  إىل  نسبة  الطفل  وزن 

الوزن )سوء تغذية( نسبة  انخفاض  بأنه يعاين من  املؤرش 

عن  معياريتني  درجتني  عن  يقل  وزنه  كان  إذا  العمر  إىل 

الوسيط الخاص بعمره وانه يعاين من ارتفاع الوزن )فرط 

عن  معياريتني  درجتني  عن  يزيد  قياسه  كان  إذا  تغذية( 

الوسيط. ويعطى هذا املؤرش نصف الوزن باعتبار إن مؤرش 

طول الطفل نسبة إىل عمره الالحق يكمل هذا املؤرش يف 

قياس تغذية األطفال.

من . 3 ويعاين  محروما  الطفل  يعد  العمر:  إىل  نسبة  الطول 

عن  معياريتني  درجتني  عن  يقل  طوله  كان  إذا  التقزم 

التغذية،  سوء  مؤرش  وعىل خالف  لعمره.  املقابل  الوسيط 

درجتني  عن  يزيد  طوله  كان  إذا  محروما  الطفل  يعد  ال 

معياريتني عن الوسيط باعتبار أن حالة زيادة الطول ال تعرب 

ويحصل  الوزن.  زيادة  لحالة  مناظرة  تغذوية  مشكلة  عن 

الحرمان  عدم  العالمة يف جميع حاالًت  نفس  الطفل عىل 

الحاالت.  لتلك  مختلفة  عالمات  تحديد  صعوبة  إىل  نظرا 

ويعطى هذا املؤرش نصف الوزن كام سبق اإلشارة بالنسبة 

للمؤرش السابق.

حول . 4 االستشارة  عن  ويعرب  الحمل:  أثناء  الصحية  الرعاية 

الرعاية الصحية أثناء آخر حمل حيث تعترب املرأة الحامل 

محرومة من الرعاية الصحية إذا مل تسترش طبيبا أو ممرضة 

خالل فرتة الحمل. ويعطى هذا املؤرش نصف وزن ومؤرش 

كال  باعتبار  الوزن  نصف  الالحق  الوالدة  خالل  املساعدة 

املؤرشين يخصان الصحة اإلنجابية.

النساء . 5 املؤرش  هذا  ويشمل  الوالدة:  خالل  املساعدة 

حياً  مولودا  أنجنب  اللوايت  الزواج  لهن  سبق  أو  املتزوجات 

املشمولة  املرأة  وتعد  للمقابلة.  السابقتني  السنتني  خالل 

محرومة إذا مل تتلقى مساعدة قابلة مأذونة أو ممرضة أو 

الوالدة. ويعطى هذا املؤرش نصف كام ذكر  طبيب خالل 

سابقا.

عىل . 6 يعتمد  مركب  مؤرش  وهو  السلبية:  العمل  ظروف 

عدد املؤثرات السلبية لتسعة من ظروف العمل هي أتربة 

ضجيج،  رطوبة،  حرارة،  وإشعاع،  كيمياوية  مواد  وغازات، 

إنارة، حرشات، إجهاد وأخرى. ويعد الفرد العامل محروما 

إذا كان يعاين من أكرث من نصف املؤثرات أي إذا كان يعاين 

من خمسة أو أكرث منها.

املسافة بني الوحدة السكنية واقرب مركز صحي أو طبيب: . 7

تعد األرسة محرومة مبوجب هذا املؤرش إذا كانت املسافة 

بني الوحدة السكنية لألرسة واقرب مركز صحي أو طبيب 

تزيد عن كيلومرت واحد.

%السؤال والرمزالعالمةاملؤرش

	 2.0اقل من 100 مرتQ335_2=14.8

0.1..   ال إجابة

SDropOut8.2نسبة الحرمان

5. ما هو السبب الرئييس لرتكك املدرسة أو عدم التحاقك باملدرسة أو 

الجامعة
Q413 & 414

	أسباب خارج إرادة األرسة ناتجة عن قصور الخدمات التعليمية

  01 ال توجد مدرسة

  02 ال تتوفر مقاعد يف املدرسة

  03 عدم توفر مرافق صحية 

  05 ال توجد معلمة

  06 ال يوجد معلم عىل اإلطالق

0
Q414 | 1 = Q414 | 2 = Q414 

 | 5 =Q4146 = .4

	أسباب أخرى خارج إرادة األرسة

  04 النقل صعب جداً أو غري مأمون 

  10 العجز أو املرض

  15 ال توجد وثائق

0.2Q414 | 4= Q414 | 10= Q41415=  .9

	أسباب تتعلق بوضع األرسة االقتصادٍي

  07 ال تتمكن األرسة من سد نفقات الدراسة

  08 اعمل للعائلة

  09 أعمل لشخص آخر

0.5
Q414 | 4= Q414 | 7= Q414| 8=  

Q4149= 
8.3

	أسباب تشري إىل نقص اهتامم األرسة بالتعليم

   12 عدم اهتامم العائلة 

   13 عدم اهتامم... ]االسم[

0.7Q414 |12 = Q41413= 15.9

	أسباب اجتامعية أو أسباب أخرى للترسب

  11 زواج

  14 أسباب اجتامعية

  16 ُفصلت من املدرسة

  18 أخرى

1
Q414 11= Q414 | 14= Q414| 16=  

Q41418=  
7.4

	أنهى الدراسة أو مستمر عليه

  17 أنهيت تعليمي

   مستمر عىل الدراسة 

2Q413 |1 = Q41417= 30.8

	 ال ينطبق املؤرش )العمر اقل من 6 أو العمر أكرث من 50 سنة( أو ال

إجابة
36.3

	25.5نسبة الحرمان لألفراد

عىل مستوى األرسة

	3.8 ال إجابة لكل أفراد األرسة

26.6نسبة الحرمان عىل مستوى األرس

6SLanguge. اللغات 

:Q103>=15&Q402=2ا عدد النقاط اإلجاملية:

	3 01.0اقل من

	5 – 30.516.0
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%السؤال والرمزالعالمةاملؤرش

q0.40.2نعم/ آخرون

q0.70.3نعم/ قابلة قانونية

q 10.2نعم/ ممرضة

q219.5نعم/ طبيب

q75.9..ال إجابة

4.4نسبة الحرمان 

عىل مستوى األرس )وفقا ملتوسط عالمات أفراد كل أرسة(

ال ينطبق )ليس لدى األرسة نساء متزوجات أو سبق لهن الزواج وأعامرهن 

اقل من 55 سنة وحصل لهن حمل خالل السنوات الخمسة املاضية( ال 

إجابة لكل أفراد األرسة

68.7

4.3 نسبة الحرمان عىل مستوى األرس

5SDlvryAss: MN7. املساعدة خالل الوالدة )نصف وزن(

	0ال احدY0.0

	0.2آخرون وقريبة/صديقةX&G 0.8

	0.4جدةF1.4

	0.6قابلة غري مأذونةE1.1

	1قابلة مأذونةD6.1

	1.2ممرضةC7.0

	2طبيبA&B7.7

	75.9ال إجابة

3.3نسبة الحرمان

عىل مستوى األرس )وفقا ملتوسط عالمات أفراد كل أرسة(

ال ينطبق )ليس لدى األرسة نساء متزوجات أو سبق لهن الزواج وأعامرهن 

اقل من 55 سنة وحصل لهن والدة خالل السنوات الخمسة املاضية( ال 

إجابة لكل أفراد األرسة

0

3.9نسبة الحرمان عىل مستوى األرس

6SWrkHlt. ظروف العمل السلبية

عدد املؤثرات السلبية لتسعة من ظروف العمل:
No. of q1307 & q1444 with 

value 1

	0.00.5 9فأكرث

	80.21.3

	70.42.7

	60.66.0

	50.87.6

	41.08.3

الجدول )2-7( مؤرشات ميدان الصحة

%السؤال والرمزالعالمةاملؤرش

1Sdsbl.عدد أفراد األرسة الذين يعانون من إعاقة او مرض مزمن

:SUM(Q501=1 or Q504=1)مجموع عدد أفراد األرسة الذين يعانون

	2.2<=404 فأكرث

	30.234.7

	20.5214.7

	11130.3

	01.5048.1

	0.0..ال إجابة

21.6نسبة الحرمان 

2smalnt_1. سوء تغذية األطفال )الوزن إىل العمر( )نصف وزن( 

q0سوء تغذية شديدwaz> -32.1

q0.5سوء تغذية معتدلwaz >= -3&waz> -26.1

q0.6 تغذية مفرطة جداwaz> 33.1

q0.8تغذية مفرطةwaz>= 2 & waz> 32.9

q1.5تغذية اعتياديةwaz>= -2 & waz> 285.8

q0.0..ال إجابة

14.2نسبة الحرمان

عىل مستوى األرس 

ال ينطبق )ليس لدى األرسة طفل بعمر من ستة اشهر إىل اقل من 5 سنة( 

أو ال إجابة لكل أفراد األرسة
53.8

4.6..نسبة الحرمان عىل مستوى األرس

3sstntg_1. التقزم )الطول إىل العمر( )نصف وزن(

q)0تقزم شديد )اقل من 3- درجات معياريةhaz3- >10.9

q)0.5تقزم معتدل )اقل من 2- اىل 3- درجات معياريةhaz &3- => haz2- >13.2

q)1.5ال يوجد تقزم )أكرث من 2- درجة معياريةhaz2- =>75.9

q0.0ال إجابة

24.1نسبة الحرمان 

عىل مستوى األرس )وفقا ملتوسط عالمات أفراد كل أرسة(

ال ينطبق )ليس لدى األرسة طفل بعمر من ستة اشهر إىل اقل من 5 سنة( 

أو ال إجابة لكل أفراد األرسة
53.8

10.9نسبة الحرمان عىل مستوى األرس

4sprghc_1. الرعاية الصحية أثناء الحمل )نصف وزن(

q03.9ال أحد
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ومياه  املطر  وقاذورات،  نفايات  أخرى،  وحيوانات  وكالب 

راكدة، منافذ الرصف الصحي، رطوبة، عدم كفاية التهوية، 

مخاطر أمنية، إنارة غري كافية. وتحدد العالمة بالنسبة لكل 

مؤثر كاأليت: تأثري كبري 0.2، تأثري قليل 0.6، تأثري قليل جداً 

محرومة  األرسة  تعترب  وبهذا   .2 اإلطالق  عىل  تأثري  وال   1

بالنسبة للمؤثر السلبي إذا كان له تأثري كبري أو تأثري قليل 

عىل األرسة وتعد غري محرومة إذا كان التأثري قليل جداً أو 

ليس هنالك تأثري له.

اقرب . 8 عن  يعرب  مركب  مؤرش  وهو  الخدمات،  إىل  املسافة 

مسافة عن الوحدة السكنية بالنسبة ألحدى عرشة خدمة. 

وألغراض تحديد عالمات الخدمات قسمت إىل نوعني. النوع 

األول يتضمن الخدمات التي تحتاج إليها األرسة بشكل يومي 

تقريبا وهي صيدلية، مركز رشطة، محل عبادة، موقف باص 

وتعد  وأسواق.  أجرة  خاص/سيارة  باص  موقف  عمومي، 

األرسة محرومة بالنسبة لهذه الخدمات إذا زادت املسافة 

عن 1 كيلومرت. والنوع الثاين من الخدمات هي تلك التي ال 

تحتاج إليها األرسة عادة بشكل يومي وتتضمن دائرة بريد، 

وتعد  بلدي.  ومجلس  إطفاء  محطة  شباب، مرصف،  مركز 

األرسة محرومة بالنسبة لهذه الخدمات إذا زادت املسافة 

عن 5 كيلومرت.

متساوية ليك يحصل مجال  أوزانا  الثامنية  املؤرشات  وأعطيت 

التحتية  البنى  مجاالت  ببقية  مقارنة  الوزن  ضعف  الكهرباء 

الكهرباء من تأثري كبري عىل  وذلك نظرا ملا يشكله نقص توفر 

مستوى املعيشة يف العراق منذ عام 2003. كام ان انقطاع التيار 

الكهربايئ يؤثر بشكل محسوس عىل القدرة عىل إشباع العديد 

واستخدام  الدراسة  كمتابعة  األخرى  األساسية  الحاجات  من 

السلع املعمرة. 

الجدول )2-8( مؤرشات ميدان البنى التحتية 

%السؤال والرمزعالمةاملؤرش

1SWtSr. املصدر الرئييس للامء 

	0.1 برئ مكشوف أو بركة/بحرية أو أخرىq0314 =5, 6, 93.8

	 0.3نهر أو قناة أو عني ماء أو كهريزq0314 = 4, 7, 86.7

	0.5سيارة حوضيةq0314 = 32.7

	0.7الشبكة العمومية: حنفية عامةq0314 = 21.6

	 الوحدة السكنية مرتبطة بشبكة عمومية مع انقطاع متكرر)أسبوعيا

أو يوميا(
1q0314 = 163.8

	1.59.2الوحدة السكنية مرتبطة بشبكة عمومية مع انقطاع قليل

	211.9الوحدة السكنية مرتبطة بشبكة عمومية بدون مشاكل

	0.4..ال إجابة

14.7نسبة الحرمان

2SElects. توفر مصدر للكهرباء

q0ال يوجد كهرباءQ0323_1=4 0.2

q0.5يوجد كهرباء من مصدر واحد فقط من غري الشبكة العامة
Q0323_1,Q0323_2 ,Q0323_3 :no 

value & 1 one value 2 or3 1.6

q0.9يوجد كهرباء من أكرث من مصدر واحد من غري الشبكة العامة
Q0323_1 ,Q0323_2 ,Q0323_3 :no 

value & 1 two values 2 or3 0.6

	 1.0يوجد كهرباء من الشبكة العامة فقط
Q0323_1 ,Q0323_2 ,Q0323_3: 
one value & 1 no values 2 or3 23.0

	1.5يوجد كهرباء من الشبكة العامة ومن مصدر آخر فقط
Q0323_1 ,Q0323_2 ,Q0323_3: 

one value & 1 one value 2 or3 52.7

	2.0يوجد كهرباء من الشبكة العامة ومن أكرث من مصدر آخر
Q0323_1 ,Q0323_2 ,Q0323_3: 

one value & 1 two values 2 or3 21.8

%السؤال والرمزالعالمةاملؤرش

	31.38.0

	21.68.1

	11.89.2

	02.010.4

	37.8..ال إجابة

18.1نسبة الحرمان

عىل مستوى األرس 

25.5ال ينطبق )ليس لدى األرسة فرد يعمل( أو ال إجابة لكل أفراد األرسة

7.6..نسبة الحرمان عىل مستوى األرس

7SHCDrD. املسافة إىل اقرب مركز صحي/طبيب

	0.0أكرث من 10 كيلومرتQ335_5=75.8

	 0.4أكرث من 5 كيلومرت واىل 10 كيلومرتQ335_5=67.8

	 0.7أكرث من 1 كيلومرت واىل 5 كيلومرتQ335_5=531.8

	 5011.0 مرت واىل 1000 مرتQ335_5=428.2

	3011.4 مرت واىل 500 مرتQ335_5=315.7

	3001.7 مرت واىل 100 مرتQ335_5=28.0

	1002.0 مرت فأقلQ335_5=12.6

	0.2..ال إجابة

45.4نسبة الحرمان

خامسا: ميدان البنى التحتية 

بثامنية مؤرشات عىل مستوى األرسة  امليدان  يقاس دليل هذا 

حددت عالماتها كام هو مبني يف الجدول )8-2(

كان . 1 إذا  محرومة  األرسة  وتعترب  للامء:  الرئييس  املصدر 

املصدر الرئييس للامء هو ليس توصيل من الشبكة العامة 

إىل الوحدة السكنية. 

توفر مصدر الكهرباء: وتعترب األرسة محرومة إذا كانت ال . 2

تحصل عىل الكهرباء من الشبكة العامة. وتم يف هذا املؤرش 

إال  متساوي  بشكل  املشرتك  واملولد  الخاص  املولد  معاملة 

أنه أعطيت أفضلية للشبكة العامة باعتبار أنها توفر كهرباء 

دون ضجيج ودون الحاجة إىل اإلدامة والصيانة. 

استقرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة: وتعترب األرسة . 3

محرومة إذا كانت عدد ساعات الحصول عىل الكهرباء من 

الشبكة العامة 16 ساعة أو اقل يوميا. 

كان . 4 إذا  محرومة  األرسة  وتعترب  الصحي:  الرصف  وسيلة 

مسكنها ليس متصال بحفرة امتصاصية وال بالشبكة العامة 

للرصف الصحي. ونظرا إىل انه مل يجمع املسح االجتامعي 

شبكة  كانت  إذا  عام  بيانات   2007 لألرسة  واالقتصادي 

اعتربت  ال.  أم  جيد  بشكل  تعمل  العامة  الصحي  الرصف 

تساوي   2007 لسنة  العامة  الصحي  الرصف  شبكة  عالمة 

مسح  نتائج  من  املقدرة  العالمة  ملتوسط  وفقاً  وذلك   1.7

األحوال املعيشية 2004. 

وسيلة التخلص من النفايات: وتعترب األرسة محرومة إذا مل . 5

تكن الوسيلة هي وضع النفايات يف حاوية خاصة بالنفايات 

أو جمع النفايات من قبل عامل القاممة. 

نوعية الطريق املؤدي للمسكن: ويعنى هذا املؤرش بتعبيد . 6

األرسة  وتعترب  أرصفته،  ونوعية  للمسكن  املؤدي  الطريق 

محرومة إذا مل يكن الطريق معبداً. 

املؤثرات السلبية يف محيط املسكن: وهو مؤرش مركب يعرب . 7

عن اثني عرشة مؤثراً سلبياً للبيئة املحيطة باملسكن دخان 

وقوارض  حرشات  ضجيج،  كريهة،  روائح  غبار،  وغازات، 
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%السؤال والرمزعالمةاملؤرش

	0..ال إجابة

40.1نسبة الحرمان 

7. املؤثرات السلبية يف محيط املسكن
SPrblm (mean of scores from 

q0331_01, to q0331_12)

q0.75 23.0اقل من

q 10.7516.4 –اقل من

q 1.25 115.1 –اقل من

q 1.5 1.2516.2 –اقل من

q29.3 1.5فأكرث

q0..ال إجابة

39.4نسبة الحرمان 

8. املسافة إىل الخدمات 
SSrvces (mean of scores 

from q0335_06 to q0335_16)

	0.75 15.8اقل من

	 10.759.0 –اقل من

	 1.25 122.2 –اقل من

	 1.5 1.2533.2 –اقل من

	19.7 1.5فأكرث

	0.1..ال إجابة

24.8نسبة الحرمان 

سادسا: ميدان املسكن

يقاس دليل هذا امليدان بخمسة مؤرشات عىل مستوى األرسة 

حددت عالماتها كام هو مبني يف الجدول )9-2(

مادة بناء الوحدة السكنية: ويشتمل هذا املؤرش عىل مادة . 1

بناء السقف ومادة بناء الجدران. وتعترب األرسة محرومة إذا 

أو  حديدية  أضلع  ليست  املسكن  بناء سقف  مادة  كانت 

خرسانة )كونكريت(.

حصة الفرد من غرف املسكن: ويقيس هذا املؤرش االكتظاظ . 2

حصة  قلت  إذا  محرومة  األرسة  تعترب  ومبوجبه  السكني، 

الفرد من عدد الغرف الكيل للمسكن عن نصف غرفة. 

توفر مرافق املسكن: ويشمل املؤرش خمسة مرافق سكنية . 3

هي املطبخ والحامم واملرافق الصحية والحديقة واملخزن. 

وتعد األرسة محرومة إن توفرت اقل من ثالثة من املرافق 

الخمسة.

تربيد الوحدة السكنية: ويتضمن هذا املؤرش وسيلة التربيد . 4

ومركزيته. وتعترب األرسة محرومة إذا مل يتوفر لها تربيد عن 

طريق مكيف الهواء أو املربدة.

نوع . 5 مؤرش  وميثله  املاء:  لتسخني  املستخدمة  الطاقة 

الطاقة املستخدمة لتسخني املاء لغرض االستحامم. وتعترب 

األبيض  النفط  هو  الطاقة  مصدر  كان  إذا  محرومة  األرسة 

أخرى  متدنية  أنواع  أو  الفحم  أو  الخشب  أو  )الكريوسني( 

من مصادر الطاقة. 

%السؤال والرمزعالمةاملؤرش

	0..ال إجابة

2.4نسبة الحرمان

3selecta. استقرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة 

	0 ال يوجد كهرباء من الشبكة العامةQ0323_1=42.5

	0.2كهرباء الشبكة العامة 6 ساعة فأقل يومياq0325_1>=646.1

	0.5كهرباء الشبكة العامة 12-7 ساعة يومياq0325_1>=7 & >=1237.7

	0.7كهرباء الشبكة العامة 16-13 ساعة يومياq0325_1>=13 & >=165.8

	1كهرباء الشبكة العامة 20-17 ساعة يومياq0325_1>=17 & >=205.5

	1.5كهرباء الشبكة العامة 23-21 ساعة يومياq0325_1>=21 & >=231.1

	2كهرباء الشبكة العامة 24 ساعة يومياq0325_1=240.7

	0.6..ال إجابة

92.1نسبة الحرمان 

4Ssan. وسيلة الرصف الصحي

	0مجرى مكشوف وأخرىq0313=4 & q0313=514.9

	0.5 مجرى مغطىq0313=37.0

	)1.0حوض تعفني )سبتك تنكq0313=248.9

	1.5الشبكة العموميةq0313=129.2

	0..ال إجابة

21.9نسبة الحرمان

5Sgarb. وسيلة التخلص من النفايات

	0ترمى خارج الوحدة السكنيةq0312=354.2

	0.2طرق أخرىq0312=60.3

	 0.5تحرق أو تطمرq0312=4, 57.5

	1.0توضع يف حاوية خاصةq0312=28.0

	1.7 ترفع من قبل البلدية أو مقاول البلديةq0312=130.0

	0..ال إجابة

61.9نسبة الحرمان

6SHsrod. نوعية الطريق املؤدي للمسكن

	0.2طريق ترايب او أخرىq03346 ,5 =30.3

	0.6طريق مفروش بالحىصq0334= 49.8

	1.0طريق معبد دون رصيفq0334= 133.1

	1.5طريق معبد ورصيف غري معبدq03343 =10.4

	2طريق معبد ورصيف معبدq0334=216.3
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%السؤال والرمزعالمةاملؤرش

9.8نسبة الحرمان 

4SCoolng. تربيد الوحدة السكنية

	0ال توجد وسيلة تربيدQ0321=50.9

	0.2وسيلة التربيد أخرىQ0321=40.5

	0.6وسيلة التربيد مروحةQ0321=328.5

	1وسيلة التربيد مربدة واألسلوب غري مركزي أو أخرىQ0321=2 & Q0322=34 ,57.0

	1.2وسيلة التربيد مربدة واألسلوب مركزي أو مركزي جزيئQ0321=2 & Q0322=12 ,3.8

	1.6وسيلة التربيد مكيف هواء واألسلوب غري مركزي أو أخرىQ0321=1 & Q0322=34 ,8.5

	2.0وسيلة التربيد مكيف هواء واألسلوب مركزي أو مركزي جزيئQ0321=1 & Q0322=12 ,0.8

	0.0..ال إجابة

29.9نسبة الحرمان 

5SHtwtr. الطاقة املستخدمة لتسخني املاء

	00.2روث الحيوانات

	0.24.3حطب أو فحم، أخرى

	 0.624.4نفط

	1.010.9غاز

	1.549.9كهرباء مع تجهيز الشبكة العامة 12 ساعة فأقل يوميا

	1.78.4كهرباء مع تجهيز الشبكة العامة أكرث من 12-20 ساعة يوميا

	2.01.5خاليا الشمسية أو كهرباء مع تجهيز الشبكة العامة 21 ساعة أو أكرث يوميا

	0..ال إجابة

28.9نسبة الحرمان

الجدول )2-9( مؤرشات ميدان املسكن

%السؤال والرمزعالمةاملؤرش

1SHsMat. مادة بناء الوحدة السكنية

	0.2السقف: خشب، أخرى، الجدران: طني، قصب، أخرىq0305=3, 4 &q0304>57.2

	 ،السقف: خشب، أخرى، الجدران: طابوق، حجر، كتل اسمنت/بلوك

ترمستون، ألواح كونكريتية
0.6q0305=3, 4 & q0304>= 58.8

	 1.0السقف: شيلامنq0305=2 38.1

	1.5السقف: صب مسلح، الجدران:ليس حجرq0305=1 &q0304~=241.8

	2 السقف: صب مسلح، الجدران حجرq0305=1 & q0304= 24.0

	0..ال إجابة

16.0نسبة الحرمان 

2SPcRoom. حصة الفرد من غرف املسكن

:Rooms(q0309 & /xhhsizeحصة الفرد من الغرف: 

	0.1 0.7<0.00.1اقل من

	0.2 0.23.2< & 0.1=<0.10.2 – اقل من

	0.3 6.6<=0.2 & <0.20.40.3 – اقل من

	0.4 9.2<=0.3 & <0.30.60.4 – اقل من

	0.5 8.5<=0.4 & <0.40.80.5 – اقل من

	0.6 0.614.7< &0.5=<0.51.0 – اقل من

	0.8 0.819.5< & 0.6=<0.61.2 – اقل من

	1.0 1.09.4< & 0.8=<0.81.4 – اقل من

	2.0 23.3<=1.0 & <1.01.62.0 – اقل من

	3.0 3.4<=2.0 & <0.21.83.0 – اقل من

	1.3<=3.02.03.0 فأكرث

	0..ال إجابة

28.3نسبة الحرمان

3SAmnt. توفر مرافق املسكن

:No. by q0309 & q0310عدد املتوفر من املرافق: مطبخ، حامم، مرافق صحية، حديقة، مخزن:

	0000.1

	10.511.0

	20.728.7

	31341.9

	41.5435.0

	5213.4

	0ال إجابة
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الجدول )3-2( ميادين ومؤرشات دليل مستوى املعيشة وحاالت الحرمان لها 

حاالت الحرمانامليدان أو املؤرش
أرس محرومة)%(

20042007

أوال: ميدان التعليم

12.915.0العمر 6 إىل اقل من 15 سنة وال يتابع الدراسة االبتدائية ومل ينهيها1. متابعة الدراسة

50.253.3عدم إكامل املرحلة االبتدائية2. املستوى التعليمي للبالغني 

15.08.2أكرث من كيلومرت3. املسافة إىل اقرب مدرسة متوسطة أو ثانوية

ثانيا: ميدان الصحة

5.04.6سوء تغذية شديد أو معتدل أو تغذية مفرطة أو مفرطة جدا1. سوء تغذية لألطفال )الوزن إىل العمر( )نصف وزن(

8.711.0سوء تغذية شديد أو معتدل2. التقزم )الطول إىل العمر( )نصف وزن(

6.14.9قابلة قانونية، آخرون أو ال أحد3. االستشارة حول الرعاية الصحية أثناء آخر حمل

42.645.3أكرث من كيلومرت4. املسافة إىل اقرب مركز صحي 

ثالثا: البنى التحتية

15.316.5عدم وجود توصيل من الشبكة العامة إىل املسكن 1. املصدر الرئييس للامء

3.52.5مسكن األرسة غري مرتبط بالشبكة العامة للكهرباء2. توفر مصدر للكهرباء

3. استقرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة
مسكن األرسة غري مرتبط بالشبكة العامة للكهرباء أو مرتبط بها 

ولكن تجهيز الكهرباء يقل من 17 ساعة يوميا
75.292.1

23.821.9املسكن غري متصل بالشبكة العامة او بحوض تعفني4. وسيلة الرصف الصحي

5. وسيلة التخلص من النفايات
توضع يف حاوية مفتوحة أو تحرق أو تطمر أو تحلل أو ترمى أو 

طرق أخرى
64.461.9

42.840.1طريق مفروش بالحىص أو طريق ترايب أو أخرى 6. نوعية الطريق املؤدي للمسكن

44.945.7تأثري كبري أو تأثري قليل7. املؤثرات السلبية يف محيط املسكن

23.421.7أكرث من كيلومرت8. املسافة إىل الخدمات

رابعا: ميدان املسكن

1. مادة بناء الوحدة السكنية
طابوق/ بلوك أو لنب/ قصب/ بردي أو ألواح حديدية متموجة 

)جينكو( أو أخرى
14.616.1

39.728.3اقل من 0.5 غرفة2. حصة الفرد من غرف املسكن

217.110.7 أو اقل من بني 4 مرافق3. توفر مرافق املسكن

22.428.9نفط أو حطب أو فحم أو روث الحيوانات أو أخرى 4. نوع الطاقة املستخدمة لتسخني املاء

خامسا: الوضع االقتصادي لألرسة

38.540.2منخفض جدا )الخميس األدىن( أو منخفض )ثاين أدين خميس(1. متوسط دخل الفرد

2. وضع حالة العمل ألفراد األرسة

فاقد األمل يف الحصول عىل عمل أو عاطل عن العمل أو معارضة 

األهل أو الزوج أو عوائق اجتامعية أو بسبب احتياجات خاصة أو 

معاق أو مريض

7.57.9

3. معدل اإلعالة )حجم األرسة مقسوما عىل عدد 

العاملني(
53.752.6أكرث من 5

231.917.0 أو أقل 4. عدد السلع املعمرة )من مجموع 9 سلع(

18.718.2ال متلك األرسة أي من األصول5. ملكية األصول )مسكن، سيارة، دخول ملكية(

الفصل الثالث: منهجية دليل مستوى 

املعيشة املقارن 2007-2004

3-1 مقدمة

 2007-2004 املقارن  املعيشة  مستوى  دليل  من  يستهدف 

خالل  املعيشية  مستوى  عىل  حصل  الذي  التغري  قياس  الحايل 

مسح  بيانات  من  الدليل  هذا  ويحسب   .2007-2004 الفرتة 

بيانات  ومن   2004 لسنة  بالنسبة   2004 املعيشية  األحوال 

املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة 2007 )احساس( واملسح 

لسنة بالنسبة   )3 )مكس   2006 املؤرشات  متعدد  العنقودي 

)3(. ونظرا لوجود اختالفات يف بيانات مسحي احساس   2007 

ومكس 3 مقارنة مبسح األحوال املعيشية 2004 تطلب إعداد 

مؤرشات  من  قسم  يف  التعديالت  بعض  إجراء  املقارن  الدليل 

الحرمان  خارطة  دراسة  تضمنته  الذي  املعيشة  مستوى  دليل 

ومستويات املعيشية يف العراق املنشورة يف 2006. وروعي يف 

املعيشة  مستوى  دليل  مع  يتوافق  أن  املقارن  الدليل  تصميم 

دليل  وميادين  بهيكلية  االمكان  قدر  االلتزام  مع   2007 لسنة 

املؤرشات  عدد   )1-3( الجدول  ويبني   .2004 املعيشة  مستوى 

بالنسبة  ونسب األرس املحرومة لكل من سنتي 2004 و2007 

مليادين دليل مستوى املعيشة املقارن.

رغم ان بيانات بعض مؤرشات الدليل املقارن مصدرها مسح مكس 3 املنفذ سنة 2006،   3

ستعترب سنة املقارنة للدليل سنة 2007 نظرا لقلة عدد املؤرشات املذكورة، ثالثة مؤرشات 

من بني 25 مؤرش، ولتسهيل العرض. 

الجدول )3-1( ميادين دليل مستوى املعيشة املقارن -2007

2004

عدد املؤرشاتامليدان
األرس املحرومة )%(

20042007

328.928.5التعليم. 1

425.734.0الصحة. 2

842.947.9البنى التحتية. 3

429.824.4املسكن. 4

540.939.3الوضع االقتصادي لألرسة. 5

2427.727.8الدليل العام ملستوى املعيشة

ويعرض الجدول )3-2( خالصة ملؤرشات امليادين الستة للدليل 

يف  املحرومة  األرس  ونسبة  الحرمان  حاالًت  يبني  وهو  املقارن. 

العراق خالل 2004 و2007 بالنسبة لكل مؤرش. وتجدر اإلشارة 

 20 استبعاد  املقارن  املعيشة  دليل مستوى  تم يف  انه  إىل  هنا 

مؤرش من املؤرشات الـ 42 لدليل مستوى املعيشة 2004 نظراً 

لعدم توفر بياناتها يف مسحي احساس ومكس. وتخص عرشة من 

هذه املؤرشات أسئلة عن مدى رضا األرسة عن بعض الجوانب 

إذ مل يتضمن املسحان املذكوران أسئلة اجتهادية تتعلق باآلراء 

تعديل  تم  كام  جديدة  مؤرشات  ثالثة  وأضيفت  والتقييامت. 

حاالًت وعالمات بعض املؤرشات لألخذ باإلعتبار اختالف صيغ 

بعض األسئلة يف مسحي احساس ومكس 3 مقارنة مبسح أحوال 

املعيشة 2004.

واثر هذا اإلختالف يف املؤرشات ومواصفاتها جاءت قيم مؤرشات 

مختلفة   2007-2004 املقارن  املعيشة  مستوى  ميادين  وأدلة 

املعيشة 2004  لدليل مستوى  املقابلة  القيم  اليشء عن  بعض 

تلك  يف  املنشور  الدليل  ويعد   .2006 سنة  دراسة  يف  املنشورة 

الدراسة أكرث تعبريا عن واقع حال 2004 ألنه صمم أصال لقياس 

من  متاح  هو  ما  أقىص  باستخدام   2004 يف  املعيشة  مستوى 

بيانات ضمن مسح األحوال املعيشية 2004. ويف مقابل ذلك، 

صمم الدليل املقارن ألغراض املقارنة بني سنتي 2004 و2007 

لقياس  يصمم  ومل  عنهام  املتوفرة عن  البيانات  تتيحه  ملا  وفقا 

مستوى املعيشة ألي من السنتني. وتنطبق هذه املالحظة أيضا 

عىل دليل مستوى املعيشة لسنة 2007 حيث انه أكرث تعبريا عن 

املعيشة  دليل مستوى  املقابلة يف  القيم  من  واقع حال 2007 

املقارن 2007-2004.
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عالمةاملؤرش
20042007

%السؤال والرمز%السؤال والرمز

	1.0ابتدائيةed15grad8 ,7 ,6=0.6Q406=40.7

	1.2متوسطةed15stag= 9, 10, 11 0.0Q406=50.0

العمر 6-اقل من 15 ومل يسبق أن التحق يف املدرسة 

ومعرفة القراءة والكتابة:
HR07>=6 & >15 & 

ED01=2:

	0أميED23 = 31.8Q404=12.0

	0.3يقرأ فقطED23=1, 2 & ED24=3 0.0Q404=20.0

	 0.7يقرأ ويكتب
ED23 =1,2& 
ED24=1,2 0.2Q404=30.1

ال ينطبق املؤرش )العمر اقل من 6 أو 15 سنة فأكرث 

وال يتابع الدراسة حاليا( أو ال أعرف أو ال إجابة 
..70.771.2

3.73.6نسبة الحرمان عىل مستوى األفراد 

عىل مستوى األرس 

 نسبة األرس التي ال ينطبق عليها املؤرش )ليس لديها 

فرد ما بني 6 و15 سنة وليس فيها من يتابع الدراسة 

حاليا( أوال أعرف أو ال إجابة لكل أفراد األرسة

32.830.6

12.915.0نسبة الحرمان عىل مستوى األرس

2SEdSt. املستوى التعليمي للبالغني

العمر 15 فأكرث يتابع الدراسة وأعىل مستوى 

تعليمي:
HR07>=15 &ED02=2:

Q103>=15 & 
Q402=2:

	0أمي
ed06stag= 1 & 
ed06grad=1 0.0

Q410I=1 & 
Q410c=10.0

	0.3يقرأ فقط
ed06stag& 1 = 
ed06grad2=0.0

Q410I=1 & 
Q410c=20.0

	 0.7يقرأ ويكتب
ed06stag& 1 = 

ed06grad6 ,5 ,4 ,3= 0.1
Q410I=1 & 

Q410c=3, 4, 5, 60.2

	1.1متوسطةed06stag2 = 1.9Q410I=21.8

	1.4إعدادية أو ما يعادلهاed06stag= 3,4 2.8Q410I=32.7

	1.6دبلوم بعد اإلعداديةed06stag=5 0.5Q410I=40.5

	1.8جامعية
ed06stag=6 & 
ed06grad>51.3Q410I=51.1

	1.9دراسات عليا: الصف 7 فأكرث
ed06stag& 6= 
ed06grad5=> 0.1Q410I=60.0

العمر 15 فأكرث سبق له االلتحاق باملدرسة وغري 

ملتحق بالدراسة حاليا وأعىل مستوى تعليمي:
HR07>=15 & ED02=3:

Q103>=15 & 
Q402=1:

	0أمي
ed15stag& 1 = 
ed15grad0,1= 0.5Q406=12.1

	0.3يقرأ فقط
ed15stag& 1 = 
ed15grad2,3= 2.2Q406=20.6

	 0.7يقرأ ويكتب
ed15stag& 1 = 
ed15grad4,5= 6.4Q406=37.4

الخمسة  امليادين  مؤرشات   )7-3( إىل  الجداول)3-3(  وتبني 

بشكل تفصييل إذ يختص كل جدول مبيدان واحد. ويبني العمود 

األول يف كل جدول أسامء املؤرشات التي متثل امليدان وحاالت 

هذه املؤرشات التي تتخذ عالمات مختلفة. ويبني العمود الثاين 

عالمة كل حالة. ويختص العمودين الثالث والرابع لسنة 2004 

يف  يعرض  حيث   2004 املعيشية  األحوال  مسح  لبيانات  وفقاً 

العمود الثالث رمز السؤال وقيمته يف استامرة األرسة أو استامرة 

املرأة والطفل لكل حالة ويف العمود الرابع نسبة األرس أو األفراد 

لكل حالة. ويعرض العمودان الرابع والخامس نفس معلومات 

لبيانات  وفقاً   2007 لسنة  بالنسبة  ولكن  السابقني  العمودين 

املسح االجتامعي واالقتصادي لألرسة 2007 )احساس( واملسح 

متعدد املؤرشات 2006. وتم يف الجداول تضليل حاالًت الحرمان 

ومجموع نسبة الحرمان بالنسبة لكل مؤرش.

3-2 قياس أدلة امليادين الدليل املقارن 2007-2004

أوال: ميدان التعليم

يقاس دليل هذا امليدان بثالثة مؤرشات، اثنان منها عىل مستوى 

أفراد األرسة والثالث عىل مستوى األرسة، حددت عالماتها كام 

هو مبني يف الجدول )3-3(.

ينطبق . 1 واحد  مبؤرش  املجال  هذا  يقاس  الدراسة:  متابعة 

وكذلك  سنة   15 من  اقل  إىل   6 العمر  ضمن  األفراد  عىل 

عىل جميع األفراد ممن يتابعون الدراسة بغض النظر عن 

أعامرهم. ومبوجب هذا املؤرش يعترب كل فرد ضمن العمر 

االبتدائية ومل ينهي  الدراسة  يتابع  اقل من 15 سنة وال   6

االبتدائية محروما. 

ينطبق . 2 واحد  مبؤرش  ويقاس  للبالغني:  التعليمي  املستوى 

عىل األفراد البالغني بعمر 15 سنة فأكرث، ومبوجبه يعترب كل 

فرد بالغ مل يكمل املرحلة االبتدائية محروما. 

املسافة إىل اقرب مدرسة متوسطة أو ثانوية: وتعترب األرسة . 3

محرومة إذا كانت املسافة بني سكن األرسة واقرب مدرسة 

متوسطة أو ثانوية تزيد عن 1000 مرت.

الجدول )3-3( مؤرشات ميدان التعليم

عالمةاملؤرش
20042007

%السؤال والرمز%السؤال والرمز

1SEnrl. متابعة الدراسة

:Ed02=2:Q402=2يتابع الدراسة حاليا، واملرحلة التعليمية حاليا:

	1.0ابتدائيةed06stag=115.4Q410l=115.6

	1.2متوسطةed06stag= 2 4.8Q410l=24.5

	1.4إعدادية أو ما يعادلهاed06stag=3,4 2.8Q410l=32.7

	1.6دبلوم بعد اإلعداديةed06stag=5 0.5Q410l=40.5

	1.8جامعية
ed06stag=6 & 
ed06grad>51.3Q410l=51.1

	2.0دراسات عليا
ed06stag& 6= 
ed06grad5=> 0.1Q410l=60.1

العمر 6-اقل من 15 سبق له االلتحاق باملدرسة 

وغري ملتحق بالدراسة حاليا، وأعىل مستوى تعليمي 

حققه:

HR07>=6 &>15 & 
ED02=3:

Q103>=6 &>=15 & 
Q402=1:

	0أميed15grad=0, 1 0.2Q406=1 0.4

	0.3يقرأ فقطed15grad2= 0.3Q406=20.1

	 0.7يقرأ ويكتبed15grad5 ,4 ,3= 1.2Q406=31.0
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ثانيا: ميدان الصحة

يقاس دليل هذا امليدان بأربعة مؤرشات، جميعها عىل مستوى 

أفراد األرسة، حددت عالماتها كام هو مبني يف الجدول )4-3(.

الوزن نسبة إىل العمر، يعد الطفل انه يعاين من انخفاض . 1

الوزن )سوء تغذية( نسبة إىل العمر إذا كان وزنه نسبة إىل 

يعاين  وانه  الوسيط  يقل عن درجتني معياريتني عن  عمره 

من ارتفاع الوزن )فرط تغذية( إذا كان وزنه نسبة إىل عمرة 

يزيد عن درجتني معياريتني عن الوسيط. ويف كلتا الحالتني 

يعترب الطفل محروما. ويعطى كل من هذا املؤرش ومؤرش 

الطول نسبة إىل العمر نصف الوزن باعتبار ان كال املؤرشان 

يخصان جانب التغذية.

من . 2 ويعاين  محروما  الطفل  يعد  العمر،  إىل  نسبة  الطول 

عن  معياريتني  درجتني  عن  يقل  طوله  كان  إذا  التقزم 

التغذية،  سوء  مؤرش  وعىل خالف  لعمره.  املقابل  الوسيط 

درجتني  عن  يزيد  طوله  كان  إذا  محروما  الطفل  يعد  ال 

معياريتني عن الوسيط باعتبار أن حالة زيادة الطول ال تعرب 

ويحصل  الوزن.  زيادة  لحالة  مناظرة  تغذوية  مشكلة  عن 

الحرمان  عدم  حاالًت  العالمة يف جميع  نفس  الطفل عىل 

الحاالت.  لتلك  مختلفة  عالمات  تحديد  صعوبة  إىل  نظرا 

ويعطى هذا املؤرش نصف الوزن كام سبق اإلشارة بالنسبة 

للمؤرش السابق.

الرعاية الصحية أثناء الحمل، وميثله مؤرش االستشارة حول . 3

الرعاية الصحية أثناء آخر حمل حيث تعترب املرأة الحامل 

محرومة من الرعاية الصحية إذا مل تسترش طبيبا أو ممرضة 

خالل فرتة الحمل. 

مبؤرش . 4 وميثل  الصحية،  املؤسسات  إىل  الوصول  إمكانية 

املسافة بني الوحدة السكنية واقرب مستشفى عام. وتعترب 

األرسة محرومة إذا كانت املسافة تزيد عن 5 كيلومرت.

الجدول )3-4( مؤرشات ميدان الصحة

املؤرش
20042007

%السؤال والرمز%السؤال والرمزعالمة

1SMalNut. سوء تغذية األطفال )الوزن إىل العمر(

q0سوء تغذية شديدWazg1=2.6waz> -32.1

q0.5سوء تغذية معتدلWazg2=9.1waz >= -3&waz> -26.1

q0.6 تغذية مفرطة جداWazg=50.7waz> 33.1

q0.8تغذية مفرطةWazg4=0.8waz>= 2 & waz> 32.9

q1.5تغذية اعتياديةWazg3=86.7waz>= -2 & waz> 285.8

q0.0..ال أعرف أو ال إجابة

نسبة الحرمان )ضمن األطفال دون سن 

الخامسة 2004 وضمن األطفال دون سن 

الخامسة 2007(

13.314.2

عىل مستوى األرس 

ال ينطبق )ليس لدى األرسة طفل بعمر من 

ستة اشهر إىل اقل من 5 سنة( ال أعرف أو ال 

إجابة لكل أفراد األرسة

54.353.8

5.04.6..نسبة الحرمان عىل مستوى األرس

2SStntng. التقزم )الطول إىل العمر(

q)0تقزم شديد )اقل من 3- درجات معياريةHazg1=7.7haz> -310.9

q تقزم معتدل )اقل من 2- اىل 3- درجات

معيارية(
0.5Hazg2=14.9haz >= -3& haz> -213.2

عالمةاملؤرش
20042007

%السؤال والرمز%السؤال والرمز

	1.0ابتدائية
ed15stag& 1 = 

ed15grad9 ,8 ,7 ,6= 10.2Q406=415.9

	1.2متوسطةed15stag2 = 9.8Q406=55.7

	1.4إعدادية أو ما يعادلهاed15srag= 3,4 4.7Q406=6, 73.5

	1.6دبلوم بعد اإلعداديةed06stag=5 3.1Q406=83.3

	1.8جامعي
ed06stag& 6= 
ed06grad5>2.9Q406=92.9

	1.9دبلوم عايل وماجستري
ed06stag& 6= 

ed06grad7 ,6 ,5=0.3Q406=10, 110.2

	2.0دكتوراه
ed06stag& 6= 
ed06grad7> 0.3Q406=120.1

العمر 15 فأكرث ومل يسبق أن التحق يف املدرسة، 

ومعرفة القراءة والكتابة:
HR07>=15 & ED01=2:

Q103>=15 & 
Q402=3:

	)0أمي )ال يقرأ وال يكتبED23 = 311.7Q404=110.5

	0.3يقرأ فقط
ED23 = 1 or 2, ED24 

=3 0.2Q404=20.3

	 0.7يقرأ ويكتب
ED23 = 1 or 2, ED24 

= 1 or 2 1.2Q404=31.3

HR07 >15 39.8Q103>1540.0..العمر أقل من 15 أو ال أعرف أو ال إجابة

22.422.5نسبة الحرمان عىل مستوى األفراد 

عىل مستوى األرسة

	0.1 ال أعرف أو ال إجابة لكل أفراد األرسة

50.253.3نسبة الحرمان عىل مستوى األرس

3SScScD. املسافة إىل اقرب مدرسة متوسطة او ثانوية

	0.0أكرث من 10 كيلومرتHU11_02=4(score=0.2)8.3Q335_2=73.5

	 0.5أكرث من 5 كيلومرت واىل 10 كيلومرتHU11_02=34(score=0.7)6.7Q335_2=64.7

1.0HU11_02=217.1Q335_2=519.2أكرث من 1 كيلومرت واىل 5 كيلومرت 

5011.5 مرت واىل 1000 مرت 
HU11_02=1 & 
hu10_02 >=1526.3Q335_2=425.8

 & 3011.8HU11_02=1 مرت واىل 500 مرت
hu10_02 >15 
(score=1.9)

40.9Q335_2=320.8

3002.0Q335_2=1, 225.9 مرت فأقل

	0.70.1..ال أعرف أو ال إجابة

15.08.2نسبة الحرمان
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ثالثا: ميدان البنى التحتية 

يقاس دليل هذا امليدان بثامنية مؤرشات حددت عالماتها كام 

هو مبني يف الجدول )5-3(. 

املصدر الرئييس للامء، وتعترب األرسة محرومة مبوجب هذا . 1

من  توصيل  هو  للامء  الرئييس  املصدر  يكن  مل  إذا  املؤرش 

الشبكة العامة إىل الوحدة السكنية. 

توفر مصدر الكهرباء، وتعترب األرسة محرومة إذا كانت ال . 2

تحصل عىل الكهرباء من الشبكة العامة. وتم يف هذا املؤرش 

إال  متساوي  بشكل  املشرتك  واملولد  الخاص  املولد  معاملة 

أنه أعطيت أفضلية للشبكة العامة باعتبار أنها توفر كهرباء 

دون ضجيج ودون الحاجة إىل اإلدامة والصيانة. 

وتعترب . 3 العامة،  الشبكة  من  الكهربائية  الطاقة  استقرار 

األرسة محرومة إذا كان مسكنها غري مرتبط بالشبكة العامة 

الشبكة  من  الكهرباء  عىل  الحصول  ساعات  عدد  كان  أو 

العامة يقل عن 17 ساعة يوميا. 

كان . 4 إذا  محرومة  األرسة  وتعترب  الصحي،  الرصف  وسيلة 

العامة  بالشبكة  وال  تعفني  بحوض  متصال  ليس  مسكنها 

انه مل تجمع يف مسح احساس  للرصف الصحي. ونظرا إىل 

2007 بيانات عام اذا كانت شبكة الرصف الصحي العامة 

الصحي  الرصف  شبكة  عالمة  اعتربت  جيد  بشكل  تعمل 

العامة لسنة 2007 تساوي 1.7 وذلك استنادا إىل متوسط 

عالمة 2004. 

إذا . 5 محرومة  األرسة  وتعترب  النفايات،  من  التخلص  وسيلة 

أو  مفتوحة  حاوية  يف  النفايات  وضع  هي  الوسيلة  كانت 

انها تحرق أو تطمر أو تحلل أو ترمى أو طرق أخرى غري 

حاوية  يف  النفايات  وضع  هي  الوسيلة  وليست  مقبولة 

خاصة بالنفايات أو جمعها من قبل عامل القاممة.

نوعية الطريق املؤدي للمسكن، وتعترب األرسة محرومة إذا . 6

كان الطريق ترايب أو مفروشا بالحىص او غري ذلك من نوعية 

متدنية وليس معبداً بشكل كامل أو بشكل جزيئ. 

املجال . 7 هذا  وميثل  املسكن،  محيط  يف  السلبية  املؤثرات 

لعالمات  البسيط  الحسايب  الوسط  يساوي  مركب  مؤرش 

مياه  وقاذورات،  نفايات  ضجيج،  سلبية:  مؤثرات  خمسة 

وتحصل  كافية.  غري  إنارة  الصحي،  الرصف  منافذ  راكدة، 

كبريا  تأثريه  كان  إذا  السلبي  للمؤثر   0 العالمة  األرسة عىل 

قليال  تأثريه  كان  إذا  قليال و1  تأثريه  كان  إذا   0.5 والعالمة 

جدا و2 إذا كان ال تأثري له عىل اإلطالق، وبهذا تعترب األرسة 

عالمات  متوسط  كان  إذا  املؤرش  لهذا  بالنسبة  محرومة 

املؤثرات الخمسة تقل عن 1.

املسافة إىل الخدمات، وميثل هذا املجال مؤرش مركب يعرب . 8

ألربعة  بالنسبة  السكنية  الوحدة  عن  مسافة  اقرب  عن 

عبادة.  محل  بريد،  دائرة  رشطة،  مركز  صيدلية،  خدمات: 

وتعد األرسة محرومة إذا زادت املسافة عن 1 كيلومرت.

متساوية ليك يحصل مجال  أوزاناً  الثامنية  املؤرشات  وأعطيت 

ببقية املجاالت املشمولة ضمن  الوزن مقارنة  الكهرباء ضعف 

هذا  وتم  مبؤرشين.  ممثل  املذكور  املجال  ان  باعتبار  امليدان 

تأثري  الكهرباء من  ملا شكله نقص توفر  الكهرباء نظراً  التميز ملجال 

الفرتة 2004-2007 والن  العراق خالل  املعيشة يف  كبري عىل مستوى 

عىل  القدرة  عىل  محسوس  بشكل  يؤثر  الكهربايئ  التيار  انقطاع 

إشباع العديد من الحاجات األساسية األخرى كمتابعة الدراسة 

واستخدام السلع املعمرة. 

املؤرش
20042007

%السؤال والرمز%السؤال والرمزعالمة

q)1.5ال يوجد تقزم )أكرث من 2- درجة معيارية
Hazg3=>

77.4haz>= -275.9

qال أعرف أو ال إجابة

22.624.1نسبة الحرمان 

عىل مستوى األرس )وفقا ملتوسط عالمات 

أفراد كل أرسة(

ال ينطبق )ليس لدى األرسة طفل بعمر من 

ستة اشهر إىل اقل من 5 سنة( ال أعرف أو ال 

إجابة لكل أفراد األرسة

56.153.8

8.711.0نسبة الحرمان عىل مستوى األرس

3. االستشارة حول الرعاية الصحية أثناء 
الحمل 4

sprghc_1MICS3: MN2=

q0ال أحدAN5=06 13.1Y3.9

q0.4نعم/ آخرونAN4=06 0.2E, F, G, X0.2

q0.7نعم/ قابلة قانونيةAN3=06 0.9D0.3

q 1نعم/ ممرضةAN2=06 1.1C0.2

q284.7نعم/ طبيبA, B19.5

q75.9..ال أعرف أو ال إجابة

14.24.4نسبة الحرمان 

عىل مستوى األرس )وفقا ملتوسط عالمات 

أفراد كل أرسة(

ال ينطبق )ليس لدى األرسة نساء متزوجات أو 

سبق لهن الزواج وأعامرهن اقل من 55 سنة 

وحصل لهن حمل خالل السنوات الخمسة 

املاضية( ال أعرف أو ال إجابة لكل أفراد األرسة

45.872.3

6.14.9نسبة الحرمان عىل مستوى األرس

4SPbHsD. املسافة إىل اقرب مركز صحي

	0.0أكرث من 10 كيلومرتHU11_02=4(score=0.2)11.5Q335_5=75.8

	 0.4أكرث من 5 كيلومرت واىل 10 كيلومرتHU11_02=34(score=0.7)10.2Q335_5=67.8

0.7HU11_02=220.9Q335_5=531.8أكرث من 1 كيلومرت واىل 5 كيلومرت 

5011 مرت واىل 1000 مرت 
HU11_02=1 & hu10_03 

>=1527.3Q335_5=428.2

 3011.4HU11_02=1 & hu10_03 مرت واىل 500 مرت
>15 (score=1.6)

29.1Q335_5= 315.7

3001.8Q335_5=1, 2 10.6 مرت فأقل

	0.90.2..ال أعرف أو ال إجابة

42.645.3نسبة الحرمان

يخص هذا املؤرش النساء املتزوجات أو اللوايت سبق لهن الزواج. إال ان مسح الظروف املعيشية 2004 شمل النساء بعمر اقل من 55 سنة وحصل لهن حمل خالل السنوات الخمسة املاضية يف حني . 4

شمل مسح مكس 3 النساء الاليئ أنجنب مولودا خالل السنتني السابقتني للمقابلة ضمن الفئة العمرية -15 - 49.
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%السؤال والرمز%السؤال والرمزعالمةاملؤرش

	 كهرباء الشبكة العامة 20-17 ساعة

يوميا
1HA 11=36.6q0325_1>=17 & >=205.5

	 كهرباء الشبكة العامة 23-21 ساعة

يوميا
1.5HA 11=210.3q0325_1>=21 & >=231.1

	 كهرباء الشبكة العامة 24 ساعة

يوميا
2HA 11=14.7q0325_1=240.7

	3.20.6..ال أعرف أو ال إجابة

75.292.1نسبة الحرمان 

4Ssan. وسيلة الرصف الصحي

	0مجرى مكشوفHA18=55.7q0313=414.0

	0.3أخرىHA18=62.6q0313=50.8

	0.5مجرى مغطىHA18=34 ,15.5q0313=37.0

	)1.0حوض تعفني )سبتك تنكHA18=239.2q0313=248.9

	 الشبكة العامة: ال تعمل بشكل

جيد مطلقا
1.0HA18=1 & HA18=33.329.2

	1.5الشبكة العامة: مشاكل متكررةHA18=1 & HA18=216.0q0313=1

	2.0الشبكة العامة: دون مشاكلHA18=1 & HA18=117.5

q0.20.0..ال أعرف أو ال إجابة

23.821.9نسبة الحرمان

5Sgarb. وسيلة التخلص من النفايات

q0ترمى خارج الوحدة السكنيةHA20=553.1q0312=354.2

q0.2طرق أخرىHA20=80.1q0312=60.3

q 0.5تحرق أو تطمرHA20=47 ,6 ,11.1q0312=4, 57.5

q1.0توضع يف حاوية خاصةHA20=23 ,6.1q0312=28.0

q ترفع من قبل البلدية أو مقاول

البلدية
1.7HA20=129.5q0312=130.0

q0.0..ال أعرف أو ال إجابة

64.461.9نسبة الحرمان

6SHsrod. نوعية الطريق املؤدي للمسكن

	0.2طريق ترايب أو أخرىIO5 ,4 =05 38.8q0334= 5, 630.3

	0.6طريق مفروش بالحىصIO3 ,2 =05 4.0q0334= 49.8

	1.014.5طريق معبد دون رصيفq0334= 133.1

	1.5طريق معبد ورصيف غري معبد
IO) 1 =05 score(1.7 

42.7q0334= 310.4

	2طريق معبد ورصيف معبدq0334=216.3

	0.00.0..ال أعرف أو ال إجابة

الجدول )3-5( مؤرشات ميدان البنى التحتية

%السؤال والرمز%السؤال والرمزعالمةاملؤرش

1SWtSr. املصدر الرئييس للامء

	 برئ مكشوف أو بركة/بحرية أو

أخرى
0.1

ha22=6,13,14,15 or 
ha29=9,10,17,18و

2.1q0314 =5, 6, 94.4

	 0.3نهر أو قناة أو عني ماء أو كهريز
ha29=5,8,10,11,12 or 

ha29=12,14,15,16 6.4q0314 = 4, 7, 87.1

	0.5سيارة حوضية
ha22=7,9 or 
ha29=11,133.2q0314 = 32.7

	0.7الشبكة العمومية: حنفية عامة
Ha224 ,3 ,2 = or 

ha29=4, 7, 83.6q0314 = 22.3

	 الوحدة السكنية مرتبطة بشبكة

عمومية
1.5

ha22=1, 3 or ha29=1, 
2, 6, 1984.6q0314 = 183.5

	0.00.0..ال أعرف أو ال إجابة

15.316.5نسبة الحرمان

2SElects. توفر مصدر للكهرباء

q0ال يوجد كهرباءOne value :HA10=6 0.4Q0323_1=4 0.2

q يوجد كهرباء من مصدر واحد فقط

من غري الشبكة العامة
0.5

One value :ha10=2,3,4 
or5  2.9

Q0323_1,Q0323_2, Q0323_3: no 
value 1 & one value 2 or 31.6

q يوجد كهرباء من أكرث من مصدر

واحد من غري الشبكة العامة
0.9

One value :ha10=2,3,4 
or5  0.1

Q0323_1, Q0323_2, Q0323_3: 
no value 1 & two values 2 or 30.6

	 يوجد كهرباء من الشبكة العامة

فقط 
1.0One value :HA10=1 67.6

Q0323_1, Q0323_2, Q0323_3: 
one value 1 & no values 2 or 323.0

	 يوجد كهرباء من الشبكة العامة

ومن مصدر آخر فقط
1.5

2 values :HA10=1&  
HA10=2,3,4 or 5 once28.8

Q0323_1, Q0323_2, Q0323_3: 
one value 1 & one value 2 or 352.7

	 يوجد كهرباء من الشبكة العامة

2.0ومن أكرث من مصدر آخر
3 values :HA10=1&  

HA10=2,3,4 or 5 twice0.1
Q0323_1, Q0323_2, Q0323_3: 

one value 1 & two values 2 or 321.8

	0.00.0..ال أعرف أو ال إجابة

3.52.5نسبة الحرمان

3. استقرار الطاقة الكهربائية من 

الشبكة العامة 
SElecta

	0ال يوجد كهرباء من الشبكة العامةOne value :HA10=60.4Q0323_1=42.5

	 كهرباء الشبكة العامة 6 ساعة فأقل

يوميا
0.2HA 11=5 (score=0.4)15.8q0325_1>=646.1

	 كهرباء الشبكة العامة 7-12 ساعة

يوميا
0.5q0325_1>=7 & >=1237.7

	 كهرباء الشبكة العامة 13-16 ساعة

يوميا
0.7HA 11=458.9q0325_1>=13 & >=165.8
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الجدول )3-6( مؤرشات ميدان املسكن 

%السؤال والرمز%السؤال والرمزعالمةاملؤرش

1SHsMat. مادة بناء الوحدة السكنية

	 ،السقف: خشب، أخرى، الجدران: طني

قصب، أخرى
0.2

IO04=2, 5, 6 & 
IO02=6-106.8

q0305=3, 4 
&q0304>57.2

	 ،السقف: خشب، أخرى، الجدران: طابوق

حجر، كتل اسمنت/بلوك، ثرمستون، ألواح 

كونكريتية

0.6
IO04=2& 5,6 , 

IO02>= 57.8
q0305=3, 4 & 

q0304>= 58.8

	 1.0السقف: شيلامنIO04=13 , 42.6q0305=2 38.1

	1.5السقف: صب مسلح، الجدران:ليس حجرIO04=4& IO02~=140.2
q0305=1 

&q0304~=241.8

	2.0السقف: صب مسلح، الجدران: حجرIO04=4& IO02=12.4
q0305=1 & q0304= 

24.0

0.10.0..   ال أعرف أو ال إجابة

14.616.1نسبة الحرمان 

2SpcRoom. حصة الفرد من غرف املسكن

:HA03/HA01حصة الفرد من الغرف: 
Rooms(q0309 /

xhhsize:

	0.1 0.10.7<0.2<0.00.1اقل من

	0.2 0.23.2< & 0.1=<2.1<=0.1 & <0.10.20.2 – اقل من

	0.3 0.36.6< & 0.2=<9.5<=0.2 & <0.20.40.3 – اقل من

	0.4 0.49.2< & 0.3=<15.1<=0.3 & <0.30.60.4 – اقل من

	0.5 0.58.5< & 0.4=<12.8<=0.4 & <0.40.80.5 – اقل من

	0.6 0.614.7< &0.5=<0.617.0< &0.5=<0.51.0 – اقل من

	0.8 0.819.5< & 0.6=<0.818.2< & 0.6=<0.61.2 – اقل من

	1.0 1.09.4< & 0.8=<1.07.3< & 0.8=<0.81.4 – اقل من

	2.0 2.023.3< & 1.0=<15.1<=1.0 & <1.01.62.0 – اقل من

	3.0 3.03.4< & 2.0=<1.8<=2.0 & <0.21.83.0 – اقل من

	3.01.3=<0.9<=3.02.03.0 فأكرث

q0.00.0..ال أعرف أو ال إجابة

39.728.3نسبة الحرمان

3. توفر مرافق املسكن

عدد املتوفر من املرافق التالية: مطبخ، حامم، 

مرافق صحية، حديقة:
No. by HA06, HA13, 

HA14, HA05_01:
No. by q0309 & 

q0310:

q0000.600.1

q10.512.811.1

q20.7213.729.5

%السؤال والرمز%السؤال والرمزعالمةاملؤرش

42.840.1نسبة الحرمان 

7. املؤثرات السلبية يف محيط املسكن 

)ضجيج، نفايات وقاذورات، مياه 

راكدة، منافذ الرصف الصحي، إنارة غري 

كافية(: العالمة:

SPrblm (mean of 
scores from PM01_04, 
PM01_06, IO09, IO10 & 

HU07)

SPrblm (mean of scores from 
q0331_04, q0331_06, q0331_07, 

q0331_08, q0331_12)

	0.75 19.732.6اقل من

	1 0.7525.213.1 – اقل من

	1.25 135.713.9 - اقل من

	1.5 1.2513.99.1 – اقل من

	1.55.631.2 فأكرث

	0.00.1..ال أعرف أو ال إجابة

44.945.7نسبة الحرمان 

8. املسافة اىل الخدمات )صيدلية، 

مركز رشطة، دائرة بريد، محل عبادة(: 

العالمة:

SSrvces (mean of 
scores from HU11_06, 
HU11_07, HU11_08 & 

HU11_09)

SSrvces (mean of scores from 
q0335_06, q0335_07, q0335_08, 

q0335_07)

	0.75 13.911.5اقل من

	1 0.7510.210.2 – اقل من

	1.25 119.619.2 - اقل من

	1.5 1.25246.28.8 – اقل من

	1.532.230.1 فأكرث

	0.20.1..ال أعرف أو ال إجابة

23.421.7نسبة الحرمان 

رابعا: ميدان املسكن 

يقاس دليل هذا امليدان بأربعة مؤرشات حددت عالماتها كام 

هو مبني يف الجدول )6-3(. 

إذا . 1 محرومة  األرسة  وتعترب  السكنية:  الوحدة  بناء  مادة 

أو  أضلع حديدية  ليست  املسكن  بناء سقف  مادة  كانت 

خرسانة )كونكريت(.

حصة الفرد من غرف املسكن: ويقيس هذا املؤرش اإلكتظاظ . 2

وتعد األرسة مبوجبه محرومة إذا قلت حصة الفرد من عدد 

الغرف الكيل للمسكن عن نصف غرفة. 

توفر مرافق املسكن: وتعد األرسة محرومة ان توفرت اقل . 3

املطبخ  السكنية هي  للوحدة  مرافق  أربعة  من  ثالثة  من 

والحامم واملرافق الصحية والحديقة.

نوع . 4 مؤرش  وميثله  املاء:  لتسخني  املستخدمة  الطاقة  نوع 

الطاقة املستخدمة لتسخني املاء لغرض االستحامم. وتعترب 

األبيض  النفط  هو  الطاقة  مصدر  كان  إذا  محرومة  األرسة 

أنواع متدنية أخرى  أو  الفحم  أو  الخشب  أو  )الكريوسني( 

من مصادر الطاقة. 
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بأسعار  دينار  ألف   100,000 عن  الدخول  هذه  مجموع 

إذا  عام 2004 خالل سنة واحدة. وتعترب األرسة محرومة 

مل تنطبق عليها أي من الحاالت الثالثة.

والهدف األساس من هذا امليدان هو شمول الحاجات األساسية 

ولتعذر  األخرى.  األربعة  امليادين  ضمن  تقع  ال  التي  املادية 

إشباع  مدى  تقيس  املتاحة  البيانات  من  مؤرشات  استخالص 

الحاجات املذكورة بشكل مبارش، تعتمد يف هذا امليدان مؤرشات 

املذكورة.  للمؤرشات  كمقاربة  لألرسة  االقتصادي  الوضع  تخص 

إما  عموما  هي  لألرسة  االقتصادي  الوضع  مؤرشات  أن  ومبا 

مؤرشات تخص الدخل أو مرتبطة بالدخل، تعرب نسبة الحرمان 

املستخلصة من دليل هذا امليدان بشكل رئيس عن فقر الدخل 

وبالتايل يتوقع أن تكون مقاربة إىل نسبة الفقر املحسوبة وفق 

منهجية خط الفقر. 

إن “مجاالت” هذا امليدان، وبالتايل مؤرشاته، تعكس أوجه متباينة 

لهذا  ونظرا  لألرسة.  االقتصادي  الوضع  ملجمل  متداخلة  إنها  إال 

التداخل يف قيم مؤرشات هذا امليدان وألنها تقيس مستوى مجمل 

الوضع االقتصادي لألرسة وليس مستوى اإلشباع لحاجات أساسية 

محددة، أعطيت املؤرشات الخمسة لهذا امليدان أوزانا متساوية. 

الجدول )3-7( مؤرشات الوضع االقتصادي

%حالة الحرمان%حالة الحرمانعالمةاملؤرش

1SPcIncQ. متوسط دخل الفرد

	)0منخفض جدا )الخميس األدىنhe34qcap1 =19.6Ppcif >2019.2

	)0.5منخفض )ثاين أدىن خميسhe34qcap2 = 19.0Ppcif >=20 & >4021.1

	)1.0متوسط )الخميس الوسطيhe34qcap3 = 19.2Ppcif >=40 & >6020.7

	)1.5مرتفع )ثاين أعىل خميسhe34qcap4 = 19.3Ppcif >=60 & >8019.9

	)2مرتفع جدا )الخميس األعىلhe34qcap5 = 19.3Ppcif >=8019.2

	3.70.0.. ال أعرف أو ال إجابة

38.540.2نسبة الحرمان

2SLfSt. وضع حالة العمل ألفراد األرسة

HR07>=18:Q103>=18:العمر 18 سنة فأكرث ووضع حالة العمل

	)0فاقد األمل يف الحصول عىل عمل )محبط
LF &2=03 LF&9=04  
LF & 1=06 LF2=09 0.1Q701=0 & Q704=20.0

	0.2عاطل عن العمل
LF &2=03 LF&9=04  
LF & 1=06 LF1=>07 2.2

 Q701=0 & Q703=1
& Q05>42.8

	0.5معارضة األهل أو الزوج أو عوائق اجتامعيةLF8=09 0.6 Q702=31.8

	 0.8بسبب احتياجات خاصة أو معاق أو مريضLF6 ,5=09 2.2Q702=50.9

	1.0طالب متفرغ، متفرغة لألعامل املنزليةLF 09=3, 423.0 Q702=2, 721.7

	1.5تم تعاقده يف عملLF 09=1
1.7

Q702=4
1.6

	1.5متقاعدLF 09=7Q702=6

	2.0يعمل
 LF 01=1,LF 02=1 or

LF 03=120.9Q701>020.9

	 )ال ينطبق املؤرش )العمر اقل من 18 سنة 

أو ال أعرف أو ال إجابة
..49.850.2

	5.15.5نسبة الحرمان

عىل مستوى األرس

)وفقا ملتوسط عالمات أفراد كل أرسة(

	0.40.0ال أعرف أو ال إجابة لكل أفراد األرسة

%السؤال والرمز%السؤال والرمزعالمةاملؤرش

q31.0348.6348.4

q42.0434.3440.9

q0.0ال أعرف أو ال إجابة

17.110.7نسبة الحرمان 

4SHtwtr. نوع الطاقة املستخدمة لتسخني املاء

	0روث الحيواناتHa09=60.2q0326_41 = 70.2

	0.2حطب أو فحم، أخرىHa09=57 ,1.6q0326_41 = 6, 84.3

	 0.6نفطHa09=420.6q0326_41 = 524.4

	1.0غازHa09=230.2q0326_41 = 410.9

	 كهرباء مع تجهيز الشبكة العامة 20 ساعة

فأقل يوميا
1.5

Ha09=1, 3 & Ha09 
=3, 4, 539.0

q0326_41 >= 3 & 
q0325_1>=2058.4

	 خاليا الشمسية او كهرباء مع تجهيز الشبكة

العامة 21 ساعة او اكرث يوميا
2.0

Ha09=1, 3 &  
Ha09=1, 27.6

q0326_41 >= 3 & 
q0325_1>201.5

	0.90.4..ال أعرف أو ال إجابة

22.428.9نسبة الحرمان

خامسا: ميدان وضع األرسة االقتصادي 

يقاس دليل هذا امليدان بخمسة مؤرشات حددت عالماتها كام 

هو مبني يف الجدول )7-3(. 

هذا . 1 وفق  محرومة  األرسة  وتعترب  الفرد:  دخل  متوسط 

ترتيبها  إذا وقعت ضمن أدىن %40 من األرس عند  املؤرش 

وفقا ملتوسط دخل الفرد. 

محروما . 2 األرسة  فرد  ويعترب  األرسة:  ألفراد  العمل  حالة 

مبوجب هذا املؤرش إذا تعذر عليه العمل ألنه فاقد األمل 

العمل  عن  عاطل  انه  أو  )محبط(  عمل  عىل  الحصول  يف 

أو ملعارضة األهل أو الزوج أو عوائق اجتامعية أو بسبب 

احتياجات خاصة أو كونه معاق أو مريض. 

حجم . 3 قسمة  كخارج  املؤرش  هذا  يحسب  اإلعالة:  معدل 

إذا  محرومة  األرسة  وتعد  فيها.  العاملني  عدد  عىل  األرسة 

بلغ معدل اإلعالة خمسة أو أكرث أو إذا مل يكن يف األرسة 

فرد يعمل.

عدد السلع املعمرة: ويحسب هذا املؤرش وفقا لعدد السلع . 4

املعمرة لدى األرسة من مجموع تسعة سلع معمرة توفرت 

املسح  ويف   2004 املعيشية  األحوال  مسح  يف  عنها  بيانات 

وتصلح  )احساس(   2007 لألرسة  واالقتصادي  االجتامعي 

للتمييز ما بني األرس بحسب املستوى املعييش. وقد روعي 

تكاد  التي  املعمرة  السلع  استبعاد  السلع  هذه  اختيار  يف 

تتوافر لدى جميع األرس تقريبا كاملروحة الكهربائية واملدفأة 

والسلع املعمرة التي يتوقع ان تتوافر بنسب أعىل لدى األرس 

ذات املستوى املعييش املنخفض واملتوسط مقارنة بتوافرها 

لدى األرس ذات املستوى املعييش املرتفع كامكنة الخياطة 

تشبع  التي  البديلة  املعمرة  السلع  دمجت  كام  والراديو. 

سبيل  فعىل  واحدة.  سلعة  ضمن  األساسية  الحاجة  ذات 

واالسود  االبيض  والتلفزيون  امللون  التلفزيون  اعترب  املثال، 

سلعة واحدة. والسلع التسعة املشمولة يف هذا املؤرش هي 

ثالجة، فرن غاز أو كهرباء للطبخ، غسالة مالبس، مكنسة 

كهربائية، خالط كهربايئ، تلفزيون، صحن القط، كومبيوتر 

شخيص ومكيف. ومبوجب هذا املؤرش تعد األرسة محرومة 

إذا قل عدد السلع املذكورة عن ثالثة باعتبار ان ثالثة من 

السلع املذكورة ال ميكن االستغناء عنها أو إيجاد بديل لها 

وهي الثالجة وفرن غاز أو كهرباء للطبخ والتلفزيون. 

عن . 5 رصيحة  أسئلة  وجود  لعدم  نظرا  األصول:  ملكية 

حاالًت  ثالثة  اعتمدت  الثالثة،  املسوحات  يف  امللكية 

الذي  للمسكن  األرسة  ملكية  هي  امللكية  هذه  لتحديد 

دخول  عىل  وحصولها  خاصة  لسيارة  وملكيتها  فيه  تقيم 

والفوائد  الغرف  أو  واألبنية  األرايض  كإيجارات  ملكية 

والعائدات من مدخرات أو قروض أو أسهم بحيث ال يقل 
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الفصل الرابع: تعاريف املؤرشات 

4-1 تعريف مؤرشات امليادين لدليل عام 2007 

القياس  عملية  يف   2007 لسنة  املعيشة  مستوى  دليل  يعتمد 

ستة ميادين، لكل ميدان عدد من املؤرشات، يعرض هذا الجزء 

تعريفا لكل مؤرش من مؤرشات امليادين الستة.

أوال: ميدان الوضع اإلقتصادي 

إنفاق الفرد، يقاس هذا املؤرش عىل أساس بيانات متوسط . 1

إنفاق الفرد باألسعار املوحدة. ويحسب املؤرش وفقا لبيانات 

مسح األرسة االجتامعي واالقتصادي 2007 التي تم تعديلها 

اختالف  عن  الناتجة  السعرية  التباينات  أثار  إلزالة  سعريا 

األرسة  شمول  فرتة  اختالف  عن  أو  لألرس  الجغرايف  املوقع 

تخللتها  الواحدة  السنة  تجاوزت  والتي  املسح  فرتة  ضمن 

تغريات سعرية كبرية نسبيا.

معدل اإلعالة، يساوي هذا املؤرش خارج قسمة حجم األرسة . 2

عىل عدد العاملني فيها. 

عدد السلع املعمرة، عدد السلع املعمرة األساسية الصالحة . 3

للعمل التي متتلكها األرسة وهي 14 سلعة: 

طباخ غاز أو كهربايئ �

خالطة كهربائية �

ثالجة �

غسالة مالبس كهربائية  �

أو  � الشمسية  بالطاقة  أو  غازي  أو  كهربايئ  ماء  سخان 

نفطي

مربدة هواء أو مكيف �

براد ماء  �

مكنسة كهربائية  �

تلفزيون ابيض واسود أو ملون  �

مسجل فيديو أو مشغل اقراص ليزرية  �

مولدة كهربائية  �

حاسوب شخيص  �

بالي ستيشن  �

ستاليت  �

ملكية األصول: هو مؤرش مركب يتعلق مبلكية األرسة من . 4

لتحديد  حاالًت  ثالث  وأعتمدت  الرئيسة.  األصول  بعض 

تقيم  الذي  للمسكن  األرسة  ملكية  هي  األصول  ملكية 

ملكية  دخول  عىل  وحصولها  خاصة  لسيارة  وملكيتها  فيه 

من  والعائدات  والفوائد  الغرف  أو  االرايض  كإيجارات 

مدخرات أو قروض أو أسهم. 

مدى . 5 قياس  املؤرش  هذا  من  يستهدف  والسلف:  القروض 

قدرة األرسة عىل الحصول عىل قروض وسلف لتوفري حاجتها 

األساسية خالل 12 شهر املاضية حينام اليستطيع توفري تلك 

وتحصل  اإلعتيادية.  دخلها  مصادر  طريق  عن  الحاجات 

األرسة عىل تلك القروض والسلف من عدة مصادر هي:

أقرباء داخل العراق �

أقرباء ساكنني يف الخارج  �

أصدقاء/ جريان  �

مقريض نقود )مرابني(  �

تاجر  �

مالك الدار �

رب العمل �

مرصف حكومي أو أهيل �

منظمة غري حكومية  �

أخرى �

ثانياً: ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي 

مبدى . 1 املؤرش  هذا  يختص  اإلجتامعي:  والضامن  التقاعد 

والضامن  التقاعد  بقوانني  العاملني  األرسة  أفراد  شمول 

االجتامعي وفيام إذا كانت األرسة تستلم دخوال تقاعدية. 

العمل . 2 دميومة  مبدى  املؤرش  هذا  يعنى  العمل:  دميومة 

ثلثي دخل  مايقارب  يشكل  العمل  من  الدخل  أن  باعتبار 

العاملني سواء يعملون  األرسة. ويشمل هذا املؤرش جميع 

بأجر أو لحسابهم أو أصحاب عمل.

املتعلقة . 3 املخاطر  نوع  املؤرش  هذا  يبني  العمل:  خطورة 

العاملني بأجر أوالعاملني لحسابهم الخاص  بالعمل لألفراد 

أو أصحاب العمل مثل عدم قدرة فرد من األرسة عىل العمل 

أو  الوضع األمني،  العمل بسبب  أو عدم رغبته مبزيد من 

بدرجة خطورة العمل الذي ميارسه أفراد األرسة )خطر جدا، 

خطر، خطر نسبيا، غري خطر(.

املخاطر: يعتمد هذا املؤرش عىل عدد املشاكل التي تؤثر سلبا . 4

بواحد أو أكرث من أفراد األرسة خالل االثني عرش شهرا السابقة 

لناريخ املسح من بني أحد عرش نوعاً من املشاكل وهي: 

فقدان العمل من قبل أي فرد من أفراد األرسة  �

إنخفاض راتب فرد من األرسة  �

إفالس أعامل األرسة التجارية �

مرض شديد أو حادث لفرد من األرسة  �

وفاة فرد أخر من أفراد األرسة  �

رسقة  �

عنف بسبب الوضع غري اإلعتيادي يف العراق �

إختطاف، تهديد بالقتل،… مبا له عالقة باألوضاع غري  �

اإلعتيادية 

%حالة الحرمان%حالة الحرمانعالمةاملؤرش

7.57.9نسبة الحرمان عىل مستوى األرس

3. معدل اإلعالة )حجم األرسة مقسوما عىل 

عدد العاملني(
SDpndncy

	150 فأكرث أو ليس يف األرسة فرد يعملDpndncy>=1512.7Dpndncy>=1512.2

	15 100.2 – اقل من
 Dpndncy>=10 &

>154.2
 Dpndncy>=10 &

>153.6

	10 80.4 – اقل منDpndncy>=8 & >108.3Dpndncy>=8 & >107.7

	8 60.6 – اقل منDpndncy>=6 & >817.1Dpndncy>=6 & >817.6

	6 50.8 – اقل منDpndncy>=5 & >611.4Dpndncy>=5 & >611.5

	5 41 – اقل منDpndncy>=4 & >512.8Dpndncy>=4 & >513.4

	4 31.3 – اقل منDpndncy>=3 & >414.2Dpndncy>=3 & >415.5

	3.21.6 – اقل منDpndncy>=2 & >314.2Dpndncy>=2 & >313.5

	2 1 & <1.82أكرث من 1– اقل من>Dpndncy3.9Dpndncy>1 & >24.0

	12 1=Dpndncy1.1 Dpndncy=11.0

	0.0..ال أعرف أو ال إجابة

53.752.6نسبة الحرمان 

4. عدد السلع املعمرة)من مجموع 9 سلعة(
SDrblsN (Included 
durables in he48): 

 SDrblsN (Included
 :(durables in Q1601

	00	04.8	01.7

	2-10.5	1-227.1	1-215.3

	4-31	3-437.8	3-454.6

	7-51.7	5-725.0	5-726.1

	2 8 فأكرث	5.3 8فأكثر	2.2 8 فأكثر

	ال أعرف أو ال إجابة..

31.917.0نسبة الحرمان

5. ملكية األصول )املسكن، سيارة، دخول 

ملكية(
SOwnrshpSOwnrshp

 HT 04=1)+ ((HE( مجموع الحاالت

:+)48_18>=2 (OwnInc>=100,000

	00.5018.7018.2

	11157.1155.8

	21.5223.1222.8

	3231.133.3

	0.00.0..ال أعرف أو ال إجابة

18.718.2نسبة الحرمان
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الثالث . 2 الرئيسة  املصادر  به  يقصد  الكهرباء:  مصدر  توفر 

توفرها  حسب  األرسة  تستخدمها  التي  الكهربائية  للطاقة 

وتشمل:

الشبكة العمومية  �

مولدة مشرتكة  �

مولدة خاصة  �

التوجد كهرباء  �

مدى . 3 العامة:  الشبكة  من  الكهربائية  الطاقة  إستقرار 

وتحدد  الوطنية،  الشبكة  من  الكهربائية  الطاقة  إستقرار 

استقرارية الطاقة الكهربائية من خالل املعدل اليومي لعدد 

ساعات الطاقة الكهربائية املجهزة لألرسة خالل تلك الفرتة.

الوحدة . 4 يف  الصحي  الرصف  نوع  الصحي،  الرصف  وسيلة 

السكنية، وتشمل األنواع األتية التي تؤرش إحداها: 

الشبكة العمومية  �

حوض تعفني )سبتك تنك( �

مجرى مغطى  �

مجرى مكشوف �

أخرى تذكر )………( �

وسيلة التخلص من النفايات: الطريقة التي تتخلص األرسة . 5

بها من القاممة وتؤرش الوسيلة األكرث شيوعا: 

ترفع من قبل البلدية أو مقاول البلدية  �

وضعها يف حاوية خاصة  �

رميها خارج الوحدة السكنية  �

حرقها  �

طمرها  �

أخرى تذكر )…..( �

املؤدي . 6 الطريق  نوع  املسكن:  اىل  املؤدي  الطريق  نوعية 

عند  الباحث  شاهده  والذي  أرصفته  ونوعية  املسكن  اىل 

تسجيله لبيانات األرسة وتشمل: 

طريق معبد  �

طريق معبد ورصيف معبد  �

طريق معبد ورصيف غري معبد  �

طريق مغطى بطبقة حىص )سبيس(  �

طريق ترايب  �

أخرى )تذكر…( �

اليوجد طرق بري  �

املؤثرات السلبية يف محيط املسكن: مؤرش مركب يعرب عن . 7

عدد املكاره البيئية يف محيط املسكن وفقا ملا تديل به األرسة 

واملؤثرات السلبية هي:

دخان وغازات  �

غبار  �

روائح كريهة  �

ضجيج �

حرشات وقوارض وكالب وحيوانات أخرى  �

النفايات والقاذورات قرب الوحدة السكنية  �

املطر ومياه راكدة  �

منافذ الرصف الصحي  �

رطوبة �

عدم كفاية التهوية  �

مخاطر أمنية  �

إنارة غري كافية  �

أقرب . 8 عن  يعرب  مركب  مؤرش  هو  الخدمات:  اىل  املسافة 

مسافة عن الوحدة السكنية بالنسبة الىإحدى عرش خدمة 

الخدمات  هذه  من  واحدة  كل  إزاء  باألمتار  البعد  ويذكر 

وهي: 

صيدلية �

مركز رشطة �

دائرة بريد �

محل عبادة  �

مركز شباب  �

مرصف �

محطة اطفاء �

مجلس بلدي �

موقف باص عمومي �

باص خاص / سيارة أجرة �

أسواق �

سادساً: ميدان املسكن 

مادة بناء الوحدة السكنية: يشمل هذا املؤرش عىل مادة . 1

ويتم  السكنية  للوحدة  الجدران  بناء  ومادة  السقف  بناء 

الجدران  بناء  ملادة  اإلختيارات  من  املناسبة  االجابة  تاشري 

وتشمل االجابات؛

طابوق �

حجر �

كتل اسمنت / بلوك �

ثرمستون �

الواح كونكريتية )بناء جاهز( �

طني �

قصب �

أخر �

أنواع أخرى من العنف �

مشكلة كبرية أخرى  �

ثالثا: ميدان التعليم 

لألفراد . 1 التعليمي  املستوى  تحديد  الدراسة:  متابعة 

عىل  املؤرش  هذا  وينطبق  الدراسة  متابعة  يف  وإنتظامهم 

األفراد الذين سبق لهم اإللتحاق وغري ملتحقني حاليا ضمن 

ممن  األفراد  وكذلك  سنة(   15 من  أقل  إىل   6( من  العمر 

يتابعون الدراسة بغض النظر عن السن. 

املستوى التعليمي للبالغني: يشمل األفراد فوق سن املدرسة . 2

)الصف  حاليا  الدراسة  ويتابع  فأكرث(  )15سنة  اإلبتدائية 

ممن  فأكرث(  )15سنة  األفراد  كاميشمل  الحالية(  واملرحلة 

بالدراسة  ملتحق  غري  لكنه  باملدرسة  اإللتحاق  لهم  سبق 

حاليا،وأعىل صف ومرحلة أنهاها. 

أو . 3 باملرت  املسافة  إبتدائية، هي  أقرب مدرسة  اىل  املسافة 

بالكيلو مرت بني املدرسة اإلبتدائية ومحل السكن.

املسافة اىل أقرب مدرسة متوسطة أو ثانوية: هي املسافة . 4

باملرت أو بالكيلو مرت بني املدرسة املتوسطة أو الثانوية ومحل 

السكن.

السبب الرئيس لرتك املدرسة أو عدم اإللتحـاق باملدرسة . 5

لرتك  الرئيس  السـبـب  عن  األفراد  كل  يسأل  الجامعة:  أو 

أسباب  منها  املدرسة  لرتك  اسباب  عدة  وهناك  الدراسة 

جدا  )النقل صعب  التاركني  مثل  األرسة  إرادة  عن  خارجة 

أسباب  أو  وثائق(  التوجد  املرض،  العجز  مأمون،  غري  أو 

الخدمات  يف  قصور  اىل  وتعود  األرسة  إرادة  عن  خارجة 

التعليمية مثل )التوجد مدرسة، التتوفر مقاعد يف املدرسة، 

ال تتوفر مرافق صحية، التوجد معلمة، اليوجد معلم عىل 

االطالق( وهناك اسباب تتعلق بوضع األرسة اإلقتصادي مثل 

للعائلة،  العمل  الدراسة،  نفقات  )التتمكن األرسة من سد 

العمل لشخص أخر( أو نقص إهتامم األرسة بالتعليم مثل 

واسباب  فيها(  الفرد  إهتامم  عدم  العائلة،  إهتامم  )عدم 

إجتامعية مثل )زواج، اسباب إجتامعية، فصل من املدرسة( 

او اسباب أخرى للترسب. 

االفراد بعمر 6 سـنوات فأكـرث ويبني هذا . 6 اللغات: يشمل 

املؤرش اللغـة التي يستطيع الفرد التعامـل بها )اللغة األم( 

باإلضافة اىل اهم لغتني من حيث القراءة، الكتابة، التكلم، 

)اليستطيع،  هو  هل  منهام  لكل  أدائه  مستوى  ويؤرش 

ضعيف، متوسط، جيد(.

رابعاً: ميدان الصحة

عدد أفراد األرسة الذين يعانون من إعاقة أو مرض مزمن: . 1

مزمن  أومرض  إعاقة  من  يعانون  الذين  األرسة  أفراد  عدد 

بسبب اإلصابات أو اإلعاقة أو السن ويشمل كافة األعامر. 

األطفال . 2 يخص  العمر(:  إىل  )الوزن  األطفال  تغذية  سوء 

يعاين من  أنه  الطفل  العمر ويعد  الخامسة من  دون سن 

إنخفاض الوزن نسبة اىل العمر)سوء تغذية( إذا كان قياسه 

من  يعاين  وإنه  الوسيط،  عن  معياريني  انحرافني  عن  يقل 

إرتفاع الوزن )فرط تغذية( نسبة اىل العمر إذا كان قياسه 

يزيد عن إنحرافني معياريني عن الوسيط.

التقزم )الطول نسبة اىل العمر(: يخص األطفال دون سن . 3

الخامسة من العمر ويعد الطفل أنه يعاين من نقص الطول 

نسبة اىل العمر )التقزم( إذا كان قياسه يقل عن انحرافني 

التغذية  سوء  مؤرش  خالف  وعىل  الوسيط،  عن  معياريني 

درجتني  عن  يزيد  طوله  كان  إذا  محروما  الطفل  اليعد 

الطول التعرب عن  بأعتبار أن حالة  الوسيط  معياريتني عن 

مشكلة تغذوية مناظرة لحالة زيادة الوزن. 

حول . 4 اإلستشارة  عن  يعرب  الحمل:  أثناء  الصحية  الرعاية 

الرعاية الصحية أثناء آخر حمل تشمل النساء بعمر )-49

15( سنة، املتزوجات واللوايت سبق لهن الزواج. 

املساعدة خالل الوالدة، ويشمل هذا املؤرش النساء بعمر . 5

)15-49( سنة، املتزوجات أو الاليت سبق لهن الزواج مّمن 

انجنب مولودا حيا خالل السنتني السابقتني للمقابلة. 

ظروف العمل السلبية: هو مؤرش مركب يعتمد عىل عدد . 6

مجال  يف  العامل  الفرد  لها  يتعرض  التي  السلبية  املؤثرات 

عمله والتي تؤثر سلبا عىل صحته، واملؤثرات السلبية هي 

رطوبة،  حرارة،  وإشعاع،  كيمياوية  مواد  وغازات،  أتربة 

ضجيج، إنارة، حرشات، إجهاد وأخرى. 

املسافة بني الوحدة السكنية وأقرب مركز صحي أو طبيب: . 7

السكنية  الوحدة  بني  مرت  الكيلو  أو  باملرت  املسافة  ماهي 

وأقرب مركز صحي أو طبيب.

خامساً: ميدان البنى التحتية

املصدر الرئيس للامء: يقصد به املصدر الرئيس الذي تعتمد . 1

عليه األرسة للحصول عىل مياه الرشب، وتؤرش األرسة واحداَ 

من البدائل اآلتية: 

الوحدة السكنية مرتبطة بشبكة عمومية  �

الشبكة العمومية: حنفية عامة  �

سيارة حوضية  �

نهر أو قناة  �

برئ مكشوف  �

بركة أو بحرية  �

عني ماء �

كهريز  �

أخرى )تذكر(… �
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الصحة

سوء تغذية األطفال )الوزن إىل العمر(، يعد الطفل دون الخامسة من . 1

العمر انه يعاين من انخفاض الوزن )سوء تغذية( نسبة إىل العمر إذا 

كان وزنه نسبة إىل عمره يقل عن درجتني معياريتني عن الوسيط وانه 

يعاين من ارتفاع الوزن )فرط تغذية( إذا كان وزنه نسبة إىل عمرة يزيد 

عن درجتني معياريتني عن الوسيط. 

دون . 1 الطفل  يعد  العمر(:  إىل  )الوزن  األطفال  تغذية  سوء 

)سوء  الوزن  انخفاض  من  يعاين  انه  العمر  من  الخامسة 

تغذية( نسبة إىل العمر إذا كان وزنه نسبة إىل عمره يقل عن 

الوزن  ارتفاع  من  يعاين  وانه  الوسيط  عن  معياريتني  درجتني 

)فرط تغذية( إذا كان وزنه نسبة إىل عمرة يزيد عن درجتني 

معياريتني عن الوسيط

التقزم )الطول إىل العمر(، يعد الطفل دون الخامسة من العمر يعاين . 2

من التقزم إذا كان طوله يقل عن درجتني معياريتني عن الوسيط املقابل 

لعمره. وعىل خالف مؤرش سوء التغذية، ال يعد الطفل محروما إذا كان 

طوله يزيد عن درجتني معياريتني عن الوسيط باعتبار أن حالة زيادة 

الطول ال تعرب عن مشكلة تغذوية مناظرة لحالة زيادة الوزن. 

التقزم )الطول إىل العمر(، يعد الطفل دون الخامسة من العمر . 2

يعاين من التقزم إذا كان طوله يقل عن درجتني معياريتني عن 

ال  التغذية،  سوء  مؤرش  خالف  وعىل  لعمره.  املقابل  الوسيط 

يعد الطفل محروما إذا كان طوله يزيد عن درجتني معياريتني 

عن الوسيط باعتبار أن حالة زيادة الطول ال تعرب عن مشكلة 

تغذوية مناظرة لحالة زيادة الوزن. 

الرعاية . 3 حول  اإلستشارة  عن  يعرب  الصحية،  الرعاية  حول  االستشارة 

سنة،   )54-15( بعمر  النساء  تشمل  الوالدة  وبعد  قبل  الصحية 

املتزوجات واللوايت سبق لهن الزواج وحصل لهن حمل خالل السنوات 

الخمسة املاضية. 

حول . 3 اإلستشارة  عن  يعرب  الصحية،  الرعاية  حول  االستشارة 

الرعاية الصحية أثناء أخر حمل تشمل النساء بعمر )49-15( 

سنة، املتزوجات واللوايت سبق لهن الزواج. 

بالكيلو مرت . 4 أو  باملرت  املسافة  الصحية:  املؤسسات  إىل  الوصول  إمكانية 

بني املؤسسات الصحية ومحل السكن وتؤرش األرسة االختيارات التالية.

0-2 كم  �

2 أكرثمن 4 كم  �

4 أكرثمن 6كم  �

أكرثمن 6 كم  �

ال أعرف  �

ال إجابة �

أو . 4 باملرت  املسافة  الصحية:  املؤسسات  إىل  الوصول  إمكانية 

وتؤرش  السكن  ومحل  الصحية  املؤسسات  بني  مرت  بالكيلو 

األرسة االختيارات التالية.

أقل من 100 مرت �

من 101 اىل 300 مرت  �

من 301 اىل 500 مرت  �

من 501 اىل 1000 مرت  �

أكرث من كيلو مرت اىل 5 كيلومرتات �

أكرث من5 كيلو مرت اىل 10 كيلومرتات �

أكرث من 7 كيلومرت �

البنى التحتية

1- املصدر الرئيس للامء: يقصد به املصدر الرئيس الذي تعتمد عليه األرسة 

للحصول عىل مياه الرشب، وتؤرش األرسة واحداً من البدائل التالية. 

توصيل من الشبكة العامة اىل املسكن )معالجة( �

وصيل من الشبكة العامة اىل املسكن )غري معالجة( �

توصيل من الشبكة العامة اىل املبنى وليس اىل املسكن )معالجة( �

توصيل من الشبكة العامة اىل املبنى وليس اىل املسكن )غري معالجة( �

حنفية داخل ساحة املنزل )معالجة( �

حنفية داخل ساحة املنزل )غري معالجة( �

حنفية عامة )معالجة( �

حنفية عامة )غري معالجة( �

برئ مفتوح يف ساحة املنزل أو برئ عام �

برئ مغطى مع حنفية يف ساحة املنزل  �

خزان / تانكر  �

تجمع ملياه املطر نبع ماء �

نهر �

بحرية  �

خزان ضحل  �

مياه معبئة يف زجاجات �

1- املصدر الرئيس للامء: يقصد به املصدر الرئيس الذي تعتمد عليه 

البدائل  من  واحداَ  األرسة  وتؤرش  الرشب،  مياه  للحصول عىل  األرسة 

التالية. 

الوحدة السكنية مرتبطة بشبكة عمومية �

الشبكة العمومية: حنفية عامة  �

سيارة حوضية  �

نهر أو قناة �

برئ مكشوف �

بركة أو بحرية  �

عني ماء �

كهريز �

أخرى )تذكر………..( �

أما بالنسبة إلجابات مادة بناء سقف الوحدة السكنية تشمل 

صب مسلح  �

شيلامن �

خشب  �

أخرى  �

وإذا كان سقف الوحدة السكنية أو جدرانها مشيدة بأكرث من 

مادة تدون املادة الرئيسة أو الغالبة. 

حصة الفرد من غرف املسكن: يساوي مجموع عدد غرف . 2

الوحدة السكنية لألرسة مقسوما عىل عدد أفرادها ويسمى 

اإلكتظاظ السكني.

املرافق . 3 عدد  املؤرش  هذا  يشمل  املسكن:  مرافق  توفر 

السكنية التي تستخدمها األرسة يف الوحدة السكنية  خاصة 

باألرسة أو مشرتكة مع أرسة أخرى، ويشمل املؤرش خمسة 

الصحية،  املرافق  الحامم،  املطبخ،  هي  سكنية  مرافق 

الحديقة، املخزن.

تربيد الوحدة السكنية: طريقة التربيد الرئيسة املستخدمة . 4

يف الوحدة السكنية وماهو األسلوب الغالب لتربيد الوحدة 

مركزي  غري  أو  جزيئ  مركزي  أو  مركزي  هو  هل  السكنية 

ويشمل تربيد الوحدة السكنية األنواع التالية:

مكيف هواء �

مربدة  �

مروحة �

اخرى �

التوجد �

من . 5 املستخدمة  الطاقة  املاء:  لتسخني  املستخدمة  الطاقة 

قبل األرسة لتسخني املاء لغرض اإلستحامم وتشمل األنواع 

التالية:

كهرباء من الشبكة الرئيسة  �

كهرباء من مولد مشرتك �

كهرباء من مولد خاص  �

قناين الغاز السائل  �

نفط ابيض �

خشب/ الفحم �

روث ومخلفات حيوانية أخرى  �

2.4 تعريف مؤرشات امليادين للدليل املقارن 2007-2004

يتكون دليل مستوى املعيشة املقارن 2004-2007 من خمسة 

لكل  موجودة  مقارنة  مؤرشات  عىل  الحصول  لضامن  ميادين، 

الحرص عىل أختيار  الرغم من  من سنتي 2004 و2007 وعىل 

مؤرشات متطابقة لضامن مقارنة دقيقة وواقعية، أالَ إن هناك 

بعض اإلختالفات البسيطة يف مفهوم وقياس كل مؤرش ولذلك 

من  لكل  املؤرشات  تعريف  يضم  تفصييل  جدول  وضع  تم 

العامني املذكورين.

20042007

التعليم

يف . 1 وإنتظامهم  لألفراد  التعليمي  املستوى  تحديد  الدراسة،  متابعة 

الدراسة وينطبق هذا املؤرش عىل األفراد الذين سبق لهم اإللتحاق وغري 

ملتحقني حاليا ضمن العمر من )6 إىل أقل من 15 سنة( وكذلك األفراد 

ممن يتابعون الدراسة بغض النظر عن السن.

متابعة الدراسة، تحديد املستوى التعليمي لألفراد وإنتظامهم . 1

لهم  الذين سبق  األفراد  املؤرش عىل  وينطبق هذا  الدراسة  يف 

اإللتحاق وغري ملتحقني حاليا ضمن العمر من )6 إىل أقل من 

15 سنة( وكذلك األفراد ممن يتابعون الدراسة بغض النظر عن 

السن.

املستوى التعليمي للبالغني، يشمل األفراد البالغني )15سنة . 2املستوى التعليمي للبالغني، يشمل األفراد البالغني )15سنة فأكرث(. . 2

فأكرث( 

بالكيلو . 3 باملرت  املسافة  ماهي  ثانوية،  أو  متوسطة  أقرب  اىل  املسافة 

األرسة  وتؤرش  السكن  ومحل  الثانوية  أو  املتوسطة  املدرسة  بني  مرت 

االختيارات التالية.

0-2 كم  �

2 أكرث من 4كم  �

4 أكرث من 6كم  �

أكرثمن 6 كم  �

ال أعرف  �

ال إجابة �

املسافة اىل أقرب متوسطة أو ثانوية، ماهي املسافة باملرت أو . 3

السكن  ومحل  الثانوية  أو  املتوسطة  املدرسة  بني  مرت  بالكيلو 

وتؤرش األرسة االختيارات التالية.

أقل من 100 مرت �

من 101 اىل 300 مرت  �

من 301 اىل 500 مرت  �

من 501 اىل 1000 مرت  �

أكرث من كيلو مرت اىل 5 كيلومرتات �

أكرث من5 كيلو مرت اىل 10 كيلومرتات �

أكرث من 7 كيلومرت �
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7- املؤثرات السلبية يف محيط املسكن، مؤرش مركب يعرب عن عدد املكاره 

البيئية يف محيط املسكن وفقا ملا تديل به األرسة وماشاهده الباحث الذي 

استوىف بيانات األرسة واملؤثرات السلبية هي:

الضوضاء �

النظافة وعدم التلوث خارج املسكن �

هناك مياه راكدة يف املنزل أوساحته �

قاذورات وأوساخ يف الطريق خارج املسكن �

إضاءة الطريق �

7- املؤثرات السلبية يف محيط املسكن، مؤرش مركب يعرب عن عدد 

املكاره البيئية يف محيط املسكن وفقا ملا تديل به األرسة وماشاهده 

الباحث الذي استوىف بيانات األرسة واملؤثرات السلبية هي:

دخان وغازات �

غبار  �

روائح كريهة �

ضجيج �

حرشات وقوارض وكالب وحيوانات أخرى �

النفايات والقاذورات قرب الوحدة السكنية  �

املطر ومياه راكدة  �

منافذ الرصف الصحي  �

رطوبة �

عدم كفاية التهوية  �

مخاطر أمنية  �

إنارة غري كافية  �

أخرى )تذكر……( �

الوحدة  عن  مسافة  أقرب  عن  يعرب  مركب  هو مؤرش  الخدمات،  املسافة   -8

واحدة  كل  إزاء  باألمتار  البعد  ويذكر  بالنسبة ألحدى عرشة خدمة  السكنية 

من هذه الخدمات وهي: صيدلية، مركز رشطة، دائرة بريد، محل عبادة، مركز 

شباب، مرصف، محطة إطفاء، مجلس بلدي، موقف باص عمومي، موقف باص 

خاص/سيارة أجرة، وأسواق.

أقرب مسافة عن  هو مؤرش مركب يعرب عن  الخدمات،  املسافة   -8

البعد باألمتار  بالنسبة ألحدى عرشة خدمة ويذكر  الوحدة السكنية 

إزاء كل واحدة من هذه الخدمات وهي: صيدلية، مركز رشطة، دائرة 

بريد، محل عبادة، مركز شباب، مرصف، محطة إطفاء، مجلس بلدي، 

موقف باص عمومي، موقف باص خاص/سيارة أجرة، وأسواق.

املسكن

1- مادة بناء الوحدة السكنية، يشمل هذا املؤرش مادة بناء السقف ومادة 

بناء الجدران للوحدة السكنية ويتم تاشري االجابة املناسبة من اإلختيارات ملادة 

بناء الجدران وتشمل االجابات: طابوق، حجر، كتل اسمنت / بلوك، ثرمستون، 

وشعر،  مالبس  وبردي،صوف/  قصب  جاهز(،طني،  )بناء  كونكريتية  الواح 

صب  تشمل:  السكنية  الوحدة  سقف  بناء  مادة  إلجابات  بالنسبة  أخرى.أما 

مصلح،شيلامن،خشب،طابوق، لنب / قصب / بردي، أخرى. 

بناء  مادة  عىل  املؤرش  هذا  يشمل  السكنية،  الوحدة  بناء  مادة   -1

االجابة  تاشري  ويتم  السكنية  للوحدة  الجدران  بناء  ومادة  السقف 

املناسبة من اإلختيارات ملادة بناء الجدران وتشمل االجابات طابوق، 

حجر، كتل اسمنت / بلوك، ثرمستون، الواح كونكريتية )بناء جاهز(، 

الوحدة  سقف  بناء  مادة  إلجابات  بالنسبة  أخرى.أما  قصب،  طني، 

السكنية تشمل صب مصلح،شيلامن،خشب، أخرى.

2- حصة الفرد من غرف املسكن، يساوي مجموع عدد غرف الوحدة السكنية 

لألرسة مقسوما عىل عدد أفرادها ويسمى اإلكتظاظ السكني. 

2- حصة الفرد من غرف املسكن، يساوي مجموع عدد غرف الوحدة 

السكنية لألرسة مقسوما عىل عدد أفرادها ويسمى اإلكتظاظ السكني. 

التي  السكنية  املرافق  عدد  املؤرش  هذا  ويشمل  املسكن،  مرافق  توفر   -3

تستخدمها األرسة يف الوحدة السكنية خاصة باألرسة أو مشرتكة مع أرسة أخرى، 

، الحامم، املرافق الصحية،  ويشمل املؤرش خمسة مرافق سكنية هي املطبخ 

الحديقة، املخزن. 

السكنية  املرافق  3- توفر مرافق املسكن، ويشمل هذا املؤرش عدد 

التي تستخدمها األرسة يف الوحدة السكنية خاصة باألرسة أو مشرتكة 

مع أرسة أخرى، ويشمل املؤرش خمسة مرافق سكنية هي املطبخ ، 

الحامم، املرافق الصحية، الحديقة، املخزن. 

4- الطاقة املستخدمة لتدفئة املاء، الطاقة املستخدمة من قبل األرسة لتسخني 

املاء وتشمل األنواع اآلتية: 

كهرباء من الشبكة الرئيسة  �

الخاليا الشمسية �

قناين الغاز السائل  �

نفط ابيض �

خشب/ الفحم �

روث ومخلفات حيوانية أخرى  �

أخرى  �

4- الطاقة املستخدمة لتدفئة املاء، الطاقة املستخدمة من قبل األرسة 

لتسخني املاء لغرض اإلستحامم وتشمل األنواع اآلتية: 

كهرباء من الشبكة الرئيسة  �

كهرباء من مولد مشرتك �

كهرباء من مولد خاص  �

قناين الغاز السائل  �

نفط ابيض �

خشب/ الفحم �

روث ومخلفات حيوانية أخرى  �

أخرى  �

20042007

2- توفر مصدر للكهرباء: يقصد به املصادر الرئيسة الثالث للطاقة الكهربائية 

التي تستخدمها األرسة حسب توفرها وتشمل:

الشبكة العمومية �

مولدة خاصة  �

مولدة مشرتكة �

للطاقة  الثالث  الرئيسة  املصادر  به  يقصد  للكهرباء:  2- توفر مصدر 

الكهربائية التي تستخدمها األرسة حسب توفرها وتشمل:

الشبكة العمومية �

مولدة خاصة  �

مولدة مشرتكة �

الطاقة  إستقرار  مدى  العامة:  الشبكة  من  الكهربائية  الطاقة  استقرار   -3

الكهربائية من الشبكة الوطنية، وتحدد استقرارية الطاقة الكهربائية من خالل 

اإلجابات التالية:

الكهرباء مستقرة متاما �

الكهرباء مستقرة نسبيا �

إنقطاع من وقت اىل أخر خالل اليوم )أقل من 12 ساعة( �

إنقطاع 12 ساعة فأكرث يوميا �

تحدث اإلنقطاعات ملرات محدودة خالل األسبوع �

إستقرار  مدى  العامة:  الشبكة  من  الكهربائية  الطاقة  استقرار   -3

الطاقة  استقرارية  وتحدد  الوطنية،  الشبكة  من  الكهربائية  الطاقة 

الكهربائية من خالل املعدل اليومي لعدد ساعات الطاقة الكهربائية 

املجهزة لألرسة خالل تلك الفرتة. 

4- وسيلة الرصف الصحي، نوع الرصف الصحي يف الوحدة السكنية، وتشمل 

األنواع األتية التي تؤرش إحداها:

4- وسيلة الرصف الصحي، نوع الرصف الصحي يف الوحدة السكنية، 

وتشمل األنواع األتية التي تؤرش إحداها :

الشبكة العمومية �

حوض تعفني �

حفرة امتصاصية مغطاة �

برميل أوخزان يتم نقله �

جافة �

الشبكة العمومية �

حوض تعفني �

مجرى مغطى  �

مجرى مكشوف �

أخرى )تذكر ………( �

5- وسيلة التخلص من النفايات، الطريقة التي تتخلص األرسة بها من القاممة 

وتؤرش الوسيلة األكرث شيوعا.

5- وسيلة التخلص من النفايات، الطريقة التي تتخلص األرسة بها من 

القاممة وتؤرش الوسيلة األكرث شيوعا.

تجمع من قبل عامل القاممة  �

توضع يف حاوية مفتوحة �

توضع يف حاوية مغلقة �

تحرق أو تطمر  �

أخرى )تذكر …..( �

ترفع من قبل البلدية أو مقاول البلدية  �

وضعها يف حاوية خاصة  �

رميها خارج الوحدة السكنية  �

حرقها  �

طمرها �

أخرى )تذكر …..( �

6- نوعية الطريق املؤدي اىل املسكن، نوع الطريق املؤدي اىل املسكن ونوعية 

أرصفته والتي شاهدها الباحث عند تسجيله لبيانات األرسة وتشمل: 

6- نوعية الطريق املؤدي اىل املسكن، نوع الطريق املؤدي اىل املسكن 

ونوعية أرصفته والتي شاهدها الباحث عند تسجيله لبيانات األرسة 

وتشمل: 

طريق معبد �

طريق جزئيا �

طريق مفروش بالحىص �

طريق مغطى بطبقة حىص )سبيس( �

طريق ترايب �

أخرى )تذكر…..( �

طريق معبد  �

طريق معبد ورصيف معبد �

طريق معبد ورصيف غري معبد  �

طريق مغطى بطبقة حىص )سبيس( �

طريق ترايب �

أخرى )تذكر…..( �

اليوجد طرق بري �
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الفصل الخامس

مؤرشات نسب الحرمان التفصيلية عىل 

مستوى البيئة واملناطق واملحافظات ألدلة 

امليادين الرئيسة

الجدول )5-1( توزيع األرس حسب مستوى املعيشة حسب املحافظات )% لألرس(

املجموعأفضل حااًلمكتفيةمحرومة املحافظة

33.748.317.9100.0دهوك

33.545.021.5100.0نينوى

24.649.326.1100.0السليامنية

20.655.424.0100.0كركوك

25.950.723.3100.0أربيل

32.950.816.2100.0دياىل

10.354.735.0100.0االنبار

17.655.926.5100.0بغداد

34.545.320.2100.0بابل

32.751.515.8100.0كربالء

35.544.420.1100.0واسط

33.150.116.9100.0صالح الدين

29.650.519.9100.0النجف

44.341.913.8100.0القادسية

44.138.417.5100.0املثنى

42.145.212.8100.0ذي قار

55.837.76.5100.0ميسان

26.352.521.3100.0البرصة

27.950.421.7100.0العراق

20042007

الوضع اإلقتصادي

1- متوسط دخل الفرد، القيمة الكلية ملتوسط الدخل خالل األسبوعني السابقني 

ليوم املسح امليداين وهو قيمة ماحصل عليه األفراد من أجور أو ما تلقوه من 

امليداين ويسجل  ليوم املسح  السابقني  أو مالية خالل األسبوعني  هدايا عينية 

صايف الدخل لألرسة بعد خصم الرضيبة أما بالدينار العراقي أو الدوالر.

1- متوسط دخل الفرد:قيمة متوسط الدخل خالل 12 شهرا السابقة 

العالوات  ذلك  يف  مبا  أجور  من  األفراد  عليه  ماحصل  وهوقيمة 

واملكافأت واملزايا العينية والدخول من اإليجارات واألرباح والفوائد 

مثل  األفراد  عليها  يحصل  التي  التحويلية  والدخول  امللكية  وحقوق 

الرواتب التقاعدية واملساعدات النقدية والعينية والدخول التحويلية 

األخرى بعد استبعاد الرضيبة. 

2- وضع حالة العمل ألفراد األرسة، وضع حالة العمل ألفراد األرسة بعمر 18 

سنة فأكرث. ويتضمن املؤرش الحاالت اآلتية: يعمل أو عاطل عن العمل ألسباب 

منها )معارضة األهل أو الزوج أو عوائق إجتامعية( أو بسبب إحتياجات خاصة 

أو كونه مريض أو معاق أو طالب متفرغ أو أمرأة متفرغة لألعامل املنزلية. 

2- وضع حالة العمل ألفراد األرسة، وضع حالة العمل ألفراد األرسة 

بعمر 18 سنة فأكرث. ويتضمن املؤرش الحاالت اآلتية: يعمل أو عاطل 

عن العمل ألسباب منها )معارضة األهل أو الزوج أو عوائق إجتامعية( 

أو بسبب إحتياجات خاصة أو كونه مريض أو معاق أو طالب متفرغ 

أو أمرأة متفرغة لألعامل املنزلية. 

عدد  عىل  األرسة  حجم  قسمة  خارج  املؤرش  هذا  يساوي  اإلعالة،  3-معدل 

العاملني فيها. 

3-معدل اإلعالة، يساوي هذا املؤرش خارج قسمة حجم األرسة عىل 

عدد العاملني فيها. 

4- عدد السلع املعمرة، عدد السلع املعمرة الصالحة للعمل التي متتلكها األرسة 

من بني 9 سلع والسلع هي: ثالجة، فرن غاز أو كهرباء للطبخ، غسالة مالبس، 

شخيص  كومبيوتر  القط،  صحن  تلفزيون،  كهربايئ،  خالط  كهربائية،  مكنسة 

ومكيف. 

4- عدد السلع املعمرة، عدد السلع املعمرة التي متتلكها األرسة من 

بني 9 سلعة والسلع هي: ثالجة، فرن غاز أو كهرباء للطبخ، غسالة 

القط،  صحن  تلفزيون،  كهربايئ،  خالط  كهربائية،  مكنسة  مالبس، 

كومبيوتر شخيص ومكيف.
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الجدول )5-3( نسب الحرمان من الحاجات االساسية حسب امليدان واملحافظة والبيئة )% لألفراد(

البيئةاملحافظة
الوضع 

االقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
املسكن البنى التحتيةالصحةالتعليم

الدليل العام 

ملستوى املعيشة

دهوك

27.816.615.432.45.419.88.9مركز محافظة

42.626.135.437.710.321.018.1بقية حرض

37.322.728.235.88.520.614.8حرض

61.645.047.756.384.258.470.1ريف

44.028.833.641.529.431.030.0ريف وحرض

نينوى

37.121.224.018.421.76.09.7مركز محافظة

48.222.723.523.737.812.019.0بقية حرض

40.821.723.820.227.18.012.8حرض

61.537.347.047.299.146.965.9ريف

50.028.634.132.159.125.336.3ريف وحرض

السليامنية

9.524.212.329.520.421.411.9مركز محافظة

19.124.124.625.721.336.414.5بقية حرض

14.424.218.527.620.929.013.2حرض

27.936.859.145.099.177.267.7ريف

17.026.626.330.935.938.223.7ريف وحرض

كركوك

23.423.716.022.849.69.412.3مركز محافظة

23.321.110.418.141.413.37.5بقية حرض

23.423.415.522.348.99.711.9حرض

23.759.837.856.395.925.049.8ريف

23.533.521.731.861.914.022.4ريف وحرض

اربيل

12.824.818.737.09.325.310.6مركز محافظة

26.430.836.238.036.330.124.5بقية حرض

17.927.125.337.419.527.115.8حرض

34.137.751.353.695.365.568.1ريف

20.929.030.140.333.434.125.4ريف وحرض

دياىل

26.338.74.131.254.14.710.9مركز محافظة

43.042.910.526.777.716.926.8بقية حرض

35.140.97.528.866.511.119.3حرض

55.156.326.338.097.132.452.4ريف

46.349.517.934.083.523.037.8ريف وحرض

الجدول )5-2( نسب الحرمان من الحاجات االساسية حسب امليدان واملحافظة )% لالفراد(

املحافظة
الوضع 

االقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
املسكن البنى التحتية الصحةالتعليم

الدليل العام 

ملستوى املعيشة

44.028.833.641.529.431.030.0دهوك

50.028.634.132.159.125.336.3نينوى

17.026.626.330.935.938.223.7السليامنية

23.533.521.731.861.914.022.4كركوك

20.929.030.140.333.434.125.4أربيل

46.349.517.934.083.523.037.8دياىل

28.229.815.117.649.53.910.9االنبار

20.436.116.224.434.629.917.7بغداد

39.427.746.527.577.738.939.8بابل

41.525.354.115.361.940.033.1كربالء

41.925.035.440.462.736.037.7واسط

36.539.335.023.572.524.235.5صالح الدين

41.826.141.022.845.238.532.2النجف

48.033.542.344.065.350.348.1القادسية

57.934.850.529.670.444.049.7املثنى

52.631.936.629.176.846.744.5ذي قار

40.729.151.154.486.747.356.1ميسان

40.316.620.128.266.624.924.5البرصة

34.931.029.029.754.931.229.7العراق
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تابع الجدول )3-5(

البيئةاملحافظة
الوضع 

االقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
املسكن البنى التحتيةالصحةالتعليم

الدليل العام 

ملستوى املعيشة

النجف

44.423.335.313.121.528.319.5مركز محافظة

24.614.515.810.224.714.77.7بقية حرض

38.720.829.712.222.424.416.1حرض

48.938.767.547.498.671.569.8ريف

41.826.141.022.845.238.532.2ريف وحرض

القادسية

36.019.719.733.031.423.019.2مركز محافظة

48.523.622.532.766.538.331.3بقية حرض

40.121.020.632.942.928.023.2حرض

60.252.575.260.999.584.385.9ريف

48.033.542.344.065.350.348.1ريف وحرض

املثنى

32.322.523.517.539.512.815.8مركز محافظة

49.917.624.216.843.327.721.5بقية حرض

38.520.723.717.240.818.117.8حرض

77.148.877.141.899.869.781.3ريف

57.934.850.529.670.444.049.7ريف وحرض

ذي قار

40.617.117.717.558.823.616.7مركز محافظة

46.620.023.618.468.024.728.2بقية حرض

43.718.620.817.963.624.222.7حرض

67.053.462.447.298.183.480.0ريف

52.631.936.629.176.846.744.5ريف وحرض

ميسان

30.213.228.439.371.925.922.0مركز محافظة

31.419.346.441.488.833.251.3بقية حرض

30.816.036.740.379.729.335.6حرض

56.749.974.176.997.876.388.9ريف

40.729.151.154.486.747.356.1ريف وحرض

البرصة

29.49.58.324.764.718.712.8مركز محافظة

46.522.129.627.163.229.629.2بقية حرض

37.415.418.225.864.023.820.4حرض

52.521.527.837.877.129.641.0ريف

40.316.620.128.266.624.924.5ريف وحرض

تابع الجدول )3-5(

البيئةاملحافظة
الوضع 

االقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
املسكن البنى التحتيةالصحةالتعليم

الدليل العام 

ملستوى املعيشة

االنبار

24.735.93.510.519.25.26.0مركز محافظة

36.317.56.216.732.32.75.5بقية حرض

31.824.75.114.327.23.75.7حرض

22.937.329.722.482.34.218.7ريف

28.229.815.117.649.53.910.9ريف وحرض

بغداد

23.741.917.727.731.543.721.1مركز محافظة

15.519.810.917.032.66.99.7بقية حرض

20.733.915.323.931.930.417.0حرض

15.463.727.830.769.523.626.2ريف

20.436.116.224.434.629.917.7ريف وحرض

بابل

23.113.820.712.457.013.912.5مركز محافظة

45.612.228.68.957.623.415.4بقية حرض

34.313.024.610.657.318.614.0حرض

44.642.668.844.798.459.466.0ريف

39.427.746.527.577.738.939.8ريف وحرض

كربالء

40.821.956.213.554.242.030.6مركز محافظة

30.621.327.48.228.219.78.8بقية حرض

39.321.851.812.750.238.627.3حرض

47.635.260.422.494.444.049.4ريف

41.525.354.115.361.940.033.1ريف وحرض

واسط

29.014.113.521.229.87.08.1مركز محافظة

44.314.920.835.455.826.422.4بقية حرض

37.514.517.529.144.217.816.0حرض

50.144.869.061.797.670.378.6ريف

41.925.035.440.462.736.037.7ريف وحرض

صالح الدين

3.89.914.524.124.43.42.0مركز محافظة

37.331.519.114.249.37.916.3بقية حرض

32.428.318.415.745.77.214.2حرض

39.848.348.830.094.838.253.1ريف

36.539.335.023.572.524.235.5ريف وحرض
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الجدول )5-4( توزيع األرس حسب مستوى االشباع ملؤرشات مستوى املعيشة )%(

مكتفيةمحرومة املؤرش
أفضل 

حااًل
املجموع

األرس املشمولة 

بقياس املؤرش 

 )%(

الوسط الحسايب 

لقيمة املؤرش

اإلنحراف املعياري 

لقيمة املؤرش

ي
صاد

القت
ا

ضع 
الو

ن 
ميدا

25.010.065.0100.0100.01.180.6إنفاق الفرد 2007

52.613.434.0100.0100.00.90.5معدل اإلعالة 

ملكية السلع املعمرة )16 سلعة 

معمرة(
15.627.357.1100.0100.01.20.4

18.255.826.1100.0100.01.10.4ملكية األصول

26.67.565.9100.099.01.30.8القروض والسلف

32.132.135.8100.0100.01.10.3دليل ميدان الوضع االقتصادي

ن 
ألما

وا
امية 

ن الح
ميدا

ي
ع

ام
جت

ال
ا

45.538.016.6100.0100.00.60.6التقاعد والضامن االجتامعي 

23.46.969.7100.094.31.50.4دميومة العمل 

48.19.642.3100.088.11.00.5خطورة العمل 

17.10.082.9100.0100.01.40.3املخاطر )11 نوع من املخاطر(

23.46.969.7100.094.31.50.4دميومة العمل 

دليل ميدان الحامية واألمان 

االجتامعي 
32.622.345.1100.0100.01.10.3

التعليم
ن 

ميدا

21.661.516.9100.069.41.00.3متابعة الدراسة

53.326.020.7100.0100.00.90.4املستوى التعليمي للبالغني 

املسافة إىل املدرسة اإلبتدائية 

)الوزن ½(
9.420.070.6100.099.91.40.4

املسافة إىل املدرسة املتوسطة 

أو الثانوية )الوزن ½(
8.219.272.6100.099.91.40.4

ظروف مواجهة ترك املدرسة 

أوعدم اإللتحاق باملدرسة أو 

الجامعة 

27.716.056.3100.096.21.30.5

32.020.247.8100.0100.01.20.4اللغات

27.932.239.9100.0100.01.20.3دليل ميدان التعليم

صحة
ميدان ال

21.730.348.1100.0100.01.10.4اإلعاقة واألمراض املزمنة 

وزن الطفل نسبة إىل عمره 

)سوء التغذية( )الوزن ½(
10.08.181.9100.046.21.40.3

 طول الطفل نسبة إىل عمره 

)التقزم( )الوزن ½(
23.79.167.2100.046.21.20.5

الرعاية الصحية أثناء آخر حمل 

)الوزن ½(
13.715.071.3100.031.31.50.5

الوالدة عىل ايدي ماهرة )الوزن 

)½
12.455.632.0100.031.21.30.5

30.816.253.0100.024.51.30.5ظروف العمل

املسافة إىل اقرب مركز صحي 

او طبيب 
45.428.226.4100.099.80.90.4

26.836.337.0100.0100.01.10.3دليل ميدان الصحة

تابع الجدول )3-5(

البيئةاملحافظة
الوضع 

االقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
املسكن البنى التحتيةالصحةالتعليم

الدليل العام 

ملستوى املعيشة

العراق

27.227.619.324.735.926.616.4مركز محافظة

32.622.020.922.643.518.518.2بقية حرض

29.425.320.023.839.123.217.1حرض

48.345.051.144.293.650.560.5ريف

34.931.029.029.754.931.229.7ريف وحرض
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الجدول )5-5( توزيع األرس حسب وضعها وفقا لدليل مستوى املعيشة ووفقا لخط الفقر حسب املحافظات )%(

املحافظة
محرومةغري محرومة

املجموع
فقريةغري فقريةفقريةغري فقرية

64.41.828.65.2100.0دهوك

59.66.922.611.0100.0نينوى

75.20.222.42.2100.0السليامنية

76.82.617.03.6100.0كركوك

73.60.523.92.0100.0أربيل

56.310.817.615.4100.0دياىل

79.010.75.74.6100.0االنبار

77.54.713.04.7100.0بغداد

57.77.710.923.7100.0بابل

55.511.814.718.0100.0كربالء

57.47.116.519.1100.0واسط

53.713.314.019.1100.0صالح الدين

64.65.719.210.5100.0النجف

49.66.224.020.3100.0القادسية

48.77.012.731.5100.0املثنى

50.07.925.816.3100.0ذي قار

41.82.440.215.6100.0ميسان

60.113.616.79.6100.0البرصة

65.66.417.910.1100.0العراق

تابع الجدول )5-4( توزيع األرس حسب مستوى االشباع ملؤرشات مستوى املعيشة )%(

مكتفيةمحرومة املؤرش
أفضل 

حااًل
املجموع

األرس املشمولة 

بقياس املؤرش 

 )%(

الوسط الحسايب 

لقيمة املؤرش

اإلنحراف املعياري 

لقيمة املؤرش

ى التحتية
ميدان البن

14.764.121.2100.099.61.10.5املصدر الرئييس للامء

2.523.074.6100.0100.01.50.4توفر مصدر للكهرباء

استقرار الطاقة الكهربائية من 

الشبكة العامة
92.75.51.8100.099.40.40.3

21.948.929.2100.0100.01.00.5وسيلة الرصف الصحي

62.08.030.0100.0100.00.60.8وسيلة التخلص من النفايات

40.133.126.8100.0100.00.90.6نوعية الطريق املؤدي للمسكن

املؤثرات السلبية يف محيط 

املسكن )12 مؤثر(
39.415.145.5100.0100.01.20.5

 املسافة إىل الخدمات )11 

خدمة(
24.822.252.9100.099.91.20.4

52.830.017.2100.0100.01.00.3دليل ميدان البنى التحتية

ن
سك

ميدان امل

16.138.145.8100.0100.01.20.4مادة بناء الوحدة السكنية

28.334.337.4100.0100.01.10.4حصة الفرد من غرف املسكن

9.841.948.3100.0100.01.30.4توفر مرافق املسكن

29.960.89.3100.0100.00.90.3تربيد الوحدة السكنية 

29.011.060.1100.0100.01.20.5الطاقة املستخدمة لتسخني املاء

28.736.834.5100.0100.01.10.2دليل ميدان املسكن

27.950.421.7100.0100.01.10.2دليل مستوى املعيشية



374375

امليدان  األساسية حسب  الحاجات  الحرمان من  لنسب  تبعا  املحافظات  ترتيب   )7-5( الجدول 

األكرث حرمانا( للمحافظة   / األقل حرمانا و18  للمحافظة   /1(

املحافظة
الوضع 

االقتصادي

الحامية 

واألمان 

اإلجتامعي

املسكنالبنى التحتيةالصحةالتعليم

الدليل العام 

ملستوى 

املعيشة

141415171812دهوك

1657107511نينوى

186114124السليامنية

4125121023كركوك

391015295أربيل

13182131739دياىل

5712611االنبار

21634372بغداد

63146151313بابل

1041818148كربالء

11281491114واسط

7179514410صالح الدين

1261235107النجف

15131316121817القادسية

1815167111516املثنى

1711118161715ذي قار

8101718181618ميسان

91491366البرصة

الجدول )5-6( نسب الحرمان من الحاجات االساسية حسب امليدان واملحافظة )% لألرس(

الوضع االقتصادياملحافظة
الحامية واألمان 

اإلجتامعي
املسكنالبنى التحتيةالصحةالتعليم

الدليل العام 

ملستوى املعيشة

43.834.540.439.830.230.433.7دهوك

47.629.130.828.155.323.133.5نينوى

16.630.329.829.235.635.024.6السليامنية

21.433.722.229.261.813.520.6كركوك

21.331.333.738.032.931.125.9أربيل

42.449.316.430.383.818.332.9دياىل

25.929.515.115.848.23.910.3االنبار

19.935.916.721.034.328.217.8بغداد

36.027.040.323.074.435.134.5بابل

39.128.152.113.159.539.032.7كربالء

39.326.132.737.359.634.535.5واسط

36.739.933.621.772.321.033.1صالح الدين

40.429.238.618.440.533.029.6النجف

44.234.139.339.063.546.544.3القادسية

53.035.046.326.163.439.144.3املثنى

48.733.635.826.474.745.242.1ذي قار

36.831.351.753.187.944.555.8ميسان

38.120.021.627.266.425.526.3البرصة

32.132.627.926.852.828.727.9العراق
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الجدول )5-9( نسب الحرمان من الحاجات االساسية حسب امليدان واملحافظة والبيئة )% لألرس(

البيئةاملحافظة 
الوضع 

االقتصادي

الحامية 

واألمان 

اإلجتامعي

 املسكن البنى التحتية الصحة التعليم

الدليل العام 

ملستوى 

املعيشة

دهوك

24.918.820.528.84.418.58.7مركز محافظة

44.933.842.334.511.021.924.7بقية الحرض

38.228.835.032.68.820.819.3حرض

58.449.454.358.586.255.771.3ريف

43.834.540.439.830.230.433.7حرض وريف

نينوى

35.423.821.416.621.75.39.4مركز محافظة

45.627.021.920.636.813.818.1بقية الحرض

38.724.821.617.926.58.012.2حرض

61.435.645.143.899.446.366.1ريف

47.629.130.828.155.323.133.5حرض وريف

السليامنية

9.627.117.428.822.119.514.3مركز محافظة

19.629.128.723.223.234.416.8بقية الحرض

14.428.122.826.122.626.715.5حرض

26.941.164.244.599.476.269.4ريف

16.630.329.829.235.635.024.6حرض وريف

كركوك

21.626.117.621.651.09.512.7مركز محافظة

20.822.111.416.145.712.37.2بقية الحرض

21.625.717.121.150.59.812.2حرض

20.757.837.653.895.924.746.1ريف

21.433.722.229.261.813.520.6حرض وريف

اربيل

13.526.922.234.79.322.111.8مركز محافظة

26.532.839.635.037.527.925.1بقية الحرض

18.429.128.734.819.924.316.8حرض

34.941.757.653.095.263.469.5ريف

21.331.333.738.032.931.125.9حرض وريف

دياىل

21.738.74.026.456.13.29.2مركز محافظة

40.343.811.424.179.415.024.5بقية الحرض

31.741.48.025.168.79.517.4حرض

51.956.323.834.897.226.146.7ريف

42.449.316.430.383.818.332.9حرض وريف

الجدول )5-8( توزيع األرس حسب عدد امليادين التي تعاين من الحرمان فيها وحسب املحافظات )%(

املجموع0123456املحافظة

18.021.12118.210.57.53.7100.0دهوك

17.42320.517.612.46.92.2100.0نينوى

24.228.217.214.99.64.61.3100.0السليامنية

19.526.523.118.29.52.60.6100.0كركوك

22.72321.416.111.441.4100.0أربيل

7.820.128.222.112.38.60.9100.0دياىل

27.930.724.410.54.91.10.3100.0االنبار

32.320.921.912.98.32.90.8100.0بغداد

14.323.518.31712.910.53.5100.0بابل

17.818.218.222.39.313.11.2100.0كربالء

17.721.618.217.112.18.74.7100.0واسط

14.121.92218.115.57.41100.0صالح الدين

22.421.917.719.510.25.92.3100.0النجف

13.818.916.415.115.314.46100.0القادسية

17.318.314.113.91513.67.8100.0املثنى

10.221.918.516.115.910.76.6100.0ذي قار

414.223.519.115.816.86.6100.0ميسان

17.425.822.716.411.84.61.4100.0البرصة

2122.521.116.110.96.32.1100.0العراق
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تابع الجدول )5-9( نسب الحرمان من الحاجات االساسية حسب امليدان واملحافظة والبيئة )% لألرس(

البيئةاملحافظة 
الوضع 

االقتصادي

الحامية 

واألمان 

اإلجتامعي

 املسكن البنى التحتية الصحة التعليم

الدليل العام 

ملستوى 

املعيشة

النجف

43.726.436.313.122.925.521.2مركز محافظة

22.920.517.79.522.414.49.1بقية الحرض

37.624.730.812.022.722.217.6حرض

49.743.563.938.897.867.668.3ريف

40.429.238.618.440.533.029.6حرض وريف

القادسية

33.521.019.529.032.622.417.6مركز محافظة

45.127.922.526.367.736.031.3بقية الحرض

37.223.220.528.243.626.721.9حرض

56.953.973.758.799.682.685.1ريف

44.234.139.339.063.546.544.3حرض وريف

املثنى

29.822.622.315.132.312.714.1مركز محافظة

47.019.224.118.043.224.320.7بقية الحرض

35.521.522.916.035.916.616.3حرض

76.152.877.139.499.768.881.1ريف

53.035.046.326.163.439.144.3حرض وريف

ذي قار

36.420.621.315.259.324.118.2مركز محافظة

42.822.624.317.764.727.527.0بقية الحرض

39.521.622.816.562.025.822.6حرض

65.956.560.345.398.982.178.9ريف

48.733.635.826.474.745.242.1حرض وريف

ميسان

25.514.328.536.974.023.921.2مركز محافظة

26.824.949.636.189.931.851.6بقية الحرض

26.119.138.036.681.127.434.8حرض

53.550.373.178.798.570.988.4ريف

36.831.351.753.187.944.555.8حرض وريف

البرصة

29.213.39.127.162.920.317.9مركز محافظة

42.425.031.824.065.229.428.7بقية الحرض

35.418.819.925.764.024.623.0حرض

50.125.129.033.977.429.640.6ريف

38.120.021.627.266.425.526.3حرض وريف

تابع الجدول )5-9( نسب الحرمان من الحاجات االساسية حسب امليدان واملحافظة والبيئة )% لألرس(

البيئةاملحافظة 
الوضع 

االقتصادي

الحامية 

واألمان 

اإلجتامعي

 املسكن البنى التحتية الصحة التعليم

الدليل العام 

ملستوى 

املعيشة

االنبار

23.534.63.49.420.64.75.5مركز محافظة

32.319.17.614.632.12.84.8بقية الحرض

28.925.16.012.627.63.55.1حرض

21.236.629.620.981.04.418.8ريف

25.929.515.115.848.23.910.3حرض وريف

بغداد

24.342.618.823.832.741.021.9مركز محافظة

13.418.010.314.429.66.28.9بقية الحرض

20.433.815.820.531.628.617.2حرض

14.162.428.627.269.122.924.5ريف

19.935.916.721.034.328.217.8حرض وريف

بابل

21.715.720.510.454.614.012.7مركز محافظة

40.014.324.27.455.922.713.6بقية الحرض

30.515.022.38.955.218.213.1حرض

42.942.163.040.698.556.461.5ريف

36.027.040.323.074.435.134.5حرض وريف

كربالء

37.826.354.011.151.640.430.2مركز محافظة

30.221.429.16.830.719.39.5بقية الحرض

36.625.550.010.448.236.926.8حرض

46.836.358.521.194.445.650.7ريف

39.128.152.113.159.539.032.7حرض وريف

واسط

25.616.913.417.828.27.08.0مركز محافظة

43.519.421.734.252.828.523.8بقية الحرض

35.418.218.026.841.618.816.7حرض

47.542.463.659.497.367.475.1ريف

39.326.132.737.359.634.535.5حرض وريف

صالح الدين

3.611.314.323.820.82.82.2مركز محافظة

38.733.917.910.752.66.516.5بقية الحرض

34.231.017.512.448.66.014.6حرض

39.048.148.530.494.334.850.1ريف

36.739.933.621.772.321.033.1حرض وريف
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الجدول )5-10( ترتيب حرض وريف املحافظات تبعا لنسب الحرمان من الحاجات األساسية حسب 

امليدان )الرتتيب 1/ ملركز محافظة أو بقية الحرض أو لريف املحافظة األقل حرمانا والرتتيب 54 / ملركز 

محافظة أو بقية الحرض أو لريف املحافظة األكرث حرمانا(

البيئةاملحافظة 
الوضع 

االقتصادي

الحامية 

واألمان 

اإلجتامعي

 املسكن البنى التحتية الصحة التعليم

الدليل العام 

ملستوى 

املعيشة

دهوك

16816321176مركز محافظة

4032393732132بقية الحرض

51474451394549ريف

نينوى

281919146610مركز محافظة

42272118181322بقية الحرض

52354046524445ريف

السلييامنية

228103171917مركز محافظة

6303122103819بقية الحرض

21395147515247ريف

كركوك

10231121221013مركز محافظة

81661321114بقية الحرض

7533750442939ريف

أربيل

426223822212مركز محافظة

19313840193333بقية الحرض

27404549434748ريف

دياىل

12382282839مركز محافظة

3445726371630بقية الحرض

48512539453140ريف

االنبار

143413453مركز محافظة

2593101412بقية الحرض

937341938424ريف

بغداد

15431424174228مركز محافظة

37591277بقية الحرض

5543030342531ريف

بابل

115175261414مركز محافظة

333272272415بقية الحرض

37414845484644ريف

تابع الجدول )5-9( نسب الحرمان من الحاجات االساسية حسب امليدان واملحافظة والبيئة )% لألرس(

البيئةاملحافظة 
الوضع 

االقتصادي

الحامية 

واألمان 

اإلجتامعي

 املسكن البنى التحتية الصحة التعليم

الدليل العام 

ملستوى 

املعيشة

العراق

25.730.120.022.635.825.517.2مركز محافظة

29.924.421.520.042.217.717.8بقية الحرض

27.427.720.621.538.422.317.4حرض

45.446.348.341.493.246.757.5ريف

32.132.627.926.852.828.727.9حرض وريف
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الجدول )5-11( توزيع األرس حسب مستوى االشباع والبيئة ملؤرشات دليل مستوى املعيشة )%لالرس( 

امليدان

املؤرش

نسبة األرس ذات أفضل حااًلمكتفيةمحرومة 

اإلشباع املنخفض يف 

الريف اىل الحرض
ريفحرض ريفحرض ريفحرض 

19.141.59.212.471.746.02.2إنفاق الفرد 2007

ي
صاد

ضع اإلقت
ن الو

ميدا

52.253.814.011.833.834.41.0معدل اإلعالة 

ملكية السلع املعمرة )14 سلعة 

معمرة(

11.028.423.039.566.032.12.6

21.19.855.057.923.932.20.5ملكية األصول

24.532.77.76.867.860.41.3القروض والسلف

27.445.432.630.640.024.01.7دليل ميدان الوضع اإلقتصادي

ي
امع

امية واألمان األجت
ميدان الح

41.955.438.935.219.19.41.3التقاعد والضامن االجتامعي 

45.855.910.17.844.036.21.2خطورة العمل 

17.815.20.00.082.284.80.9املخاطر )11 نوع من املخاطر(

20.932.26.67.872.560.01.5دميومة العمل

دليل ميدان الحامية واألمان 

األجتامعي

27.746.323.220.049.133.71.7

التعليم
ن 

ميدا

16.036.863.855.220.28.02.3متابعة الدراسة

47.569.728.518.924.011.41.5املستوى التعليمي للبالغني

4.623.019.920.375.656.85.0املسافة اىل املدرسة اإلبتدائية 

املسافة اىل املدرسة املتوسطة أو 

الثانوية

0.829.115.230.784.140.138.1

ظروف مواجهة ترك املدرسة أوعدم 

اإللتحاق باملدرسة أو الجامعة 

26.630.815.417.858.151.41.2

25.550.120.020.754.529.22.0اللغات

20.648.332.032.947.418.82.3دليل ميدان التعليم

صحة
ال

ن 
ميدا

22.818.430.529.546.652.10.8اإلعاقة واألمراض املزمنة 

وزن الطفل نسبة إىل عمره )سوء 

التغذية( )الوزن ½(

10.010.17.69.182.480.81.0

طول الطفل نسبة إىل عمره )التقزم( 

)الوزن ½(

23.624.08.311.068.165.01.0

الرعاية الصحية أثناء آخر 

حمل)الوزن ½(

9.622.912.820.177.657.02.4

7.224.259.347.333.528.53.4الوالدة عىل ايدي ماهرة )الوزن ½(

30.930.116.017.453.252.41.0ظروف العمل 

املسافة إىل اقرب مركز صحي او 

طبيب 

35.672.933.713.030.714.12.0

21.541.436.635.341.823.21.9دليل ميدان الصحة

تابع الجدول )5-11( توزيع األرس حسب مستوى االشباع والبيئة ملؤرشات دليل مستوى املعيشة )% لألرس(

تابع الجدول )5-10( ترتيب حرض وريف املحافظات تبعا لنسب الحرمان من الحاجات األساسية 

حسب امليدان )الرتتيب 1/ ملركز محافظة أو بقية الحرض أو لريف املحافظة األقل حرمانا والرتتيب 

54 / ملركز محافظة أو بقية الحرض أو لريف املحافظة األكرث حرمانا(

البيئةاملحافظة 
الوضع 

االقتصادي

الحامية 

واألمان 

اإلجتامعي

 املسكن البنى التحتية الصحة التعليم

الدليل العام 

ملستوى 

املعيشة

كربالء

3024437234136مركز محافظة

2415331131811بقية الحرض

43364620424342ريف

واسط

1868161195مركز محافظة

38112036253429بقية الحرض

45424953464850ريف

صالح الدين

11923521مركز محافظة

313313624818بقية الحرض

32464134413941ريف

النجف

392536893026مركز محافظة

13121248158بقية الحرض

46445043474946ريف

القادسية

26141533162320مركز محافظة

41292427334037بقية الحرض

50505352535453ريف

املثنى

23182311151216مركز محافظة

44102617202825بقية الحرض

54495444545052ريف

ذي قار

29131812292723مركز محافظة

36172815313234بقية الحرض

53524748505351ريف

ميسان

1742942352627مركز محافظة

20204241403743بقية الحرض

49485254495154ريف

البرصة

222429302021مركز محافظة

35213525323535بقية الحرض

47223235363638ريف
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الجدول )5-12( نسب الحرمان من الحاجات األساسية حسب امليدان واملنطقة )% لألرس(

املنطقة
الوضع 

االقتصادي

الحامية 

واألمان 

اإلجتامعي

املسكنالبنى التحتيةالصحةالتعليم

الدليل العام 

ملستوى 

املعيشة

24.131.533.434.533.532.727.0كردستان

19.935.916.721.034.328.217.8بغداد

39.231.531.327.365.227.932.5بقية املحافظات

32.132.627.926.852.828.727.9العراق

الجدول )5-13( قيم معامالت األرتباط البسيط بني أدلة امليادين والدليل العام ملستوى املعيشة *

امليدان
الوضع 

االقتصادي

الحامية 

واألمان 

اإلجتامعي

املسكنالبنى التحتيةالصحةالتعليم

الدليل العام 

ملستوى 

املعيشة

1.00.40.30.10.30.40.7الوضع االقتصادي

0.41.00.30.20.20.20.6الحامية واألمان اإلجتامعي

0.30.31.00.40.40.40.7التعليم

0.10.20.41.00.30.20.6الصحة

0.30.20.40.31.00.40.7البنى التحتية

0.40.20.40.20.41.00.7املسكن

0.70.60.70.60.70.71.0الدليل العام ملستوى املعيشة

* جميع قيم معامالت االرتباط يف الجداول مختلفة عن الصفر مبستوى معنوية 0.01 

املؤرشامليدان
نسبة األرس ذات أفضل حااًلمكتفيةمحرومة 

اإلشباع املنخفض يف 

الريف اىل الحرض ريفحرض ريفحرض ريفحرض 

التحتية
ى 

البن
ن 

ميدا

3.247.572.440.524.412.114.9املصدر الرئييس للامء

1.26.016.441.482.352.64.8توفر مصدر للكهرباء

استقرار الطاقة الكهربائية من 

الشبكة العامة

93.590.34.77.81.81.91.0

15.140.946.156.638.72.52.7وسيلة الرصف الصحي

50.295.010.41.539.43.51.9وسيلة التخلص من النفايات

26.777.939.614.833.77.32.9نوعية الطريق املؤدي للمسكن

املؤثرات السلبية يف محيط املسكن 

)12 مؤثر(

37.943.614.516.847.639.61.2

9.767.622.720.967.611.67.0املسافة إىل الخدمات )11 خدمة(

38.493.238.56.223.10.72.4دليل ميدان البنى التحتية

ن
سك

ن امل
ميدا

8.537.339.534.152.028.64.4مادة بناء الوحدة السكنبة

26.234.433.636.240.229.51.3حصة الفرد من غرف املسكن

10.38.443.238.346.553.30.8توفر مرافق املسكن

25.542.363.453.511.14.21.7تربيد الوحدة السكنية 

24.142.79.914.166.043.21.8الطاقة املستخدمة لتسخني املاء

22.346.739.429.638.423.72.1دليل ميدان املسكن

17.457.554.937.927.74.73.3دليل مستوى املعيشة
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تابع الجدول )5-14( توزيع األرس حسب مستوى املعيشة بالنسبة ملؤرشات دليل مستوى املعيشة )%(

املؤرشامليدان

األرس توزيع األرس حسب مستوى املعيشة 

املشمولة 

بقياس 

املؤرش)%(

الوسط 

الحسايب 

لقيمة 

املؤرش

االنحراف 

املعياري لقيمة 

املؤرش املجموعاألفضل حااًلمكتفيةمحرومة

صحة
ميدان ال

30.816.253.0100.024.51.30.5ظروف العمل

املسافة إىل اقرب مركز صحي أو 

طبيب 

45.428.226.4100.099.80.90.5

26.836.337.0100.0100.01.10.3دليل ميدان الصحة

ى التحتية
ميدان البن

14.764.121.2100.099.61.10.5املصدر الرئييس للامء

2.523.074.6100.0100.01.50.4توفر مصدر للكهرباء

استقرار الطاقة الكهربائية من الشبكة 

العامة

92.75.51.8100.099.40.40.3

21.948.929.2100.0100.01.00.5وسيلة الرصف الصحي

628.030.0100.0100.00.60.8وسيلة التخلص من النفايات

40.133.126.8100.0100.00.90.6نوعية الطريق املؤدي للمسكن

39.415.145.5100.0100.01.20.5املؤثرات السلبية يف محيط املسكن

24.822.252.9100.099.91.20.4 املسافة إىل الخدمات

52.830.017.2100.0100.01.00.3دليل ميدان البنى التحتية

ن
سك

ميدان امل

16.138.145.8100.0100.01.20.4مادة بناء الوحدة السكنية

28.334.337.4100.0100.01.10.4حصة الفرد من غرف املسكن

9.841.948.3100.0100.01.30.4توفر مرافق املسكن

29.960.89.3100.0100.00.90.3تربيد الوحدة السكنية 

2911.060.1100.0100.01.20.5الطاقة املستخدمة لتسخني املاء

28.736.834.5100.0100.01.10.3دليل ميدان املسكن

27.950.421.7100.0100.01.10.2دليل مستوى املعيشية

الجدول )5-14( توزيع األرس حسب مستوى الحرمان بالنسبة ملؤرشات دليل مستوى املعيشة )%(
املؤرشامليدان

األرس توزيع األرس حسب مستوى الحرمان 

املشمولة 

بقياس 

املؤرش)%(

الوسط 

الحسايب 

لقيمة 

املؤرش

االنحراف 

املعياري لقيمة 

املؤرش املجموعاألفضل حااًلمكتفيةمحرومة

ي
صاد

ضع االقت
ميدان الو

2510.065.0100.0100.01.20.6إنفاق الفرد

52.613.434.0100.0100.00.90.5معدل اإلعالة 

15.627.357.1100.0100.01.20.4ملكية السلع املعمرة

18.255.826.1100.0100.01.10.4ملكية األصول

26.67.565.9100.099.01.30.8القروض والسلف

32.132.135.8100.0100.01.10.3دليل ميدان الوضع االقتصادي

ي
امع

امية ماألمان اإلجت
ميدان الح

45.538.016.6100.0100.00.60.6التقاعد والضامن االجتامعي 

23.46.969.7100.094.31.50.4دميومة العمل 

48.19.642.3100.088.11.00.5خطورة العمل 

17.10.082.9100.0100.01.40.3املخاطر

دليل ميدان الحامية واألمان 

االجتامعي 

32.622.345.1100.0100.01.10.3

ميدان التعليم

21.661.516.9100.069.41.00.3متابعة الدراسة

53.326.020.7100.0100.00.90.4املستوى التعليمي للبالغني 

املسافة إىل املدرسة االبتدائية )الوزن 

)½

9.420.070.6100.099.91.40.4

املسافة إىل املدرسة املتوسطة أو 

الثانوية )الوزن ½(

8.219.272.6100.099.91.40.4

السبب الرئييس لرتك املدرسة أو عدم 

االلتحاق باملدرسة أو الجامعة 

27.716.056.3100.096.21.30.5

3220.247.8100.0100.01.20.4اللغات

27.932.239.9100.0100.01.20.3دليل ميدان التعليم

صحة
ميدان ال

21.730.348.1100.0100.01.10.4اإلعاقة واألمراض املزمنة 

وزن الطفل نسبة إىل عمره)سوء 

التغذية( )الوزن ½(

108.181.9100.046.21.40.3

طول الطفل نسبة إىل عمره )التقزم( 

)الوزن ½(

23.79.167.2100.046.21.20.5

الرعاية الصحية أثناء آخر حمل)الوزن 

)½

13.715.071.3100.031.31.50.5

12.455.632.0100.031.21.30.5الوالدة عىل أيدي ماهرة )الوزن ½(



388389

الجدول )5-16( الوقت املستخدم حسب النشاط ومستوى املعيشة )دقيقة / يوم( 

النشاط
الفرق بني املحرومة تصنيف األرسة حسب مستوى املعيشة 

واألفضل حااًلً )%( اإلجاميلأفضل حاالًمكتفيةمحرومة

5945725565747النوم

9-88929792األكل

101081017الرعاية الصحية

العناية الشخصية )استحامم، 

حالقة، ارتداء مالبس...(
31343534-11

585555556تحضري الطعام مبا فيه صنع الخبز

4946434613تنظيف البيت

2725232514العناية باألطفال ومساعدتهم

11-3343العناية بالحديقة

األعامل اليدوية )الحياكة، 

الخياطة...(
3433-8

5849394947إعامل منزلية أخرى

17-919911099العمل واألنشطة املتعلقة بالعمل

4442374219نشاط ديني

35-25313931الذهاب إىل العمل والرجوع منه

232311التزود بالوقود

26-2323صيانة السيارة

161715169رشاء سلع وخدمات أخرى

50-2353مكاملات هاتفية

االنرتنت )خارج أنشطة العمل 

والدراسة(
1131-80

58-2353الذهاب إىل املدرسة والرجوع منها

45-19263426دوام يف الصف

43-18253125املذاكرة املنزلية والبحث

16-165179197179مشاهدة التلفزيون

46-57107املطالعة

1314121314الرياضة والهوايات

6356435548زيارات اجتامعية

3-1111نشاط سيايس

أنشطة أخرى غري مصنفة يف مكان 

أخر
5139314164

14411441144014410اإلجاميل

الجدول )5-15( نسبة األرس املحرومة يف ميادين ومؤرشات دليل مستوى املعيشة املقارن 2007-2004 

 حاالًت الحرمانامليدان أو املؤرش
أرس محرومة)%( 

20042007

أوال: ميدان التعليم

12.915العمر 6 إىل اقل من 15 سنة وال يتابع الدراسة االبتدائية ومل ينهيها1. متابعة الدراسة

50.253.3عدم إكامل املرحلة االبتدائية2. املستوى التعليمي للبالغني 

158.2أكرث من كيلومرت3. املسافة إىل اقرب مدرسة متوسطة أو ثانوية

ثانيا: ميدان الصحة

54.6سوء تغذية شديد أو معتدل أو تغذية مفرطة أو مفرطة جدا1. سوء تغذية لألطفال)الوزن إىل العمر( )نصف وزن(

8.711سوء تغذية شديد أو معتدل2. التقزم )الطول إىل العمر( )نصف وزن(

6.14.9قابلة قانونية، آخرون أو ال أحد3. االستشارة حول الرعاية الصحية أثناء آخر حمل

42.645.3أكرث من كيلومرت4. املسافة إىل اقرب مركز صحي 

ثالثا: البنى التحتية

15.316.5عدم وجود توصيل من الشبكة العامة إىل املسكن 1. املصدر الرئييس للامء

3.52.5مسكن األرسة غري مرتبط بالشبكة العامة للكهرباء2. توفر مصدر للكهرباء

3. استقرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة
مسكن األرسة غري مرتبط بالشبكة العامة للكهرباء أو مرتبط بها 

ولكن تجهيز الكهرباء يقل من 17 ساعة يوميا
75.292.1

23.821.9املسكن غري متصل بالشبكة العامة أو بحوض تعفني4. وسيلة الرصف الصحي

5. وسيلة التخلص من النفايات
توضع يف حاوية مفتوحة أو تحرق أو تطمر أو تحلل أو ترمى أو 

طرق أخرى
64.461.9

42.840.1طريق مفروش بالحىص أو طريق ترايب أو أخرى 6. نوعية الطريق املؤدي للمسكن

44.945.7تأثري كبري أو تأثري قليل7. املؤثرات السلبية يف محيط املسكن

23.421.7أكرث من كيلومرت8. املسافة إىل الخدمات

رابعا: ميدان املسكن

1. مادة بناء الوحدة السكنية
طابوق/ بلوك أو لنب/ قصب/ بردي أو ألواح حديدية متموجة 

)جينكو( أو أخرى
14.616.1

39.728.3اقل من 0.5 غرفة2. حصة الفرد من غرف املسكن

217.110.7 أو اقل من بني 4 مرافق3. توفر مرافق املسكن

22.428.9نفط أو حطب أو فحم أو روث الحيوانات أو أخرى 4. نوع الطاقة املستخدمة لتسخني املاء

خامسا: الوضع االقتصادي لألرسة

38.540.2منخفض جدا )الخميس األدىن( أو منخفض )ثاين أدين خميس(1. متوسط دخل الفرد

2. وضع حالة العمل ألفراد األرسة

فاقد األمل يف الحصول عىل عمل أو عاطل عن العمل أو معارضة 

األهل أو الزوج أو عوائق اجتامعية أو احتياجات خاصة أو معاق 

أو مريض

7.57.9

53.752.6أكرث من 35. معدل اإلعالة )حجم األرسة مقسوما عىل عدد العاملني(

231.917 أو أقل 4. عدد السلع املعمرة )من مجموع 9 سلع(

18.718.2ال متلك األرسة أي من األصول5. ملكية األصول )مسكن، سيارة، دخول ملكية(
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الجدول )5-18( الوقت املستخدم حسب مجموعات األنشطة والتجمع السكاين )دقيقة / يوم(

اإلجاميلريفبقية الحرضمركز محافظةاألنشطةتوزيع األرس

رس املحرومة
أل

ا

674671688682النوم واألكل

42483841الرعاية الصحية والعناية الشخصية

127105115116العمل

183182197191العمل املنزيل

45343739الدراسة

180191150165مشاهدة التلفزيون

24222524أنشطة أوقات الفراغ والرتفيه

38474544نشاط ديني

52597063زيارات اجتامعية

73807676أنشطة أخرى

املكتفية
رس 

أل
ا

665662664664النوم واألكل

45424644الرعاية الصحية والعناية الشخصية

129124144130العمل

167181181175العمل املنزيل

58554755الدراسة

186181160179مشاهدة التلفزيون

27313029أنشطة أوقات الفراغ والرتفيه

42424442نشاط ديني

54566056زيارات اجتامعية

67686467أنشطة أخرى

ال
حا

ضل 
ألف

رس ا
أل

ا

658650611653النوم واألكل

45395143الرعاية الصحية والعناية الشخصية

155138157149العمل

162154185160العمل املنزيل

69736770الدراسة

188215174197مشاهدة التلفزيون

27302828أنشطة أوقات الفراغ والرتفيه

39315137نشاط ديني

37496243زيارات اجتامعية

60615360أنشطة أخرى

يل
ام

ج
إل

ا

665661675666النوم واألكل

45424243الرعاية الصحية والعناية الشخصية

136124128130العمل

168175191176العمل املنزيل

59564354الدراسة

186191155179مشاهدة التلفزيون

26292727أنشطة أوقات الفراغ والرتفيه

41404542نشاط ديني

49556655زيارات اجتامعية

66687068أنشطة أخرى

1440144014401440املجموع

الجدول )5-17( نسبة األفراد الذين ميارسون النشاط حسب مستوى املعيشة )%(

النشاط
الفرق بني املحرومة تصنيف األرسة حسب مستوى املعيشة 

واألفضل حااًلً )%( اإلجاميلأفضل حاالًمكتفيةمحرومة

1001002100310040النوم

1-99999999األكل

2324202315الرعاية الصحية

العناية الشخصية )استحامم، 

حالقة، ارتداء مالبس...(
71737472-4

تحضري الطعام مبا فيه صنع 

الخبز
414039405

373634358تنظيف البيت

العناية باألطفال 

ومساعدتهم
2322212210

14-6676العناية بالحديقة

األعامل اليدوية )الحياكة، 

الخياطة...(
4756-15

4442374120إعامل منزلية أخرى

العمل واألنشطة املتعلقة 

بالعمل
27293329-18

6358525820نشاط ديني

الذهاب إىل العمل والرجوع 

منه
18213022-39

2-5666التزود بالوقود

25-3655صيانة السيارة

10-17191918رشاء سلع وخدمات أخرى

48-79139مكاملات هاتفية

االنرتنت )خارج أنشطة 

العمل والدراسة(
2353-60

الذهاب إىل املدرسة 

والرجوع منها
5797-46

45-8111410دوام يف الصف

44-12182117املذاكرة املنزلية والبحث

10-82899188مشاهدة التلفزيون

54-57107املطالعة

101110111الرياضة والهوايات

4238313838زيارات اجتامعية

16-2222نشاط سيايس

أنشطة أخرى غري مصنفة يف 

مكان أخر
3630263139
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الفصل السادس

ميدان الوضع اإلقتصادي

الجداول التفصيلية لتوزيع األرس حسب عالمات مؤرشات وأدلة مستوى املعيشة بالنسبة للبيئة وللعراق واملحافظات 

ملؤرشات ميدان الوضع اإلقتصادي

الجدول )6-1( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع مليدان الوضع االقتصادي)%( والبيئة

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةمستوى اإلشباع

7.410.78.719.511.6أقل من 0.75منخفض جداً

0.7518.319.218.725.920.6 إىل أقل من 1منخفض

130.435.632.630.632.1 إىل أقل من 1.25متوسط

1.2530.227.229.018.826.3 إىل أقل من 1.5مرتفع 

1.513.77.311.15.29.5 إىل 2مرتفع جدا

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )6-2( توزيع األرس حسب مستوى املعيشة بالنسبة مليدان الوضع االقتصادي حسب املحافظات )%(

املجموعأفضل حااًلمكتفيةمحرومة املحافظة

43.827.328.9100.0دهوك

47.624.827.6100.0نينوى

16.631.452.0100.0السليامنية

21.434.744.0100.0كركوك

21.328.050.7100.0أربيل

42.426.331.3100.0دياىل

25.932.142.0100.0االنبار

19.935.544.5100.0بغداد

36.034.329.7100.0بابل

39.134.526.4100.0كربالء

39.330.130.6100.0واسط

36.727.735.6100.0صالح الدين

40.432.627.0100.0النجف

44.233.222.6100.0القادسية

53.025.321.7100.0املثنى

48.730.321.0100.0ذي قار

36.839.923.2100.0ميسان

38.136.225.7100.0البرصة

32.132.135.8100.0العراق

الجدول )5-19( الوقت املستخدم حسب مجموعات األنشطة واملنطقة )دقيقة / يوم(

اإلجاميلبقية املحافظاتكردستانبغداداألنشطةتوزيع األرس

رس املحرومة
األ

673661687682النوم واألكل

40504041الرعاية الصحية والعناية الشخصية

145108111116العمل

203180190191العمل املنزيل

34703439الدراسة

177138167165مشاهدة التلفزيون

23392224أنشطة أوقات الفراغ والرتفيه

31494644نشاط ديني

50626763زيارات اجتامعية

65847776أنشطة أخرى

رس املكتفية
األ

668640668664النوم واألكل

42474544الرعاية الصحية والعناية الشخصية

129121133130العمل

182155176175العمل املنزيل

48934955الدراسة

184154182179مشاهدة التلفزيون

24542529أنشطة أوقات الفراغ والرتفيه

37464542نشاط ديني

60585356زيارات اجتامعية

66756567أنشطة أخرى

ضل حاال
رس األف

األ

654635656653النوم واألكل

32524743الرعاية الصحية والعناية الشخصية

166145141149العمل

157153164160العمل املنزيل

72776870الدراسة

238157186197مشاهدة التلفزيون

21522628أنشطة أوقات الفراغ والرتفيه

19414537نشاط ديني

36414643زيارات اجتامعية

46846160أنشطة أخرى

يل
ام

اإلج

666644672666النوم واألكل

39494343الرعاية الصحية والعناية الشخصية

140123128130العمل

180161178176العمل املنزيل

51844854الدراسة

195151178179مشاهدة التلفزيون

23502527أنشطة أوقات الفراغ والرتفيه

32464542نشاط ديني

53555655زيارات اجتامعية

62796868أنشطة أخرى

1440144014401440املجموع
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الجدول )6-4( نسب الحرمان ملؤرشات ميدان الوضع اإلقتصادي حسب املحافظة والبيئة )%(

 معدل اإلعالة إنفاق الفرد البيئةاملحافظة 

 ملكية السلع 

املعمرة )14 

سلعة معمرة(

 ملكية األصول
 القروض 

والسلف

دليل ميدان 

الوضع 

االقتصادي

دهوك

4.455.26.820.032.024.9مركز محافظة

9.966.919.818.246.744.9بقية الحرض

8.163.015.518.841.838.2حرض

19.771.332.512.350.658.4ريف

11.365.320.217.044.243.8حرض وريف

نينوى

20.857.611.010.933.935.4مركز محافظة

23.670.812.212.843.345.6بقية الحرض

21.761.911.411.536.938.7حرض

38.777.641.02.852.861.4ريف

28.468.123.18.143.247.6حرض وريف

السليامنية

0.839.94.620.720.39.6مركز محافظة

4.048.212.417.628.319.6بقية الحرض

2.343.98.319.224.214.4حرض

8.241.140.411.125.626.9ريف

3.343.413.817.824.416.6حرض وريف

كركوك

10.747.611.611.826.221.6مركز محافظة

18.641.36.07.719.820.8بقية الحرض

11.547.011.011.425.621.6حرض

20.142.59.25.332.720.7ريف

13.645.910.69.927.421.4حرض وريف

اربيل

0.749.74.413.223.413.5مركز محافظة

5.460.513.314.827.926.5بقية الحرض

2.453.87.813.825.118.4حرض

14.568.328.36.828.034.9ريف

4.556.311.312.625.621.3حرض وريف

دياىل

21.551.14.624.99.521.7مركز محافظة

30.555.612.427.929.540.3بقية الحرض

26.353.58.826.520.331.7حرض

44.463.417.022.829.751.9ريف

35.958.813.124.525.342.4حرض وريف

الجدول )6-3( نسبة الحرمان لألرس املحرومة يف ميدان الوضع اإلقتصادي بالنسبة لباقي امليادين حسب املحافظات )%(*

املحافظة
الوضع 

االقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
املسكنالبنى التحتيةالصحةالتعليم

الدليل العام 

ملستوى املعيشة

100.052.250.045.839.341.356.5دهوك

100.036.937.531.866.036.654.7نينوى

100.057.151.331.752.762.463.4السليامنية

100.048.529.835.367.619.944.3كركوك

100.053.046.243.848.650.664.7أربيل

100.069.026.033.591.331.863.4دياىل

100.036.916.018.642.88.819.4االنبار

100.061.930.928.050.052.055.2بغداد

100.039.351.427.585.154.259.7بابل

100.042.262.019.971.660.959.9كربالء

100.037.241.541.972.154.457.9واسط

100.044.233.519.284.628.151.3صالح الدين

100.039.851.521.844.853.853.3النجف

100.049.653.345.375.062.969.5القادسية

100.049.860.635.679.958.270.4املثنى

100.046.543.030.684.163.465.3ذي قار

100.047.164.061.693.463.680.5ميسان

100.033.631.131.977.750.154.7البرصة

100.047.840.032.267.747.157.5العراق

* توزيع األرس حسب امليادين لألرسة املحرومة يف ميدان الوضع االقتصادي 



396397

تابع الجدول )6-4( نسب الحرمان ملؤرشات ميدان الوضع اإلقتصادي حسب املحافظة والبيئة )%(

 معدل اإلعالة  إنفاق الفرد البيئةاملحافظة 

 ملكية السلع 

املعمرة )14 

سلعة معمرة(

 ملكية األصول
 القروض 

والسلف

دليل ميدان 

الوضع 

االقتصادي

النجف

21.250.426.823.728.843.7مركز محافظة

13.750.213.511.525.322.9بقية الحرض

19.050.322.920.127.837.6حرض

44.246.737.816.832.649.7ريف

25.049.526.419.329.040.4حرض وريف

القادسية

23.347.910.220.336.933.5مركز محافظة

29.257.318.59.240.745.1بقية الحرض

25.250.812.816.838.137.2حرض

57.840.054.413.443.456.9ريف

36.747.027.615.640.044.2حرض وريف

املثنى

19.248.67.19.636.429.8مركز محافظة

38.060.912.87.844.547.0بقية الحرض

25.452.79.09.039.135.5حرض

80.358.658.52.146.376.1ريف

49.155.230.36.042.253.0حرض وريف

ذي قار

22.759.813.88.927.636.4مركز محافظة

27.964.813.88.436.142.8بقية الحرض

25.362.313.88.731.939.5حرض

53.571.537.72.938.365.9ريف

35.165.522.16.734.148.7حرض وريف

ميسان

21.054.712.110.816.625.5مركز محافظة

30.670.120.422.48.226.8بقية الحرض

25.361.615.816.012.926.1حرض

36.764.537.46.828.153.5ريف

29.862.824.312.418.836.8حرض وريف

البرصة

32.648.516.99.616.129.2مركز محافظة

37.358.321.820.827.242.4بقية الحرض

34.853.219.214.921.335.4حرض

38.466.322.117.633.950.1ريف

35.555.619.815.423.638.1حرض وريف

العراق

16.249.311.323.723.425.7مركز محافظة

23.256.410.717.525.429.9بقية الحرض

19.152.211.021.124.227.4حرض

41.553.828.49.832.345.4ريف

25.052.615.618.226.332.1حرض وريف

تابع الجدول )6-4( نسب الحرمان ملؤرشات ميدان الوضع اإلقتصادي حسب املحافظة والبيئة )%(

 معدل اإلعالة  إنفاق الفرد البيئةاملحافظة 

 ملكية السلع 

املعمرة )14 

سلعة معمرة(

 ملكية األصول
 القروض 

والسلف

دليل ميدان 

الوضع 

االقتصادي

االنبار

10.959.91.110.930.123.5مركز محافظة

15.361.64.615.936.532.3بقية الحرض

13.660.93.314.034.028.9حرض

44.430.13.83.917.021.2ريف

25.549.13.510.127.525.9حرض وريف

بغداد

14.646.811.641.020.724.3مركز محافظة

25.051.83.019.38.413.4بقية الحرض

18.348.68.533.316.320.4حرض

16.944.17.410.39.314.1ريف

18.248.28.431.615.819.9حرض وريف

بابل

14.439.59.718.326.021.7مركز محافظة

35.461.914.718.925.640.0بقية الحرض

24.650.312.218.625.830.5حرض

60.032.734.59.025.042.9ريف

40.342.522.114.325.436.0حرض وريف

كربالء

34.956.021.116.017.937.8مركز محافظة

20.153.79.924.928.330.2بقية الحرض

32.555.719.317.419.636.6حرض

48.553.930.38.328.346.8ريف

36.455.222.015.221.739.1حرض وريف

واسط

17.049.07.05.732.725.6مركز محافظة

31.052.713.016.231.743.5بقية الحرض

24.751.010.311.532.235.4حرض

54.540.040.222.727.447.5ريف

34.347.519.915.130.639.3حرض وريف

صالح الدين

4.749.31.57.01.93.6مركز محافظة

29.245.54.915.234.938.7بقية الحرض

26.146.04.414.230.734.2حرض

56.036.419.04.632.139.0ريف

41.641.012.09.231.436.7حرض وريف
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الجدول )6-7( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش ملكية السلع املعمرة)14 سلعة معمرة( والبيئة )%(

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةعدد السلع

000.40.60.51.70.8

2 - 10.32.72.62.66.93.8

4 - 30.78.27.57.919.911.1

6 - 5122.923.123.039.527.3

8 - 71.331.744.737.023.733.5

10 - 91.523.716.820.87.717.4

12 - 111.88.64.36.80.75.2

1321.80.51.30.01.0 فأكرث

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )6-8( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش ملكية االصول والبيئة )%( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةعدد االصول

0.00.59.817.521.123.718.2

1.01.057.960.055.051.555.8

2.01.528.519.420.721.622.8

3.02.03.73.13.23.23.3

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )6-9( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش القروض والسلف والبيئة )%( 

العالمةالقروض والسلف
مركز 

محافظة
حرض وريفريفحرضبقية الحرض

019.121.720.229.122.5حاجات استهالكية أو تسديد ديون

0.54.63.94.33.74.1حاالت طارئة أو أخرى

1.08.36.87.76.87.5مراسيم أو صيانة املسكن أو رشاء سلع معمرة

1.53.03.03.02.52.9رشاء ارض أو رشاء مسكن أو بناء مسكن

1.733.339.535.934.635.5ال توجد قروض ولكن حصلت األرسة عىل مساعدة

2.031.725.029.023.327.5ال توجد قروض ومل تحصل األرسة عىل مساعدة

100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )6-5( توزيع األرس حسب مستوى االشباع ملؤرش إنفاق الفرد والبيئة )%لألرس( 

موقع األرسة وفقا ملتوسط 

إنفاق الفرد
حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمة

0.02.13.42.611.75.0أدىن%5 

0.26.88.67.616.910.0ثاين وثالث 5%

0.67.411.29.012.910.0رابع وخامس 5%

1.08.310.49.212.410.0سادس وسابع 5%

1.318.622.420.219.520.0ثامن اىل احد عرش 5% 

أثنى عرش اىل خمسة عرش 

5%

1.521.921.421.715.220.0

1.726.918.623.510.320.0ستة عرش اىل تسعة عرش 5%

2.08.13.96.41.15.0أعىل %5

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )6-6( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش معدل االعالة والبيئة)%لألرس( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمة معدل اإلعالة

15 فرد فأكرث أو ليس يف 

األرسة فرد يعمل

0.011.711.011.414.312.2

100.22.73.63.15.33.6 – اقل من 15

80.45.99.57.48.77.7 – اقل من 10

60.616.620.518.215.917.6 – اقل من 8

50.812.311.912.19.611.5 – اقل من 6

41.013.414.914.011.813.4 – اقل من 5

31.317.114.816.113.815.5 – اقل من 4

21.615.410.813.513.213.5 – اقل من.3

1.83.82.43.26.34.0أكرث من 1– اقل من 2

12.01.10.70.91.11.0

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع
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 )%
ي واملنطقة )

صاد
ضع االقت

ت ميدان الو
رشا

ى اإلشباع ملؤ
ستو

ب م
س

رس ح
الجدول )6-12( توزيع األ

ت
رشا

     املؤ

املنطقة 
ق الفرد 

إنفا
معدل اإلعالة 

سلع املعمرة 
ملكية ال

ملكية األصول 
ف 

سل
ض وال

القرو
ي 

صاد
ضع األقت

دليل ميدان الو

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال

بغداد
18.2

9.1
72.7

48.2
15.1

36.7
8.4

22.9
68.6

31.6
54.7

13.7
15.8

2.6
81.6

19.9
35.5

44.5

كردستان
5.5

4.2
90.4

52.6
14.2

33.2
14.3

20.5
65.2

15.8
48.0

36.2
30.0

11.9
58.2

24.1
29.4

46.6

بقية 

ت 
املحافظا

32.6
11.8

55.6
54.5

12.5
33.0

18.9
30.8

50.3
13.0

58.1
28.9

30.4
8.5

61.0
39.2

31.2
29.5

ق
العرا

25.0
10.0

65.0
52.6

13.4
34.0

15.6
27.3

57.1
18.2

55.8
26.1

26.6
7.5

65.9
32.1

32.1
35.8

الجدول )6-10( توزيع األرس حسب عدد املؤرشات املحرومة منها يف ميدان الوضع االقتصادي وحسب املحافظات )%( 

املجموع012345املحافظة

16.333.032.213.44.90.2100.0دهوك

14.532.029.916.26.80.7100.0نينوى

31.042.919.55.41.10.1100.0السليامنية

29.842.819.56.60.80.5100.0كركوك

28.142.621.66.31.30.1100.0أربيل

18.431.728.816.54.10.5100.0دياىل

27.840.821.18.71.60.0100.0االنبار

26.938.024.18.61.80.6100.0بغداد

20.933.429.613.12.50.5100.0بابل

20.534.423.717.73.00.8100.0كربالء

21.535.523.014.94.40.7100.0واسط

22.336.926.612.41.40.5100.0صالح الدين

22.532.625.313.35.30.9100.0النجف

16.931.228.815.56.61.0100.0القادسية

15.626.028.220.39.60.2100.0املثنى

16.131.631.016.24.60.5100.0ذي قار

15.038.930.414.80.80.2100.0ميسان

19.835.724.714.84.40.5100.0البرصة

22.736.425.511.83.10.5100.0العراق

الجدول )6-11( توزيع األرس املحرومة ملؤرشات ميدان الوضع االقتصادي حسب التصنيف الخاميس لفئات االنفاق )%(

التصنيف الخاميس 

لفئات االنفاق 
معدل اإلعالةإنفاق الفرد

ملكية السلع 

املعمرة
القروض والسلفملكية األصول 

دليل ميدان 

الوضع االقتصادي

57.217.332.914.218.334.2ادىن 20%

42.820.917.417.418.724.8ثاين 20%

0.020.417.221.519.817.5ثالث 20%

0.020.815.422.720.314.1رابع 20%

0.020.617.224.222.99.4اعىل 20%

100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع
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 )%
ين )

سكا
ي والتجمع ال

صاد
ضع االقت

ت ميدان الو
رشا

ى اإلشباع ملؤ
ستو

ب م
س

رس ح
الجدول )6-14( توزيع األ

ت 
رشا

مؤ

امليدان 

والتجمع 

ين 
سكا

ال

ق الفرد 
إنفا

معدل اإلعالة 
سلع املعمرة 

ملكية ال
ملكية األصول

ف
سل

ض وال
القرو

محرومة
مكتفية

ضل حاال
أف

محرومة
مكتفية

ضل حاال
أف

محرومة
مكتفية

ضل حاال
أف

محرومة
مكتفية

ضل حاال
أف

محرومة
مكتفية

ضل حاال
أف

مركز 

محافظة
16.2

8.3
75.5

49.3
13.4

37.4
11.3

22.9
65.8

23.7
51.5

24.8
23.6

8.32
68.0

رض
بقية الح

23.2
10.4

66.4
56.4

14.9
28.7

10.7
23.1

66.2
17.5

60.0
22.5

25.6
6.8

67.6

ف
ري

41.5
12.4

46.0
53.8

11.8
34.4

28.4
39.5

32.1
9.8

57.9
32.2

32.7
6.8

60.4

ق
العرا

25.0
10.0

65.0
52.6

13.4
34.0

15.6
27.3

57.1
18.2

55.8
26.1

26.6
7.5

65.9

 )%
ي واملحافظة )

صاد
ضع االقت

ت ميدان الو
رشا

ى اإلشباع ملؤ
ستو

ب م
س

رس ح
الجدول )6-13( توزيع األ

املحافظة 

ق الفرد 
إنفا

معدل اإلعالة 
سلع املعمرة 

ملكية ال
ملكية األصول

ف
سل

ض وال
القرو

ي
صاد

ضع االقت
دليل ميدان الو

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال

دهوك
11.3

8.5
80.2

65.3
13.5

21.2
20.2

22.0
57.8

17.0
49.6

33.4
45.6

11.32
43.1

43.8
27.3

28.9

ى
نينو

28.4
12.4

59.2
68.1

10.5
21.4

23.1
30.8

46.2
8.1

55.7
36.2

43.9
6.3

49.9
47.6

24.8
27.6

امنية
سلي

ال
3.3

2.2
94.5

43.4
14.6

42.0
13.8

21.5
64.8

17.8
54.3

27.8
25.5

10.4
64.2

16.6
31.4

52.0

كركوك
13.6

9.4
76.9

45.9
12.6

41.5
10.6

34.6
54.8

9.9
47.3

42.8
27.5

8.0
64.5

21.4
34.7

44.0

أربيل
4.5

4.0
91.5

56.3
14.3

29.4
11.3

18.4
70.3

12.6
38.8

48.6
25.9

14.1
60.0

21.3
28.0

50.7

ىل
ديا

35.9
13.8

50.2
58.8

12.6
28.7

13.1
39.2

47.6
24.5

58.1
17.4

26.0
4.2

69.8
42.4

26.3
31.3

االنبار
25.5

10.0
64.5

49.1
12.0

38.9
3.5

31.4
65.1

10.1
55.0

34.9
27.6

2.1
70.4

25.9
32.1

42.0

بغداد
18.2

9.1
72.7

48.2
15.1

36.7
8.4

22.9
68.6

31.6
54.7

13.7
15.8

2.6
81.6

19.9
35.5

44.5

بابل
40.3

10.3
49.5

42.5
12.3

45.2
22.1

27.8
50.2

14.3
52.0

33.7
25.7

12.8
61.5

36.0
34.3

29.7

كربالء
36.4

14.4
49.2

55.2
12.9

31.9
22.0

24.7
53.3

15.2
50.0

34.8
21.8

18.9
59.3

39.1
34.5

26.4

ط
واس

34.3
9.8

55.9
47.5

16.4
36.2

19.9
29.1

50.9
15.1

61.0
23.9

30.8
5.6

63.7
39.3

30.1
30.6

ن
صالح الدي

41.6
13.8

44.6
41.0

12.7
46.3

12.0
39.5

48.5
9.2

48.5
42.3

32.0
2.7

65.3
36.7

27.7
35.6

ف
النج

25.0
10.8

64.2
49.5

14.2
36.3

26.4
22.2

51.4
19.3

53.8
26.9

29.5
21.4

49.2
40.4

32.6
27.0

القادسية
36.7

10.9
52.4

47.0
13.4

39.6
27.6

27.9
44.5

15.6
59.8

24.6
40.4

7.9
51.7

44.2
33.2

22.6

ى
املثن

49.1
10.4

40.5
55.2

11.6
33.2

30.3
24.1

45.6
6.0

69.1
24.9

42.3
7.5

50.3
53.0

25.3
21.7

ي قار
ذ

35.1
12.1

52.9
65.5

12.8
21.7

22.1
35.4

42.5
6.7

72.9
20.5

34.1
6.1

59.7
48.7

30.3
21.0

سان
مي

29.8
12.4

57.8
62.8

12.2
25.0

24.3
35.5

40.2
12.4

66.8
20.8

18.8
3.4

77.8
36.8

39.9
23.2

رصة
الب

35.5
12.6

52.0
55.6

12.5
31.9

19.8
23.4

56.8
15.4

65.2
19.4

23.7
15.0

61.3
38.1

36.2
25.7

ق
العرا

25.0
10.0

65.0
52.6

13.4
34.0

15.6
27.3

57.1
18.2

55.8
26.1

26.6
7.5

65.9
32.1

32.1
35.8



404405

الجدول )6-16( نسبة املحومني يف كل محافظة حسب ميدان الوضع االقتصادي ومؤرشاته )%(

معدل اإلعالةإنفاق الفرداملحافظة
ملكية السلع 

املعمرة
القروض والسلفملكية األصول 

دليل ميدان 

الوضع االقتصادي

1.33.62.92.84.93.7دهوك

10.211.914.64.014.913.4نينوى

0.74.34.35.24.82.5السليامنية

2.33.22.12.04.12.5كركوك

0.85.02.93.24.42.8أربيل

5.85.24.36.04.45.8دياىل

4.74.40.72.54.93.8االنبار

16.521.79.944.413.513.6بغداد

8.23.98.33.95.05.9بابل

4.03.03.92.42.43.6كربالء

4.73.04.43.14.04.2واسط

5.83.03.31.74.24.0صالح الدين

3.93.36.33.84.14.4النجف

4.82.96.23.05.24.7القادسية

3.92.35.00.63.23.6املثنى

7.77.18.12.17.08.4ذي قار

3.84.04.42.51.93.7ميسان

11.08.28.66.77.19.2البرصة

100.0100.0100.0100.0100.0100.0العراق

الجدول )6-15( عدد املحرومني يف ميدان الوضع االقتصادي ومؤرشاته وحسب املحافظة )عدد باأللف( 

معدل اإلعالةإنفاق الفرداملحافظة
ملكية السلع 

املعمرة
القروض والسلفملكية األصول 

دليل ميدان 

الوضع االقتصادي

130606122126394393دهوك

1011199460618312041409نينوى

70715178235391267السليامنية

2275358790328265كركوك

81832119147353294أربيل

575867177272356612دياىل

47273531114399402االنبار

16413622410201910931424بغداد

817658344177405621بابل

395501161108191374كربالء

468502184142325442واسط

57650613778340422صالح الدين

386548262174328465النجف

475490259137419496القادسية

39138320729261376املثنى

766117933594568887ذي قار

376671185115154384ميسان

10911364357305577971البرصة

99441670741614543808510507العراق



406407

الجدول )6-20( قيم معامالت االرتباط مليدان الوضع االقتصادي ومؤرشاته

معدل اإلعالةإنفاق الفرد املؤرس
ملكية السلع 

املعمرة
ملكية األصول 

القروض 

والسلف

دليل ميدان 

الوضع االقتصادي

1.00.20.40.10.10.6إنفاق الفرد

0.21.00.10.00.10.5معدل اإلعالة

0.40.11.00.20.10.6ملكية السلع املعمرة

0.10.00.21.00.10.4ملكية األصول 

0.10.10.10.11.00.7القروض والسلف

1.00.50.60.40.71.0دليل ميدان الوضع االقتصادي

ومؤرشاته  االقتصادي  الوضع  ميدان  يف  املحرومة  األرس   )21-6( الجدول 

حسب نسبة األطفال بعمر أقل من 15 سنة يف األرسة حسب )%( 

معدل اإلعالةإنفاق الفردنسبة األطفال ضمن األرسة
ملكية السلع 

املعمرة
ملكية األصول 

القروض 

والسلف

دليل ميدان 

الوضع االقتصادي

6.235.119.119.019.318.1بدون أطفال

18.739.35.614.520.217.1إىل 20%

27.237.07.813.126.626.2أكرث من %20 ولحد 30%

23.943.315.118.628.230.7أكرث من %30 ولحد 40%

25.641.613.319.628.334.3أكرث من %40 ولحد 50%

28.983.717.321.233.040.0أكرث من %50 ولحد 60%

42.685.020.918.327.846.3أكرث من %60 ولحد 70%

47.586.126.518.134.060.0%70 فأكرث 

25.052.615.618.226.632.1العراق

الجدول )6-17( نسبة األرس املحرومة حسب ميدان الوضع االقتصادي ومؤرشاته وحسب حجم األرسة )%(

القروض والسلفملكية األصول ملكية السلع املعمرةمعدل اإلعالةإنفاق الفردحجم األرسة
دليل ميدان الوضع 

االقتصادي

3-13.429.131.228.324.625.1

46.414.015.024.626.323.8

513.476.613.022.527.927.7

622.869.812.918.723.931.1

728.362.614.514.927.534.2

9-835.651.311.815.127.636.3

10+51.357.813.07.828.041.7

25.052.615.618.226.632.1العراق

الجدول )6-18( نسبة الحرمان ضمن األرس املحرومة يف ميدان الوضع االقتصادي ومؤرشاته )%(

معدل اإلعالةإنفاق الفردالحرمان
ملكية السلع 

املعمرة
القروض والسلفملكية األصول 

دليل ميدان الوضع 

االقتصادي

100.065.027.019.032.067.0إنفاق الفرد

30.7100.017.816.730.446.6معدل اإلعالة

43.660.0100.023.236.766.9ملكية السلع املعمرة

25.748.319.9100.032.448.7ملكية األصول 

30.260.221.322.0100.078.1القروض والسلف

51.976.332.527.664.8100.0دليل ميدان الوضع االقتصادي

الجدول )6-19( األرس املحرومة حسب بعض خصائص رب األرسة مليدان الوضع االقتصادي ومؤرشاته )%(

خاصية رب األرسة
نسبة األرس 

)%(
معدل اإلعالةإنفاق الفرد

ملكية السلع 

املعمرة
ملكية األصول 

القروض 

والسلف

دليل ميدان 

الوضع االقتصادي

ب 
س ر

جن

رسة
األ

88.725.65314.917.826.732رجل 

11.320.049.921.321.326.233.4امرأة

رسة
ب األ

عمر ر

299.319.640.328.929.836.141.2 أو اقل

34 - 3013.124.556.819.523.031.437.8

39 - 3516.029.363.516.820.627.537.0

44 - 4012.930.065.712.016.427.436.0

49 - 459.620.853.08.515.724.425.2

54 - 5011.925.545.411.515.624.729.0

59 - 559.327.041.212.112.922.724.9

6017.921.547.215.613.521.325.6 فأكرث

قوة العمل 
ضع 

و

رسة
أل

ب ا
لر

69.724.347.514.618.926.129.3يعمل

3.838.387.225.726.349.167.5عاطل عن العمل

26.525.061.116.715.024.734.5خارج قوة العمل

100.025.052.615.618.226.632.1العراق
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% لألفراد(
رشاته )

ي ومؤ
صاد

ضع االقت
ى اإلشباع مليدان الو

ستو
ص وم

صائ
ض الخ

ب بع
س

تابع الجدول )6-22( توزيع األفراد ح

ص االفراد
صائ

خ

ق الفرد 
إنفا

املجموع

معدل اإلعالة

املجموع

سلع املعمرة 
ملكية ال

املجموع

ملكية األصول

املجموع

ف
سل

ض وال
القرو

املجموع

ي
صاد

ضع االقت
دليل ميدان الو

املجموع

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاالً
محرومة

مكتفية
ضل 

أف
حاالً

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاالً
محرومة

مكتفية
ضل 

أف
حاالً

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاالً
محرومة

مكتفية
ضل 

أف
حاالً

ضع قوة العمل
و

يعمل
19.7

20.2
25.4

22.9
13.5

24.4
38.8

22.9
19.3

22.0
24.2

22.9
23.4

22.3
23.8

22.9
20.1

23.8
24.0

22.9
15.8

21.9
31.7

22.9

ن 
عاطل ع

العمل
3.3

3.6
2.8

3.0
3.9

2.4
1.7

3.0
3.2

3.1
3.0

3.0
3.2

3.2
2.7

3.0
3.6

2.5
2.9

3.0
4.0

2.9
2.1

3.0

خارج قوة 

العمل
30.3

33.7
36.7

34.2
35.5

35.5
31.5

34.2
29.9

32.5
36.0

34.2
32.3

34.4
34.9

34.2
33.1

34.6
34.7

34.2
32.4

35.3
35.1

34.2

العمر اقل 

ن 15 سنة
م

46.7
42.5

35.1
39.8

47.1
37.6

28.0
39.8

47.7
42.3

36.8
39.8

41.1
40.1

38.5
39.8

43.3
39.1

38.4
39.8

47.8
39.9

31.0
39.8

س
قطاع العمل للعمل الرئي

يعمل بأجر 

يف القطاع 

ي
حكوم

19.6
25.9

40.6
33.0

34.3
35.6

31.6
33.0

15.8
24.6

40.0
33.0

34.6
32.2

33.7
33.0

29.8
35.9

33.8
33.0

25.3
29.1

40.3
33.0

يعمل بأجر 

يف القطاع 

ص
الخا

36.6
36.2

24.1
28.9

29.4
31.2

28.1
28.9

32.5
32.1

26.9
28.9

41.5
32.9

15.8
28.9

31.2
28.1

28.4
29.0

35.9
34.0

21.3
28.9

يعمل بأجر 

ت 
يف قطاعا

أخرى

1.7
2.9

2.2
2.1

2.4
2.2

1.9
2.1

2.9
2.6

1.8
2.1

2.5
2.3

1.6
2.1

2.5
2.3

1.9
2.1

2.6
1.9

2.0
2.1

ب عمل
صاح

 
2.5

3.6
6.1

4.8
5.7

4.9
4.2

4.8
2.9

3.2
5.8

4.8
2.5

3.5
8.3

4.8
4.2

5.8
4.8

4.8
3.3

3.7
6.5

4.8

يعمل 

سابه 
لح

39.6
31.4

27.0
31.1

28.2
26.1

34.1
31.1

45.9
37.4

25.5
31.1

18.9
29.1

40.6
31.1

32.2
28.0

31.1
31.1

32.9
31.3

29.9
31.1

% لألفراد(
رشاته )

ي ومؤ
صاد

ضع االقت
ى اإلشباع مليدان الو

ستو
ص وم

صائ
ض الخ

ب بع
س

الجدول )6-22( توزيع األفراد ح

ص االفراد
صائ

خ

ق الفرد 
إنفا

املجموع

معدل اإلعالة

املجموع

سلع املعمرة 
ملكية ال

املجموع

ملكية األصول

املجموع

ف
سل

ض وال
القرو

املجموع

ي
صاد

ضع االقت
دليل ميدان الو

املجموع

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاالً
محرومة

مكتفية
ضل 

أف
حاالً

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاالً
محرومة

مكتفية
ضل 

أف
حاالً

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاالً
محرومة

مكتفية
ضل 

أف
حاالً

العمر

14 - 0
46.7

42.5
35.1

39.8
47.1

37.6
28.0

39.8
47.7

42.3
36.8

39.8
41.1

40.1
38.5

39.8
43.3

39.1
38.4

39.8
47.8

39.9
31.0

39.8

24 - 15
19.6

21.4
21.0

20.6
17.3

20.7
26.1

20.6
16.6

20.0
21.7

20.6
18.5

20.1
22.5

20.6
20.2

23.4
20.3

20.6
18.3

20.3
23.2

20.6

34 - 25
14.1

14.0
16.9

15.6
13.0

19.3
18.8

15.6
14.7

15.1
16.1

15.6
17.6

15.7
14.4

15.6
15.1

15.1
15.9

15.6
13.7

16.0
17.3

15.6

64 - 35
17.2

19.5
23.0

20.7
19.3

19.7
23.6

20.7
17.1

19.5
22.1

20.7
20.5

20.5
21.1

20.7
18.7

19.5
21.7

20.7
17.5

20.2
24.7

20.7

65 فأكرث
2.4

2.6
4.0

3.3
3.4

2.7
3.5

3.3
4.0

3.1
3.3

3.3
2.3

3.6
3.4

3.3
2.7

2.8
3.6

3.3
2.7

3.5
3.7

3.3

ي
ى التعليم

ستو
امل

ق 
مل يلتح

باملدرسة أبدا
40.6

33.7
29.3

33.5
34.9

34.4
30.8

33.5
52.5

38.6
26.7

33.5
33.3

34.6
31.6

33.5
37.2

35.0
31.8

33.5
41.3

32.7
25.9

33.5

مل يكمل 

االبتدائية
29.0

28.1
22.7

25.4
28.3

22.6
21.4

25.4
27.1

27.5
24.0

25.4
25.2

25.5
25.2

25.4
27.8

25.6
24.3

25.3
29.2

25.5
21.2

25.4

شهادة 

االبتدائية
19.9

23.5
21.4

21.1
20.2

21.2
22.8

21.1
14.6

20.6
22.9

21.1
20.9

21.2
21.0

21.1
19.8

22.3
21.5

21.1
18.5

23.0
22.1

21.1

شهادة 

املتوسطة
5.4

6.9
10.5

8.4
7.8

9.8
9.0

8.4
3.1

6.3
10.6

8.4
9.3

8.3
8.2

8.4
7.0

7.8
9.1

8.4
5.7

8.6
11.2

8.4

شهادة 

الثانوية
2.7

3.9
6.7

5.0
4.4

5.5
6.0

5.0
1.3

3.3
6.7

5.0
5.2

4.7
5.6

5.0
3.9

4.0
5.6

5.0
2.7

5.0
7.6

5.0

ىل 
شهادة أع

ن الثانوية
م

2.5
3.9

9.4
6.5

4.5
6.6

10.0
6.5

1.3
3.7

9.0
6.5

6.1
5.6

8.4
6.5

4.3
5.3

7.6
6.5

2.6
5.2

12.1
6.5
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الفصل السابع

ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي

الجداول التفصيلية لتوزيع األرس حسب عالمات مؤرشات وأدلة مستوى املعيشة 

بالنسبة للبيئة وللعراق واملحافظات ملؤرشات ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي

الجدول )7-1( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع مليدان الحامية واألمان األجتامعي والبيئة )%( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةمستوى اإلشباع

13.511.412.617.313.9أقل من 0.75منخفض جداً

0.7516.613.015.129.018.8إىل أقل من 1منخفض

124.321.523.220.022.3إىل أقل من 1.25متوسط

1.2528.733.830.825.229.3إىل أقل من 1.5مرتفع 

1.516.920.318.38.515.7إىل 2مرتفع جدا

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )7-2( توزيع األرس حسب مستوى املعيشة بالنسبة مليدان الحامية واالمان االجتامعي حسب املحافظات )%(

املجموعمرتفع متوسطمنخفضاملحافظة

34.520.145.4100.0دهوك

29.122.848.1100.0نينوى

30.319.150.6100.0السليامنية

33.719.446.8100.0كركوك

31.325.942.9100.0أربيل

49.322.927.8100.0دياىل

29.517.652.9100.0االنبار

35.923.041.1100.0بغداد

27.018.254.8100.0بابل

28.125.846.0100.0كربالء

26.121.852.1100.0واسط

39.924.835.4100.0صالح الدين

29.229.441.4100.0النجف

34.124.441.5100.0القادسية

35.020.244.8100.0املثنى

33.621.744.6100.0ذي قار

31.322.646.0100.0ميسان

20.021.758.3100.0البرصة

32.622.345.1100.0العراق

% لألفراد(
رشاته )

ي ومؤ
صاد

ضع االقت
ى اإلشباع مليدان الو

ستو
ص وم

صائ
ض الخ

ب بع
س

تابع الجدول )6-22( توزيع األفراد ح

ص االفراد
صائ

خ

ق الفرد 
إنفا

املجموع

معدل اإلعالة

املجموع

سلع املعمرة 
ملكية ال

املجموع

ملكية األصول

املجموع

ف
سل

ض وال
القرو

املجموع

ي
صاد

ضع االقت
دليل ميدان الو

املجموع

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاالً
محرومة

مكتفية
ضل 

أف
حاالً

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاالً
محرومة

مكتفية
ضل 

أف
حاالً

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاالً
محرومة

مكتفية
ضل 

أف
حاالً

يس
يف العمل الرئي

املهنة 

رشعون 
م

وإدارة عليا 

صون
ص

ومتخ

5.9
9.9

18.3
13.9

12.2
12.7

15.2
13.9

4.9
7.9

18.2
13.9

11.8
12.0

18.2
13.9

9.3
11.0

15.7
13.8

6.7
10.2

20.6
13.9

فنيون 

ساعدون 
وم

وعاملون 

امل 
باألع

الكتابية

5.7
8.5

14.7
11.5

12.1
13.4

10.6
11.5

5.4
8.3

14.0
11.5

10.7
11.1

12.6
11.5

10.4
13.3

11.6
11.4

7.7
10.0

14.7
11.5

يف 
عاملون 

ت 
الخدما

والباعة

14.2
20.1

21.5
19.2

21.5
21.1

17.3
19.2

10.4
16.8

21.9
19.2

22.9
19.4

17.1
19.2

20.0
21.2

18.8
19.3

18.1
18.7

20.2
19.2

يف 
امل مهرة 

ع

صيد 
الزراعة و

ك
ام

األس

24.9
13.6

8.6
13.8

8.0
9.2

18.7
13.8

31.3
22.4

6.8
13.8

4.7
13.4

19.0
13.8

15.8
9.4

13.7
13.8

17.5
14.3

11.3
13.8

يف 
عاملون 

ف وما 
الحر

إليها

28.3
27.6

19.5
22.8

22.6
24.8

22.5
22.8

26.0
23.5

22.0
22.8

29.1
25.3

15.5
22.8

24.7
23.1

22.2
22.9

27.3
26.6

17.6
22.8

شغلو 
م

ت 
اآلال

ومجمعوها

10.2
11.4

11.5
11.1

16.2
11.1

7.9
11.1

9.3
10.7

11.7
11.1

10.1
10.4

13.0
11.1

11.2
12.9

11.0
11.2

12.0
11.4

10.5
11.1

ن األولية
امله

10.7
8.9

6.0
7.6

7.3
7.6

7.9
7.6

12.7
10.4

5.5
7.6

10.7
8.5

4.7
7.6

8.6
9.0

7.1
7.6

10.7
8.8

5.1
7.6

املجموع 
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
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الجدول )7-4( نسب الحرمان ملؤرشات ودليل ميدان الحامية واألمان األجتامعي حسب املحافظات والبيئة )% لألرس(

البيئةاملحافظة 
التقاعد والضامن 

االجتامعي 
خطورة العمل دميومة العمل

املخاطر

)11 نوع من املخاطر(

دليل الحامية 

واألمان االجتامعي

دهوك

33.119.534.113.418.8مركز محافظة

38.534.039.011.833.8بقية الحرض

36.729.237.412.328.8حرض

43.537.751.614.649.4ريف

38.631.541.313.034.5حرض وريف

نينوى

55.415.931.017.123.8مركز محافظة

39.824.133.412.927.0بقية الحرض

50.418.531.815.724.8حرض

59.927.237.012.735.6ريف

54.122.033.914.529.1حرض وريف

السليامنية

38.725.724.316.027.1مركز محافظة

32.728.931.414.729.1بقية الحرض

35.827.227.715.428.1حرض

38.027.326.713.041.1ريف

36.227.227.615.030.3حرض وريف

كركوك

41.021.945.38.626.1مركز محافظة

38.613.440.44.822.1بقية الحرض

40.821.144.88.225.7حرض

66.019.836.77.657.8ريف

47.120.842.88.133.7حرض وريف

اربيل

40.622.234.415.926.9مركز محافظة

31.536.945.016.032.8بقية الحرض

37.227.738.315.929.1حرض

31.943.144.813.941.7ريف

36.330.439.515.631.3حرض وريف

دياىل

25.240.550.914.638.7مركز محافظة

35.838.756.125.343.8بقية الحرض

30.939.553.720.441.4حرض

42.251.655.537.556.3ريف

36.945.954.629.549.3حرض وريف

الجدول )7-3( توزيع األرس املحرومة يف ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي ونسب حرمانها لباقي امليادين حسب املحافظات )%(

املحافظة
الوضع 

االقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
املسكنالبنى التحتيةالصحةالتعليم

الدليل العام 

ملستوى املعيشة

66.2100.053.447.241.538.164.2دهوك

60.4100.041.238.164.032.562.3نينوى

31.2100.044.837.643.946.352.3السليامنية

30.7100.037.240.073.114.148.1كركوك

36.0100.043.049.741.135.655.3أربيل

59.4100.026.129.587.622.655.4دياىل

32.4100.025.625.262.47.030.5االنبار

34.3100.028.332.541.437.238.5بغداد

52.4100.058.247.186.053.672.4بابل

58.6100.069.518.479.748.175.3كربالء

56.1100.053.848.775.454.573.0واسط

40.7100.051.731.587.431.461.0صالح الدين

55.2100.057.934.053.240.362.9النجف

64.4100.059.450.878.466.279.4القادسية

75.4100.066.139.181.058.380.2املثنى

67.3100.056.943.989.070.084.0ذي قار

55.4100.073.960.896.270.091.9ميسان

64.2100.042.333.868.937.563.3البرصة

47.1100.041.637.062.438.956.0العراق
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تابع الجدول )7-4( نسب الحرمان ملؤرشات ودليل ميدان الحامية واألمان األجتامعي حسب املحافظات والبيئة )% لألرس(

البيئةاملحافظة 
التقاعد والضامن 

االجتامعي 
خطورة العمل دميومة العمل

املخاطر

)11 نوع من املخاطر(

دليل الحامية 

واألمان االجتامعي

النجف

55.616.749.58.726.4مركز محافظة

40.816.837.87.020.5بقية الحرض

51.216.746.18.224.7حرض

56.822.645.88.343.5ريف

52.518.146.08.229.2حرض وريف

القادسية

34.215.845.68.721.0مركز محافظة

42.421.940.09.227.9بقية الحرض

36.717.743.88.823.2حرض

68.328.240.15.053.9ريف

47.921.442.57.534.1حرض وريف

املثنى

37.023.634.79.822.6مركز محافظة

41.617.942.09.119.2بقية الحرض

38.521.737.19.621.5حرض

63.437.553.58.552.8ريف

49.328.544.29.135.0حرض وريف

ذي قار

44.118.924.525.120.6مركز محافظة

45.217.827.120.422.6بقية الحرض

44.618.325.822.821.6حرض

67.534.232.521.256.5ريف

52.523.828.122.233.6حرض وريف

ميسان

31.814.443.910.614.3مركز محافظة

45.019.638.510.924.9بقية الحرض

37.716.741.510.719.1حرض

59.820.143.74.850.3ريف

46.418.042.48.431.3حرض وريف

البرصة

29.619.724.912.113.3مركز محافظة

49.221.233.118.525.0بقية الحرض

38.920.428.815.118.8حرض

37.217.741.119.825.1ريف

38.619.931.016.020.0حرض وريف

العراق

42.320.944.521.330.1مركز محافظة

41.520.340.212.724.4بقية الحرض

41.920.742.717.827.7حرض

55.426.141.215.246.3ريف

45.522.142.317.132.6حرض وريف

تابع الجدول )7-4( نسب الحرمان ملؤرشات ودليل ميدان الحامية واألمان األجتامعي حسب املحافظات والبيئة )% لألرس(

البيئةاملحافظة 
التقاعد والضامن 

االجتامعي 
خطورة العمل دميومة العمل

املخاطر

)11 نوع من املخاطر(

دليل الحامية 

واألمان االجتامعي

االنبار

25.923.120.785.634.6مركز محافظة

33.320.016.416.619.1بقية الحرض

30.421.218.143.425.1حرض

50.211.418.16.036.6ريف

38.017.418.129.029.5حرض وريف

بغداد

46.822.863.229.242.6مركز محافظة

43.49.450.19.818.0بقية الحرض

45.618.058.522.333.8حرض

68.017.870.037.662.4ريف

47.218.059.423.435.9حرض وريف

بابل

33.211.728.113.515.7مركز محافظة

38.514.332.36.814.3بقية الحرض

35.712.930.110.215.0حرض

59.411.825.56.442.1ريف

46.212.428.18.627.0حرض وريف

كربالء

49.413.845.626.026.3مركز محافظة

37.521.425.718.621.4بقية الحرض

47.415.042.324.825.5حرض

51.524.430.612.736.3ريف

48.417.339.421.828.1حرض وريف

واسط

31.718.121.59.016.9مركز محافظة

47.715.235.77.319.4بقية الحرض

40.416.529.38.018.2حرض

65.413.436.82.242.4ريف

48.515.531.76.126.1حرض وريف

صالح الدين

24.010.431.65.311.3مركز محافظة

52.226.556.84.433.9بقية الحرض

48.624.553.64.531.0حرض

61.517.146.24.248.1ريف

55.320.749.84.439.9حرض وريف
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الجدول )7-8( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش املخاطر والبيئة )% لألرس( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةعدد املخاطر

80.00.10.020.130.040.05 فأكرث

7 - 5 0.21.80.41.20.20.9

4 - 30.44.32.03.42.03.0

20.64.52.63.74.64.0

10.810.67.89.58.39.2

0 1.578.787.382.284.882.9

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )7-9( توزيع األرس حسب عدد املؤرشات td ميدان الحامية واألمان اإلجتامعي التي تعاين من الحرمان فيها وحسب املحافظات )%(

املجموع01234املحافظة

20.843.227.77.40.9100.0دهوك

22.541.926.27.71.8100.0نينوى

31.939.520.47.11.1100.0السليامنية

20.947.324.46.80.6100.0كركوك

25.539.024.99.31.2100.0أربيل

14.834.427.815.37.8100.0دياىل

30.744.317.86.01.1100.0االنبار

18.135.429.414.52.6100.0بغداد

29.849.716.24.00.3100.0بابل

23.641.320.114.50.5100.0كربالء

27.547.521.13.60.3100.0واسط

17.944.028.29.80.1100.0صالح الدين

19.443.530.36.40.4100.0النجف

23.343.824.37.61.1100.0القادسية

21.540.524.412.61.0100.0املثنى

24.039.225.19.52.2100.0ذي قار

20.449.225.64.30.4100.0ميسان

31.941.617.27.61.7100.0البرصة

22.940.724.99.81.8100.0العراق

الجدول)7-10( توزيع األرس املحرومة ملؤرشات ميدان الحامية واالمان االجتامعي حسب التصنيف الخاميس لفئات االنفاق )%(

التصنيف الخاميس

لفئات االنفاق 
املخاطرخطورة العمل دميومة العملالتقاعد والضامن االجتامعي

دليل ميدان الحامية 

واإلمان االجتامعي

19.217.814.61420.4ادىن 20%

18.816.617.317.617.7ثاين 20%

19.917.721.321.818.5ثالث 20%

20.219.122.121.118.5رابع 20%

22.028.724.625.624.9اعىل 20%

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )7-5( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش التقاعد والضامن االجتامعي والبيئة )%( 

العالمةالتقاعد والضامن االجتامعي
مركز 

محافظة

بقية 

الحرض
ريفحرض

حرض 

وريف

ال ميارس أي من أفراد األرسة عمال مشمول بقوانني التقاعد والضامن 

االجتامعي وال تستلم األرسة دخول تقاعدية

042.341.541.955.445.5

احد أفراد األرسة ميارس عمال مشمول بالتقاعد والضامن االجتامعي 

وال تستلم األرسة دخول تقاعدية أو ال ميارس أي فرد عمال مشمول 

بالتقاعد والضامن االجتامعي وتستلم األرسة دخول تقاعدية

137.840.538.935.238.0

فرد يف األرسة ميارس عمال مشمول بالتقاعد والضامن االجتامعي 

وتستلم األرسة دخول تقاعدية أو فردين ميارسان عمال مشمول 

بالتقاعد والضامن االجتامعي وال تستلم األرسة دخول تقاعدية 

1.514.413.514.07.412.3

3 فأكرث من أفراد األرسة ميارسون عمال مشمول بالتقاعد والضامن 

االجتامعي أو فردين يف األرسة ميارسان عمال مشمول بالتقاعد 

والضامن االجتامعي وتستلم األرسة دخول تقاعدية 

25.54.55.12.04.3

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )7-6( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش دميومة العمل والبيئة )%( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةمستوى اإلشباع 

19.719.219.531.122.1أقل من 0.75منخفض جداً

0.751.31.31.31.11.3إىل أقل من 1منخفض

16.76.56.67.86.9إىل أقل من 1.25متوسط

1.256.34.55.64.15.2إىل أقل من 1.5مرتفع 

1.566.068.467.055.964.5إىل 2مرتفع جدا

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )7-7( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش خطورة العمل والبيئة )% لألرس( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةمستوى اإلشباع

23.920.022.326.623.2أقل من 0.75منخفض جداً

0.7523.723.323.529.424.8إىل أقل من 1منخفض

110.79.310.17.89.6إىل أقل من 1.25متوسط

1.252.71.92.41.12.1إىل أقل من 1.5مرتفع 

1.538.945.541.635.140.2إىل 2مرتفع جدا

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع



418419

 )%
ي واملحافظة )

امع
امية واالمان االجت

ت ميدان الح
رشا

ى اإلشباع ملؤ
ستو

ب م
س

رس ح
الجدول )7-12( توزيع األ

املحافظة 
ي

امع
امن االجت

ض
التقاعد وال

دميومة العمل
خطورة العمل

املخاطر 
ي

امع
امية واألمان اإلجت

دليل ميدان الح

محرومة
مكتفية

ضل حاال
أف

محرومة
مكتفية

ضل حاال
أف

محرومة
مكتفية

ضل حاال
أف

محرومة
مكتفية

ضل حاال
أف

محرومة
مكتفية

ضل حاال
أف

دهوك
38.6

44.0
17.4

32.8
5.2

61.9
50.0

7.0
43.1

13.0
0.0

87.0
34.5

20.1
45.4

ى
نينو

54.1
34.3

11.5
22.9

6.5
70.6

39.6
9.7

50.7
14.5

0.0
85.5

29.1
22.8

48.1

امنية
سلي

ال
36.2

41.2
22.6

29.0
7.8

63.2
32.3

13.8
53.9

15.0
0.0

85.0
30.3

19.1
50.6

كركوك
47.1

39.4
13.5

22.8
6.2

71.0
51.6

7.8
40.6

8.1
0.0

91.9
33.7

19.4
46.8

أربيل
36.3

40.9
22.8

31.2
8.0

60.8
43.4

14.3
42.3

15.6
0.0

84.4
31.3

25.9
42.9

ىل
ديا

36.9
43.4

19.7
46.9

12.5
40.5

62.0
8.1

29.9
29.5

0.0
70.5

49.3
22.9

27.8

االنبار
38.0

44.4
17.6

20.1
16.9

63.0
21.7

8.8
69.5

29.0
0.0

71.0
29.5

17.6
52.9

بغداد
47.2

36.2
16.6

18.3
5.2

76.5
62.8

7.0
30.2

23.4
0.0

76.6
35.9

23.0
41.1

بابل
46.2

34.1
19.7

14.7
6.5

78.8
35.0

11.1
53.8

8.6
0.0

91.4
27.0

18.2
54.8

كربالء
48.4

37.8
13.8

17.9
5.4

76.7
42.7

13.6
43.7

21.8
0.0

78.2
28.1

25.8
46.0

ط
واس

48.5
35.7

15.8
17.2

6.7
76.1

37.3
10.4

52.4
6.1

0.0
93.9

26.1
21.8

52.1

صالح 

ن
الدي

55.3
33.8

10.9
25.2

8.0
66.7

63.2
10.9

25.9
4.4

0.0
95.6

39.9
24.8

35.4

ف
النج

52.5
35.6

11.9
18.9

6.7
74.4

51.2
11.8

36.9
8.2

0.0
91.8

29.2
29.4

41.4

القادسية
47.9

34.2
17.9

23.6
7.4

69.0
49.4

13.6
37.1

7.5
0.0

92.5
34.1

24.4
41.5

ى
املثن

49.3
34.1

16.6
30.1

4.5
65.4

50.2
12.0

37.8
9.1

0.0
90.9

35.0
20.2

44.8

ي قار
ذ

52.5
34.8

12.6
26.1

7.8
66.1

34.7
7.4

57.9
22.2

0.0
77.8

33.6
21.7

44.6

سان
مي

46.4
43.0

10.6
20.7

3.6
75.7

51.3
10.4

38.4
8.4

0.0
91.6

31.3
22.6

46.0

رصة
الب

38.6
41.1

20.3
20.2

3.9
75.9

33.0
11.0

55.9
16.0

0.0
84.0

20.0
21.7

58.3

ق
العرا

45.5
38.0

16.6
23.4

6.9
69.7

48.1
9.6

42.3
17.1

0.0
82.9

32.6
22.3

45.1

 )%
ي واملنطقة )

امع
امية واألمان اإلجت

ت ميدان الح
رشا

ى اإلشباع ملؤ
ستو

ب م
س

رس ح
الجدول )7-11( توزيع األ

ت 
رشا

مؤ

امليدان 

واملنطقة 

ي
امع

امن االجت
ض

التقاعد وال
دميومة العمل

خطورة العمل
املخاطر 

ي
امع

امية واألمان اإلجت
دليل ميدان الح

محرومة
مكتفية

ضل حاال
أف

محرومة
مكتفية

ضل حاال
أف

محرومة
مكتفية

ضل حاال
أف

محرومة
مكتفية

ضل حاال
أف

محرومة
مكتفية

ضل حاال
أف

بغداد
47.2

36.2
16.6

18.3
5.2

76.5
62.8

7.0
30.2

23.4
0.0

76.6
35.9

23.0
41.1

كردستان
36.7

41.7
21.5

30.6
7.3

62.1
40.0

12.6
47.5

14.7
0.0

85.3
31.5

21.7
46.8

بقية 

ت 
املحافظا

46.8
37.8

15.3
23.9

7.5
68.6

43.2
10.2

46.7
15.0

0.0
85.0

31.5
22.2

46.3

ق
العرا

45.5
38.0

16.6
23.4

6.9
69.7

48.1
9.6

42.3
17.1

0.0
82.9

32.6
22.3

45.1
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الجدول )7-14( عدد املحرومني يف ميدان الحامية واالمان االجتامعي حسب مؤرشاته واملحافظة )عدد باأللف( 

دليل ميدان الحامية واألمان االجتامعياملخاطرخطورة العمل دميومة العملالتقاعد والضامن االجتامعياملحافظة

328389110219258دهوك

1460909433567807نينوى

545440240373418السليامنية

52751593209379كركوك

507568215383409أربيل

502793435575655دياىل

551262401244425االنبار

31974441171312022524بغداد

713466136167436بابل

402337206141228كربالء

49333872136264واسط

61454759209455صالح الدين

548513100144291النجف

48144774199346القادسية

31631956172226املثنى

850496371363538ذي قار

44241388143274ميسان

840755389376399البرصة

1331812949519358239332العراق

الجدول )7-15( حصة كل محافظة من املحرومني يف العراق مليدان الحامية واالمان االجتامعي ومؤرشاته)%(

املحافظة
التقاعد والضامن 

االجتامعي
املخاطرخطورة العمل دميومة العمل

دليل ميدان الحامية 

واألمان االجتامعي

2.53.02.13.82.8دهوك

11.07.08.39.78.7نينوى

4.13.44.66.44.5السليامنية

4.04.01.83.64.1كركوك

3.84.44.16.64.4أربيل

3.86.18.49.97.0دياىل

4.12.07.74.24.6االنبار

24.034.333.020.627.0بغداد

5.43.62.62.94.7بابل

3.02.64.02.42.4كربالء

3.72.61.42.32.8واسط

4.64.21.13.64.9صالح الدين

4.14.01.92.53.1النجف

3.63.41.43.43.7القادسية

2.42.51.13.02.4املثنى

6.43.87.16.25.8ذي قار

3.33.21.72.52.9ميسان

6.35.87.56.54.3البرصة

100.0100.0100.0100.0100.0العراق

 )%
ين )

سكا
ي والتجمع ال

امع
امية واألمان اإلجت

ت ميدان الح
رشا

ى اإلشباع ملؤ
ستو

ب م
س

رس ح
الجدول )7-13( توزيع األ

ت 
رشا

مؤ

امليدان 

والتجمع 

ين 
سكا

ال

ي
امع

امن االجت
ض

التقاعد وال
دميومة العمل

خطورة العمل
املخاطر 

ي
امع

امية واألمان اإلجت
دليل ميدان الح

محرومة
مكتفية

ضل حاالً
أف

محرومة
مكتفية

ضل حاالً
أف

محرومة
مكتفية

ضل حاالً
أف

محرومة
مكتفية

ضل حاالً
أف

محرومة
مكتفية

ضل حاالً
أف

مركز محافظة
42.3

37.8
19.9

21
6.7

72.3
47.6

10.7
41.6

21.2
0.0

78.7
30.1

24.3
45.6

رض
بقية الح

41.5
40.5

18.0
20.5

6.5
72.6

43.3
9.3

47.4
12.7

0.0
87.3

24.4
21.5

54.1

ف
ري

55.4
35.2

9.4
32.2

7.8
60.0

55.9
7.8

36.2
15.2

0.0
84.8

46.3
20.0

33.7

ق
العرا

45.5
38.0

16.6
23.4

6.9
69.7

48.1
9.6

42.3
17.1

0.0
82.9

32.6
22.3

45.1
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الجدول )7-19( قيم معامالت االرتباط مليدان للحامية واالمان االجتامعي ومؤرشاته

 
التقاعد والضامن 

االجتامعي
املخاطرخطورة العمل دميومة العمل

دليل ميدان الحامية 

واألمان االجتامعي

التقاعد والضامن 

االجتامعي

1.000.090.040.050.61

0.091.000.030.140.71دميومة العمل

0.040.031.000.190.49خطورة العمل 

0.050.140.191.000.42املخاطر

دليل ميدان الحامية 

واألمان االجتامعي

0.610.710.490.421.00

الجدول )7-20( األرس املحرومة حسب نسبة األطفال بعمر أقل من 15 سنة يف 

األرسة حسب ميدان الحامية واألمان االجتامعي ومؤرشاته )%(

نسبة األطفال ضمن األرسة
التقاعد والضامن 

االجتامعي
املخاطرخطورة العمل دميومة العمل

دليل ميدان الحامية 

واألمان االجتامعي

34.634.145.015.137.5بدون أطفال

29.619.044.419.625.7إىل 20%

32.317.345.117.526.5أكرث من %20 ولحد 30%

41.919.547.119.128.5أكرث من %30 ولحد 40%

50.020.447.916.532.3أكرث من %40 ولحد 50%

58.123.253.717.736.0أكرث من %50 ولحد 60%

59.920.450.815.033.1أكرث من %60 ولحد 70%

7066.830.154.017.040.6% فأكرث 

45.523.448.117.132.6العراق

الجدول )7-16( نسبة األرس املحرومة حسب ميدان الحامية واالمان االجتامعي ومؤرشاته وحسب حجم األرسة )%(

حجم األرسة
التقاعد والضامن 

االجتامعي
املخاطرخطورة العمل دميومة العمل

دليل ميدان الحامية 

واألمان االجتامعي

1-3 45.440.946.515.945.7

4 44.723.746.016.130.3

5 49.122.650.517.731.2

6 49.417.847.519.029.1

7 49.421.950.817.632.9

8-9 42.322.047.215.930.6

10+ 40.417.347.917.530.0

45.523.448.117.132.6العراق

الجدول )7-17( األرس املحرومة يف مؤرش واحد مليدان الحامية واألمان االجتامعي ونسبةحرمانها يف املؤرشات األخرى )%(

الحرمان
التقاعد والضامن 

االجتامعي
املخاطرخطورة العمل دميومة العمل

دليل ميدان الحامية 

واألمان االجتامعي

100.053.019.030.052.0التقاعد والضامن االجتامعي

47.2100.022.321.438.7دميومة العمل

50.461.9100.034.267.8خطورة العمل 

55.958.025.7100.087.1املخاطر

73.176.335.569.2100.0دليل ميدان الحامية واألمان االجتامعي

الجدول )7-18( نسبة األرس املحرومة مليدان الحامية واالمان االجتامعي ومؤرشاته حسب بعض خصائص رب األرسة )%(

نسبة األرس )%(خاصية رب األرسة
التقاعد والضامن 

االجتامعي
املخاطرخطورة العمل دميومة العمل

دليل ميدان 

الحامية 

واإلمان 

االجتامعي

جنس رب األرسة

88.746.321.748.616.531.1رجل 

11.338.936.842.822.244.5امرأة

عمر رب األرسة

299.360.627.557.419.239.8 أو اقل

34 - 3013.156.922.454.517.333.9

39 - 3516.057.519.848.115.230.7

44 - 4012.952.522.347.318.033.2

49 - 459.645.119.847.417.731.5

54 - 5011.934.321.944.117.830.2

59 - 559.327.023.841.216.827.4

6017.930.828.845.016.334.2 فأكرث

وضع قوة العمل لرب األرسة

69.749.414.147.814.826.5يعمل

3.862.971.153.538.774.2عاطل عن العمل

26.532.639.948.220.042.7خارج قوة العمل

100.045.523.448.117.132.6العراق
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% لألفراد(
رشاته )

ي ومؤ
امع

امية واالمان االجت
ى اإلشباع مليدان الح

ستو
ص وم

صائ
ض الخ

ب بع
س

تابع الجدول )7-21( توزيع ح

ص 
صائ

خ

االفراد

ي
امع

امن االجت
ض

التقاعد وال
دميومة العمل

خطورة العمل
املخاطر

ي
امع

امية واألمان اإلجت
دليل ميدان الح

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال
املجموع

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال
املجموع

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال
املجموع

محرومة
ضل 

أف

حاال
املجموع

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال
املجموع

ىل 
شهادة أع

ن الثانوية
م

2.2
6.2

17.1
6.5

4.2
11.9

7.2
6.9

4.7
7.8

9.5
7.0

6.1
6.6

6.5
2.8

4.7
9.9

6.5

ضع قوة العمل
و

يعمل
20.8

21.6
30.5

22.9
14.9

25.5
24.6

22.6
22.1

27.5
24.4

23.7
19.8

23.6
22.9

18.6
23.3

25.7
22.9

ن 
عاطل ع

العمل
2.8

3.2
3.3

3.0
5.3

3.2
2.6

3.2
3.2

3.4
2.5

2.9
4.9

2.6
3.0

4.2
2.5

2.5
3.0

خارج قوة 

العمل
30.5

36.8
37.9

34.2
39.8

32.7
33.7

34.9
34.3

35.8
33.3

34.1
36.0

33.9
34.2

34.8
32.8

34.5
34.2

العمر اقل 

ن 15 سنة
م

45.9
38.4

28.4
39.8

40.0
38.6

39.1
39.2

40.3
33.2

39.7
39.3

39.3
39.9

39.8
42.4

41.5
37.2

39.8

س
قطاع العمل للعمل الرئي

يعمل بأجر 

يف القطاع 

ي
حكوم

4.6
39.3

71.6
33.0

19.5
49.0

37.9
36.0

32.9
37.2

38.7
35.9

30.4
33.5

33.0
10.1

26.1
48.2

33.0

يعمل بأجر 

يف القطاع 

ص
الخا

39.4
28.2

12.6
28.9

45.8
21.2

29.9
31.6

33.4
31.6

29.3
31.4

35.6
27.8

28.9
35.1

35.4
22.8

28.9

يعمل بأجر 

ت 
يف قطاعا

أخرى

2.5
2.0

1.6
2.1

2.3
2.0

2.3
2.3

2.9
2.0

1.8
2.3

3.3
1.9

2.1
2.4

2.7
1.7

2.1

ب 
صاح

 

عمل
6.5

4.3
2.8

4.8
4.9

3.9
4.6

4.6
4.4

4.8
4.8

4.6
5.4

4.7
4.8

5.4
5.2

4.4
4.8

% لألفراد(
رشاته )

ي ومؤ
امع

امية واالمان االجت
ى اإلشباع مليدان الح

ستو
ص وم

صائ
ض الخ

ب بع
س

الجدول )7-21( توزيع ح

ص 
صائ

خ

االفراد

ي
امع

امن االجت
ض

التقاعد وال
دميومة العمل

خطورة العمل
املخاطر

ي
امع

امية واألمان اإلجت
دليل ميدان الح

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال 
املجموع

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاالًً
املجموع

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاالً
املجموع

محرومة
ضل 

اف
حاالً

املجموع
محرومة

مكتفية
ضل 

أف
حاالً

املجموع

العمر

14 - 0
45.9

38.4
28.4

39.8
40

38.6
39.1

39.2
40.3

33.2
39.7

39.3
39.32

39.9
39.83

42.4
41.5

37.2
39.8

24 - 15
18.5

21.6
23.2

20.6
19.8

21.3
20.9

20.7
20.2

25.5
20.1

20.8
21.8

20.3
20.6

20.1
20.7

20.8
20.6

34 - 25
14.3

14.6
20.7

15.6
14.8

15.7
16.3

15.9
16.7

17.8
15.1

16.2
15.4

15.7
15.6

14.0
15.6

16.7
15.6

64 - 35
18.7

21.8
23.3

20.7
20.9

21.5
20.8

20.9
19.9

20.4
21.8

20.7
20.5

20.7
20.7

19.9
19.7

21.8
20.7

65 فأكرث
2.6

3.6
4.5

3.3
4.6

3.0
3.0

3.3
2.8

3.1
3.2

3.0
3.0

3.4
3.3

3.6
2.5

3.5
3.3

ي
ى التعليم

ستو
امل

ق 
مل يلتح

باملدرسة 

أبدا

38.7
31.3

25.8
33.5

37.0
30.1

31.3
32.4

33.6
31.5

30.5
32.1

32.0
33.8

33.5
39.1

34.5
29.3

33.5

مل يكمل 

االبتدائية
28.6

25.5
17.8

25.4
26.7

24.0
24.9

25.2
25.7

23.3
24.9

25.1
25.9

25.3
25.4

27.4
26.0

23.7
25.4

شهادة 

االبتدائية
20.3

22.6
20.3

21.1
20.6

19.8
21.8

21.4
22.3

23.1
20.2

21.5
21.5

21.1
21.1

20.4
21.7

21.3
21.1

شهادة 

املتوسطة
7.0

9.0
10.6

8.4
7.7

8.3
9.1

8.8
9.0

8.9
8.7

8.9
9.1

8.3
8.4

6.9
8.8

9.3
8.4

شهادة 

الثانوية
3.2

5.5
8.4

5.0
3.8

5.9
5.7

5.3
4.7

5.4
6.2

5.4
5.4

5.0
5.0

3.4
4.4

6.5
5.0
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الفصل الثامن

ميدان التعليم

الجداول التفصيلية لتوزيع األرس حسب عالمات مؤرشات وأدلة مستوى 

املعيشة بالنسبة للبيئة وللعراق واملحافظات ملؤرشات ميدان التعليم

الجدول )8-1( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع مليدان التعليم والبيئة )%( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةمستوى اإلشباع

4.65.65.017.58.3أقل من 0.75منخفض جداً

0.7515.415.815.630.819.6إىل أقل من 1منخفض

131.432.932.032.932.2إىل أقل من 1.25متوسط

1.2533.434.133.715.528.9إىل أقل من 1.5مرتفع 

1.515.111.613.73.310.9إىل 2مرتفع جدا

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )8-2( توزيع األرس حسب مستوى املعيشة بالنسبة مليدان التعليم حسب املحافظات )%(

املجموعأفضل حااًلمكتفيةمحرومة املحافظة

40.430.828.8100.0دهوك

30.837.931.2100.0نينوى

29.834.236.0100.0السليامنية

22.235.142.7100.0كركوك

33.731.534.8100.0أربيل

16.425.857.9100.0دياىل

15.128.256.7100.0االنبار

16.732.450.9100.0بغداد

40.325.034.6100.0بابل

52.126.821.1100.0كربالء

32.733.134.2100.0واسط

33.638.028.4100.0صالح الدين

38.628.033.3100.0النجف

39.327.733.0100.0القادسية

46.330.523.2100.0املثنى

35.836.228.0100.0ذي قار

51.728.519.8100.0ميسان

21.636.442.1100.0البرصة

27.932.239.9100.0العراق

% لألفراد(
رشاته )

ي ومؤ
امع

امية واالمان االجت
ى اإلشباع مليدان الح

ستو
ص وم

صائ
ض الخ

ب بع
س

تابع الجدول )7-21( توزيع ح

ص 
صائ

خ

االفراد

ي
امع

امن االجت
ض

التقاعد وال
دميومة العمل

خطورة العمل
املخاطر

ي
امع

امية واألمان اإلجت
دليل ميدان الح

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال
املجموع

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال
املجموع

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال
املجموع

محرومة
ضل 

أف

حاال
املجموع

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال
املجموع

يعمل 

سابه 
لح

47.1
26.1

11.4
31.1

27.5
23.9

25.2
25.5

26.5
24.4

25.4
25.8

25.3
32.1

31.1
47.0

30.6
23.0

31.1

يس
يف العمل الرئي

املهنة 

رشعون 
م

وإدارة عليا 

صون
ص

ومتخ

2.9
12.8

33.6
13.9

9.6
30.7

13.8
14.5

7.6
15.3

21.6
14.4

12.7
14.1

13.9
5.6

8.7
20.6

13.9

فنيون 

ساعدون 
وم

وعاملون 

امل 
باألع

الكتابية

2.3
14.8

22.1
11.5

5.4
11.0

14.0
12.5

11.6
11.7

13.6
12.4

9.3
11.9

11.5
3.2

8.8
17.0

11.5

يف 
عاملون 

ت 
الخدما

والباعة

17.9
21.7

18.0
19.2

10.4
13.2

23.6
20.9

19.3
23.5

21.6
20.8

21.6
18.8

19.2
10.7

22.3
22.3

19.2

امل مهرة 
ع

يف الزراعة 

صيد 
و

ك
ام

األس

23.0
10.0

3.8
13.8

12.6
11.5

5.8
7.2

9.4
3.8

6.8
7.6

7.7
14.9

13.8
31.5

7.1
7.7

13.8

يف 
عاملون 

ف وما 
الحر

إليها

29.9
22.4

11.6
22.8

40.9
18.2

22.4
24.8

27.1
27.0

21.5
24.7

26.3
22.2

22.8
28.6

28.7
17.2

22.8

ن األولية
امله

9.0
8.3

4.6
7.6

9.3
7.5

7.8
8.0

7.7
8.0

8.2
7.9

10.7
7.1

7.6
9.0

7.7
6.9

7.6

املجموع 
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0
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الجدول )8-4( نسب الحرمان ملؤرشات دليل ميدان التعليم حسب املحافظة والبيئة )% لألرس(

املحافظة 

البيئة
 متابعة 

الدراسة

 املستوى 

التعليمي 

للبالغني 

 املسافة إىل 

املدرسة األبتدائية 

)الوزن ½(

 املسافة إىل املدرسة 

املتوسطة أو الثانوية 

)الوزن ½(

 ظروف مواجهة 

ترك املدرسة أوعدم 

اإللتحاق باملدرسة أو 

الجامعة 

اللغات

دليل 

ميدان 

التعليم

دهوك

2.867.310.89.815.221.820.5مركز محافظة
8.479.79.85.017.744.442.3بقية الحرض

6.575.510.16.636.916.935.0حرض
13.390.86.418.820.869.254.3ريف

8.479.89.110.018.045.840.4حرض وريف

ى
نينو

16.949.62.30.629.124.921.4مركز محافظة
18.857.40.50.227.624.421.9بقية الحرض

17.552.11.70.424.828.621.6حرض
36.084.45.638.131.458.545.1ريف

24.864.83.215.329.738.130.8حرض وريف

امنية
سلي

ال

3.753.13.25.320.419.817.4مركز محافظة
6.579.82.82.522.534.428.7بقية الحرض

5.166.03.03.926.921.422.8حرض
13.395.99.043.824.163.964.2ريف

6.571.14.010.721.933.129.8حرض وريف

كركوك

6.851.54.01.321.425.717.6مركز محافظة
7.050.71.50.030.420.811.4بقية الحرض

6.851.43.71.225.322.217.1حرض
17.366.01.123.535.041.537.6ريف

9.455.03.16.725.429.322.2حرض وريف

اربيل

5.364.26.20.015.228.122.2مركز محافظة
10.078.818.50.623.543.839.6بقية الحرض

7.069.710.80.233.918.328.7حرض
15.595.24.535.119.669.657.6ريف

8.574.19.76.318.540.133.7حرض وريف

ىل
ديا

1.917.912.60.013.76.24.0مركز محافظة
3.626.11.40.014.813.011.4بقية الحرض

2.822.36.50.09.914.38.0حرض
6.241.311.012.824.929.723.8ريف

4.632.48.96.819.920.416.4حرض وريف

االنبار

5.319.51.90.413.04.53.4مركز محافظة
6.727.56.20.015.17.47.6بقية الحرض

6.224.44.50.16.314.36.0حرض
15.553.023.714.020.025.529.6ريف

9.735.411.95.516.513.615.1حرض وريف

بغداد

10.942.10.70.134.523.918.8مركز محافظة
7.329.22.70.026.510.710.3بقية الحرض

9.637.51.40.119.231.715.8حرض
19.549.514.86.839.223.528.6ريف

10.438.42.40.632.219.516.7حرض وريف

بابل

6.134.98.10.019.327.720.5مركز محافظة
11.543.315.40.023.831.824.2بقية الحرض

8.738.911.60.029.721.422.3حرض
41.469.355.546.327.261.663.0ريف

23.252.431.120.524.043.840.3حرض وريف

الجدول )8-3( نسب الحرمان لألرس يف ميدان التعليم بالنسبة لباقي امليادين حسب املحافظات )%( *

املحافظة
الوضع 

االقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
املسكنالبنى التحتيةالصحة التعليم

الدليل العام 

ملستوى املعيشة

54.245.7100.051.941.440.658.4دهوك

57.938.8100.040.376.239.059.2نينوى

28.545.5100.039.555.053.258.6السليامنية

28.756.6100.051.984.618.456.2كركوك

29.139.9100.047.052.942.847.2أربيل

67.378.7100.037.094.736.576.6دياىل

27.650.2100.040.783.87.540.9االنبار

36.960.8100.037.258.948.658.6بغداد

45.938.9100.039.291.560.167.9بابل

46.637.5100.017.979.356.753.9كربالء

50.042.9100.056.385.961.374.4واسط

36.661.3100.039.288.537.969.4صالح الدين

53.943.7100.030.649.953.357.4النجف

59.851.5100.054.784.374.382.7القادسية

69.450.0100.041.789.161.075.4املثنى

58.653.3100.041.287.573.473.6ذي قار

45.644.7100.060.195.460.381.3ميسان

55.039.2100.033.884.248.959.7البرصة

46.148.6100.041.374.049.863.1العراق

* توزيع األرس حسب امليادين لألرسة املحرومة يف ميدان التعليم 
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الجدول )8-5( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش متابعة الدراسة والبيئة )%( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةمستوى اإلشباع

10.19.810.022.213.3أقل من 0.75منخفض جداً

0.755.86.26.014.68.3إىل أقل من 1منخفض

162.465.763.855.261.5إىل أقل من 1.25متوسط

1.2513.713.513.65.911.5إىل أقل من 1.5مرتفع 

1.58.04.76.62.25.4إىل 2مرتفع جدا

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )8-6( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش املستوى التعليمي للبالغني والبيئة )%( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةمستوىاإلشباع

26.430.027.951.034.0أقل من 0.75منخفض جداً

0.7520.218.719.618.719.3 إىل أقل من 1منخفض

127.430.028.518.926.0 إىل أقل من 1.25متوسط

1.2514.812.313.77.912.2 إىل أقل من 1.5مرتفع 

1.511.29.010.33.58.5 إىل 2مرتفع جدا

100.0100.0100.0100.0100.0 املجموع

الجدول )8-7( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش املسافة اىل املدرسة االبتدائية والبيئة )%( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةاملسافة اىل املدرسة اإلبتدائية

00.00.00.00.70.2أكرث من 10 كيلومرت

0.40.10.00.11.90.5أكرث من 5 كيلومرت واىل 10 كيلومرت 

0.72.96.74.520.48.7أكرث من 1 كيلومرت واىل 5 كيلومرت 

501119.520.419.920.320.0 مرت واىل 1000 مرت 

3011.424.822.423.820.422.9 مرت واىل 500 مرت

1011.737.229.133.827.532.2 مرت واىل 300 مرت

215.421.417.98.915.5اقل من 100 مرت 

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

تابع الجدول )8-4( نسب الحرمان ملؤرشات دليل ميدان التعليم حسب املحافظة والبيئة )% لألرس(
املحافظة 

البيئة
 متابعة 

الدراسة

 املستوى 

التعليمي 

للبالغني 

 املسافة إىل 

املدرسة األبتدائية 

)الوزن ½(

 املسافة إىل املدرسة 

املتوسطة أو الثانوية 

)الوزن ½(

 ظروف مواجهة 

ترك املدرسة أوعدم 

اإللتحاق باملدرسة أو 

الجامعة 

اللغات

دليل 

ميدان 

التعليم

كربالء

10.461.45.30.528.165.454.0مركز محافظة
13.045.98.20.024.758.329.1بقية الحرض

10.858.95.80.464.327.550.0حرض
25.763.441.26.526.174.658.5ريف

14.460.014.51.927.266.852.1حرض وريف

ط
واس

13.243.82.81.319.324.613.4مركز محافظة
12.350.110.81.124.130.721.7بقية الحرض

12.747.37.21.228.022.018.0حرض
33.180.430.650.332.161.763.6ريف

19.358.014.817.125.238.932.7حرض وريف

ن
صالح الدي

5.523.210.00.317.724.514.3مركز محافظة
11.741.81.80.033.820.917.9بقية الحرض

10.939.42.80.021.331.817.5حرض
22.363.929.526.234.844.748.5ريف

16.952.116.713.633.433.533.6حرض وريف

ف
النج

19.860.42.10.023.550.636.3مركز محافظة
9.950.30.70.014.431.917.7بقية الحرض

16.957.41.70.045.120.830.8حرض
33.576.242.218.533.466.363.9ريف

20.861.911.34.423.850.138.6حرض وريف

القادسية

12.743.90.00.025.221.919.5مركز محافظة
17.455.50.80.021.931.822.5بقية الحرض

14.247.60.30.025.024.220.5حرض
41.182.750.156.134.659.473.7ريف

23.760.017.919.927.937.239.3حرض وريف

ى
املثن

13.252.94.00.627.024.622.3مركز محافظة
20.966.16.30.020.333.924.1بقية الحرض

15.757.24.80.427.724.822.9حرض
53.894.642.856.125.072.377.1ريف

32.273.421.224.424.946.946.3حرض وريف

ي قار
ذ

15.650.03.40.329.133.921.3مركز محافظة
22.260.05.60.524.428.124.3بقية الحرض

18.955.04.50.431.026.822.8حرض
39.579.232.622.828.758.760.3ريف

26.063.414.28.127.440.635.8حرض وريف

سان
مي

18.854.62.31.827.733.928.5مركز محافظة
40.261.638.92.137.050.149.6بقية الحرض

28.457.718.71.941.131.938.0حرض
44.976.632.672.042.067.273.1ريف

34.965.124.129.435.951.451.7حرض وريف

رصة
الب

14.042.74.50.020.812.19.1مركز محافظة
15.457.012.31.228.137.331.8بقية الحرض

14.649.58.20.624.024.219.9حرض
21.657.615.56.023.629.829.0ريف

15.951.09.51.624.125.121.6حرض وريف

ق
العرا

10.746.63.10.826.425.720.0مركز محافظة
11.348.76.70.724.525.121.5بقية الحرض

11.047.54.50.825.525.620.6حرض
26.469.723.029.129.350.148.3ريف

15.053.39.48.226.631.927.9حرض وريف
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الجدول )8-11( توزيع األرس حسب عدد املؤرشات مليدان التعليم التي تعاين من الحرمان فيها وحسب املحافظات )%( 

املجموع0123456املحافظة

15.826.832.919.64.70.20.0100.0دهوك

24.420.526.416.78.22.51.2100.0نينوى

22.929.629.813.73.60.50.0100.0السليامنية

33.526.521.215.53.10.10.1100.0كركوك

21.326.530.617.23.90.50.0100.0أربيل

50.421.116.69.42.00.50.0100.0دياىل

52.022.712.37.94.01.00.1100.0االنبار

44.724.016.912.12.30.00.0100.0بغداد

33.913.712.017.011.610.51.2100.0بابل

19.415.436.719.47.51.40.1100.0كربالء

28.420.520.216.69.64.20.6100.0واسط

27.924.520.414.67.14.61.0100.0صالح الدين

29.015.822.024.45.72.30.9100.0النجف

29.716.519.116.610.75.32.2100.0القادسية

20.915.220.519.213.59.11.6100.0املثنى

23.020.424.719.99.72.00.3100.0ذي قار

17.313.919.122.916.67.92.3100.0ميسان

37.021.923.512.64.40.50.0100.0البرصة

33.622.121.414.95.61.90.4100.0العراق

الجدول )8-12( توزيع األرس املحرومة حسب التصنيف الخاميس لفئات االنفاق ومؤرشات ميدان التعليم )%(

التصنيف 

الخاميس لفئات 

االنفاق 

متابعة الدراسة 

املستوى 

التعليمي 

للبالغني 

املسافة اىل 

املدرسة 

االبتدائية 

املسافةاىل 

املدرسة 

املتوسطة أو 

الثانوية 

السبب الرئيس 

لرتك املدرسة أو 

عدم االلتحاق 

باملدرسة أو 

الجامعة 

اللغات 
دليل ميدان 

التعليم

35.519.728.634.214.023.425.6ادىن 20%

23.619.720.819.518.720.319.0ثاين 20%

19.518.918.616.320.917.917.8ثالث 20%

14.018.615.513.319.917.416.1رابع 20%

7.423.116.516.726.421.021.5اعىل 20%

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )8-8( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش املسافة اىل املدرسة املتوسطة أو الثانوية والبيئة )%( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةاملسافة اىل املدرسة املتوسطة أو الثانوية

00.30.10.212.93.6أكرث من 10 كيلومرت

0.50.50.60.616.24.7أكرث من 5 كيلومرت واىل 10 كيلومرت 

113.717.215.230.719.2أكرث من 1 كيلومرت واىل 5 كيلومرت 

5011.429.929.329.715.025.8 مرت واىل 1000 مرت 

3011.626.120.123.612.820.8 مرت واىل 500 مرت

1011.822.728.525.110.021.1 مرت واىل 300 مرت

26.84.25.72.44.8اقل من 100 مرت 

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )8-9( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش ظروف مواجهة ترك 

املدرسة أوعدم اإللتحاق باملدرسة أو الجامعة والبيئة )%( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةمستوى اإلشباع

16.015.415.718.816.5أقل من 0.75منخفض جداً

0.7511.410.110.911.911.1إىل أقل من 1منخفض

115.415.415.417.816.0إىل أقل من 1.25 متوسط

1.2518.018.918.420.118.8إىل أقل من 1.5مرتفع 

1.539.240.339.731.437.5إىل 2مرتفع جدا

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )8-10( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش اللغات والبيئة )%( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةمستوى اإلشباع

11.010.911.025.214.7أقل من 0.75منخفض جداً

0.7514.814.214.524.917.3 إىل أقل من 1منخفض

120.319.720.020.720.2 إىل أقل من 1.25متوسط

1.2533.738.235.523.032.2 إىل أقل من 1.5مرتفع 

1.520.317.019.06.215.6 إىل 2مرتفع جدا

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع
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 )%
ت ميدان التعليم واملحافظة )

رشا
ى اإلشباع ملؤ

ستو
ب م

س
رس ح

الجدول )8-14( توزيع األ

املحافظة 
متابعة الدراسة

ني
ي للبالغ

ى التعليم
ستو

امل
ىل املدرسة 

سافة ا
امل

االبتدائية

ىل املدرسة 
سافة إ

امل

املتوسطة أو الثانوية

يس لرتك املدرسة 
ب الرئي

سب
ال

ق باملدرسة 
أو عدم االلتحا

أو الجامعة

ت
اللغا

دليل ميدان التعليم

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل حاال

أف

دهوك
80.2

12.5
7.2

12.4
71.9

15.8
9.1

21.1
69.8

10.0
26.1

63.8
20.4

12.9
66.7

45.9
16.3

37.8
40.4

30.8
28.8

ى
نينو

64.8
20.5

14.6
33.0

56.1
10.9

3.2
13.7

83.0
15.3

18.7
66.0

30.3
18.4

51.3
38.1

24.6
37.3

30.8
37.9

31.2

امنية
سلي

ال
71.1

16.5
12.4

9.9
70.1

20.1
4.0

23.3
72.7

10.7
18.1

71.3
23.6

12.0
64.5

33.1
19.1

47.7
29.8

34.2
36.0

كركوك
55.1

26.3
18.7

14.3
68.9

16.8
3.1

11.2
85.7

6.7
18.3

75.0
26.5

19.5
54.0

29.3
18.8

51.9
22.2

35.1
42.7

أربيل
74.1

14.9
11.0

11.6
67.8

20.6
9.8

26.6
63.6

6.3
33.1

60.6
19.8

12.5
67.6

40.1
16.9

42.9
33.7

31.5
34.8

ىل
ديا

32.4
28.6

39.0
8.0

67.8
24.3

8.9
13.9

77.1
6.8

15.9
77.3

20.8
12.8

66.5
20.4

16.3
63.3

16.4
25.8

57.9

االنبار
35.4

27.8
36.8

12.9
63.8

23.2
11.9

37.6
50.5

5.5
21.2

73.3
16.7

13.1
70.2

13.7
14.3

72.0
15.1

28.2
56.7

بغداد
38.4

35.7
25.9

15.4
65.3

19.3
2.4

15.9
81.7

0.6
9.4

90.0
33.0

15.8
51.2

19.5
17.9

62.5
16.7

32.4
50.9

بابل
52.4

23.8
23.8

30.6
49.5

19.9
31.1

20.4
48.6

20.5
27.0

52.5
24.7

17.1
58.2

43.8
25.3

30.8
40.3

25.0
34.6

كربالء
60.0

23.3
16.7

20.0
67.4

12.6
14.5

36.5
49.0

1.9
45.7

52.4
27.9

19.7
52.4

66.8
20.4

12.8
52.1

26.8
21.1

ط
واس

58.0
24.7

17.3
27.1

55.2
17.6

14.8
12.8

72.4
17.1

15.7
67.2

26.2
16.2

57.6
38.9

26.1
35.0

32.7
33.1

34.2

ن
صالح الدي

52.1
29.9

17.9
25.4

60.1
14.6

16.7
23.1

60.2
13.6

21.3
65.1

35.3
14.8

49.9
33.5

18.6
47.9

33.6
38.0

28.4

ف
النج

62.0
21.2

16.8
30.4

53.7
15.9

11.3
27.7

61.0
4.4

21.2
74.4

25.7
20.6

53.8
50.1

21.4
28.5

38.6
28.0

33.3

القادسية
60.0

22.4
17.6

32.7
50.3

17.0
18.0

26.0
56.0

19.9
19.2

60.9
28.9

16.5
54.6

37.2
21.6

41.2
39.3

27.7
33.0

ى
املثن

73.4
16.9

9.7
40.1

51.0
8.9

21.2
20.4

58.4
24.4

26.0
49.6

25.8
17.8

56.3
46.9

24.5
28.5

46.3
30.5

23.2

ي قار
ذ

63.4
20.8

15.8
35.7

52.8
11.4

14.2
20.3

65.5
8.1

25.3
66.5

28.2
15.1

56.7
40.6

28.9
30.4

35.8
36.2

28.0

سان
مي

65.1
22.2

12.6
52.4

40.2
7.4

24.1
17.6

58.2
29.4

26.0
44.6

37.6
17.6

44.9
51.4

18.2
30.5

51.7
28.5

19.8

رصة
الب

51.0
27.9

21.1
22.5

64.2
13.3

9.6
21.4

69.0
1.6

20.6
77.9

25.0
19.0

56.0
25.1

23.6
51.3

21.6
36.4

42.1

ق
العرا

53.3
26.0

20.7
21.6

61.5
16.9

9.4
20.0

70.6
8.2

19.2
72.6

27.7
16.0

56.3
32.0

20.2
47.8

27.9
32.2

39.9

 )%
ت ميدان التعليم واملنطقة )

رشا
ى اإلشباع ملؤ

ستو
ب م

س
رس ح

الجدول )8-13( توزيع األ

ت 
رشا

   املؤ

املنطقة 
متابعة الدراسة

ني
ي للبالغ

ى التعليم
ستو

امل
ىل املدرسة االبتدائية

سافة ا
امل

ىل املدرسة 
سافة إ

امل

املتوسطة أو الثانوية

يس لرتك املدرسة 
ب الرئي

سب
ال

ق باملدرسة
أو عدم االلتحا

أو الجامعة

ت
اللغا

دليل ميدان التعليم

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال

بغداد
15.4

65.3
19.3

38.4
35.7

25.9
2.4

15.9
81.7

0.6
9.4

90.0
33.0

15.8
51.2

19.5
17.9

62.5
16.7

32.4
50.9

كردستان
11.0

69.6
19.4

74.1
15.1

10.8
7.1

23.9
68.9

9.0
25.0

66.0
21.6

12.4
66.0

38.3
17.8

43.9
33.4

32.5
34.0

بقية 

ت 
املحافظا

26.6
58.0

15.4
54.6

24.5
20.9

12.9
20.8

66.3
11.2

22.0
66.7

26.8
16.9

56.3
35.7

21.8
42.6

31.3
32.1

36.6

ق
العرا

21.6
61.5

16.9
53.3

26.0
20.7

9.4
20.0

70.6
8.2

19.2
72.6

27.7
16.0

56.3
32.0

20.2
47.8

27.9
32.2

39.9
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الجدول )8-16( عدد املحرومني يف ميدان التعليم ومؤرشاته وحسب املحافظة )العدد باأللف( 

املحافظة
متابعة 

الدراسة 

املستوى 

التعليمي 

للبالغني 

املسافة اىل 

املدرسة 

االبتدائية 

املسافةاىل 

املدرسة 

املتوسطة أو 

الثانوية 

السبب الرئيس لرتك 

املدرسة أو عدم 

االلتحاق باملدرسة أو 

الجامعة 

اللغات 
دليل ميدان 

التعليم

1067179084120381301دهوك

87119451125098081166962نينوى

130115360173275483414السليامنية

1456492985273331245كركوك

153105913595206559424أربيل

80488143119263308237دياىل

16854217983204189215االنبار

935288115338231513881131بغداد

472920574397378781732بابل

16357613620220644488كربالء

277672178216237434374واسط

240649219183335406406صالح الدين

33973515969253578456النجف

316667219238259398437القادسية

258514158186144346328املثنى

5411141255172414695618ذي قار

423632236260290500482ميسان

463126721539565556483البرصة

607917209325029637558101458733العراق

 )%
ين )

سكا
ت ودليل ميدان التعليم والتجمع ال

رشا
ى اإلشباع ملؤ

ستو
ب م

س
رس ح

الجدول )8-15( توزيع األ

ت 
رشا

   املؤ

التجمع 

ين 
سكا

ال

متابعة الدراسة
ني

ي للبالغ
ى التعليم

ستو
امل

ىل املدرسة 
سافة ا

امل

االبتدائية

ىل املدرسة 
سافة إ

امل

املتوسطة أو الثانوية

يس لرتك 
ب الرئي

سب
ال

ق 
املدرسة أو عدم االلتحا

باملدرسة أو الجامعة

ت
اللغا

دليل ميدان التعليم

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال

مركز 

محافظة

15.9
62.4

21.7
46.6

27.4
26.0

3.0
19.5

77.4
0.8

13.7
85.5

27.4
15.4

57.2
25.8

20.3
54.0

20.0
31.4

48.5

بقية 

رض
الح

16.0
65.7

18.2
48.7

30.0
21.3

6.7
20.4

72.9
0.7

17.2
82.1

25.5
15.4

59.2
25.1

19.7
55.2

21.5
32.9

45.7

ف
ري

36.8
55.2

8.1
69.7

18.9
11.4

23.0
20.3

56.8
29.1

30.7
40.2

30.7
17.8

51.4
50.1

20.7
29.2

48.3
32.9

18.8

ق
العرا

21.6
61.5

16.9
53.3

26.0
20.7

9.3
20.0

70.6
8.2

19.2
72.5

27.6
16.0

56.3
32.0

20.2
47.8

27.9
32.2

39.8
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الجدول )8-18( نسبة األرس املحرومة يف ميدان التعليم ومؤرشاته وحسب حجم األرسة )%(

متابعة الدراسة حجم األرسة

املستوى 

التعليمي 

للبالغني 

املسافة اىل 

املدرسة 

االبتدائية 

املسافةاىل 

املدرسة 

املتوسطة أو 

الثانوية 

السبب الرئيس لرتك 

املدرسة أو عدم 

االلتحاق باملدرسة 

أو الجامعة 

اللغات 
دليل ميدان 

التعليم

3-18.355.77.66.549.739.239.0

48.239.46.96.237.726.224.7

511.443.26.94.925.422.720.5

614.045.36.84.920.326.721.8

722.052.010.08.918.830.824.5

9-826.457.711.69.124.530.824.6

10+34.371.613.814.724.943.437.6

21.653.39.48.227.732.027.9العراق

الجدول )8-19( األرس املحرومة ملؤرش يف ميدان التعليم ونسبة حرمانها يف املؤرشات األخرى للميدان )%(

الحرمان
متابعة 

الدراسة 

املستوى 

التعليمي 

للبالغني 

املسافة اىل 

املدرسة 

االبتدائية 

املسافةاىل 

املدرسة 

املتوسطة أو 

الثانوية 

السبب الرئيس لرتك 

املدرسة أو عدم 

االلتحاق باملدرسة 

أو الجامعة 

اللغات 
دليل ميدان 

التعليم

100.078.720.821.134.857.163.5متابعة الدراسة 

املستوى التعليمي 

للبالغني 

33.4100.012.812.538.756.849.9

املسافة اىل املدرسة 

االبتدائية 

46.572.4100.032.734.754.567.0

املسافةاىل املدرسة 

املتوسطة أو الثانوية 

52.981.037.4100.034.964.676.2

السبب الرئيس لرتك 

املدرسة أو عدم 

االلتحاق باملدرسة أو 

الجامعة 

58.572.411.510.0100.044.254.4

41.994.716.016.640.8100.070.5اللغات 

62.295.322.622.458.680.8100.0دليل ميدان التعليم

الجدول )8-17( حصة كل محافظة من املحرومني يف العراق حسب ميدان التعليم ومؤرشاته )%(

متابعة الدراسة املحافظة

املستوى 

التعليمي 

للبالغني 

املسافة اىل 

املدرسة 

االبتدائية 

املسافةاىل 

املدرسة 

املتوسطة أو 

الثانوية 

السبب الرئيس لرتك 

املدرسة أو عدم 

االلتحاق باملدرسة أو 

الجامعة 

اللغات 
دليل ميدان 

التعليم 

1.74.22.82.81.63.83.4دهوك

14.311.33.417.210.711.511.0نينوى

2.16.71.85.83.64.84.7السليامنية

2.43.80.92.93.63.32.8كركوك

2.56.24.23.22.75.54.9أربيل

1.32.84.44.03.53.02.7دياىل

2.83.25.52.82.71.92.5االنبار

15.416.74.71.330.613.713.0بغداد

7.85.317.713.45.07.78.4بابل

2.73.34.20.72.96.35.6كربالء

4.63.95.57.33.14.34.3واسط

4.03.86.76.24.44.04.6صالح الدين

5.64.34.92.33.35.75.2النجف

5.23.96.78.03.43.95.0القادسية

4.23.04.86.31.93.43.8املثنى

8.96.67.95.85.56.87.1ذي قار

7.03.77.38.83.84.95.5ميسان

7.67.46.61.37.55.55.5البرصة

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0العراق
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الجدول )8-21( قيم معامالت االرتباط مليدان التعليم ومؤرشاته

 
متابعة 

الدراسة 

املستوى 

التعليمي 

للبالغني 

املسافة اىل 

املدرسة 

االبتدائية 

املسافةاىل 

املدرسة 

املتوسطة أو 

الثانوية 

السبب الرئيس لرتك 

املدرسة أو عدم 

االلتحاق باملدرسة 

أو الجامعة 

اللغات 
دليل ميدان 

التعليم

1.00.50.20.30.40.40.7متابعة الدراسة 

0.51.00.20.30.80.40.9املستوى التعليمي للبالغني 

0.20.81.00.50.20.10.4املسافة اىل املدرسة االبتدائية 

املسافةاىل املدرسة املتوسطة أو 

الثانوية 

0.30.30.51.00.70.10.5

السبب الرئيس لرتك املدرسة 

أو عدم االلتحاق باملدرسة أو 

الجامعة 

0.40.80.70.31.00.30.8

0.40.40.10.10.31.00.7اللغات 

0.70.90.40.50.80.71.0دليل ميدان التعليم

الجدول )8-22( األرس املحرومة حسب نسبة األطفال بعمر أقل من 15 سنة يف األرسة وحسب ميدان التعليم ومؤرشاته )%(

نسبة األطفال

ضمن األرسة

متابعة 

الدراسة 

املستوى 

التعليمي 

للبالغني 

املسافة اىل 

املدرسة 

االبتدائية 

املسافةاىل 

املدرسة 

املتوسطة أو 

الثانوية 

السبب الرئيس لرتك 

املدرسة أو عدم 

االلتحاق باملدرسة أو 

الجامعة 

اللغات 
دليل ميدان 

التعليم

0.057.27.35.742.632.733.0بدون أطفال

8.748.96.04.136.823.921.3إىل 20%

أكرث من %20 ولحد 

30%

18.460.49.77.032.932.830.4

أكرث من %30 ولحد 

40%

21.856.58.17.636.631.528.0

أكرث من %40 ولحد 

50%

22.351.69.57.724.832.728.1

أكرث من %50 ولحد 

60%

24.650.510.610.517.030.125.1

أكرث من %60 ولحد 

70%

28.347.211.810.410.033.925.5

7038.550.616.017.26.139.227.6% فأكرث 

21.653.39.48.227.732.027.9العراق

الجدول )8-20( نسب الحرمان لألرس حسب بعض خصائص رب األرسة مليدان التعليم ومؤرشاته )%(

خاصية رب األرسة

نسبة 

األرس 

)%(

متابعة 

الدراسة 

املستوى 

التعليمي 

للبالغني 

املسافة اىل 

املدرسة 

االبتدائية 

املسافةاىل 

املدرسة 

املتوسطة أو 

الثانوية 

السبب الرئيس 

لرتك املدرسة أو 

عدم االلتحاق 

باملدرسة أو 

الجامعة 

اللغات 
دليل ميدان 

التعليم

جنس رب األرسة

88.721.551.89.78.526.930.827.0رجل 

11.323.165.47.25.934.340.935.2امرأة

عمر رب األرسة

299.326.562.712.710.358.042.544.5 أو اقل

34 - 3013.123.750.010.510.131.233.229.4

39 - 3516.025.643.09.48.015.927.920.4

44 - 4012.921.943.08.68.613.224.619.6

49 - 459.618.543.08.96.018.123.719.2

54 - 5011.922.255.89.67.926.731.325.9

59 - 559.316.658.69.46.933.931.329.4

6017.918.268.57.67.734.139.736.0 فأكرث

وضع قوة العمل لرب األرسة

69.721.548.510.08.525.129.625.3يعمل

3.826.953.39.511.928.235.033.4عاطل عن العمل

26.521.165.97.76.934.937.734.0خارج قوة العمل

100.021.653.39.48.227.732.027.9العراق
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)%
رشاته )

ى اإلشباع مليدان التعليم ومؤ
ستو

ص وم
صائ

ض الخ
ب بع

س
تابع الجدول )8-23( توزيع األفراد ح

ص 
صائ

خ

االفراد

متابعة الدراسة
ني

ي للبالغ
ى التعليم

ستو
امل

ىل املدرسة االبتدائية
سافة ا

امل
ىل املدرسة املتوسطة

سافة إ
امل

أو الثانوية

يس لرتك املدرسة أو 
ب الرئي

سب
ال

ق باملدرسة 
عدم االلتحا

أو الجامعة املجموع

ت
اللغا

دليل ميدان التعليم

املجموع

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

املجموع

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

املجموع

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

املجموع

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

املجموع

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

املجموع

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

املجموع

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

ضع قوة العمل
و

يعمل
19.5

20.2
25.1

20.8
22.0

21.9
27.6

22.9
23.9

22.4
23.0

22.9
22.6

21.7
23.3

22.9
26.8

22.9
21.2

22.9
21.6

22.3
24.3

22.9
23.0

21.8
24.0

ن 
عاطل ع

العمل

2.9
2.4

4.1
2.8

3.1
2.8

3.3
3.0

2.5
2.8

3.2
3.0

2.7
2.9

3.1
3.0

4.2
3.5

2.4
3.1

3.1
3.1

3.0
3.0

3.2
3.0

3.0

خارج قوة 

العمل

25.8
30.2

52.8
32.6

35.2
33.5

32.2
34.2

28.1
34.0

35.2
34.2

26.7
32.6

35.8
34.2

38.6
35.2

31.4
33.9

32.7
36.6

34.3
34.2

32.9
34.4

35.0

العمر اقل 

ن 15 سنة
م

51.9
47.2

17.9
43.9

39.8
41.8

37.0
39.8

45.5
40.7

38.6
39.8

48.0
42.8

37.8
39.8

30.5
38.4

45.0
40.1

42.6
38.0

38.5
39.8

40.9
40.8

38.0

س
قطاع العمل للعمل الرئي

يعمل بأجر 

يف القطاع 

ي
حكوم

15.8
32.9

50.2
31.8

20.2
35.3

65.0
33.0

17.7
31.0

36.2
33.0

15.5
28.0

37.0
33.0

21.3
25.5

42.7
33.3

18.6
26.0

46.4
33.0

15.9
26.2

51.9

يعمل بأجر 

يف القطاع 

ص
الخا

31.3
28.4

19.4
27.5

34.2
31.1

12.4
28.9

19.9
30.1

30.2
29.0

15.2
27.4

31.4
29.0

42.2
32.7

20.4
29.1

31.7
35.3

24.1
28.9

33.0
35.6

20.3

يعمل بأجر 

ت 
يف قطاعا

أخرى

1.6
2.3

1.7
2.0

2.7
1.6

1.2
2.1

1.4
2.0

2.3
2.1

1.6
2.0

2.2
2.1

2.9
2.1

1.6
2.1

2.7
2.4

1.6
2.1

2.4
2.3

1.7

ب 
صاح

 

عمل

4.4
5.6

5.4
5.3

4.9
4.8

4.6
4.8

4.5
4.9

4.8
4.8

4.6
4.8

4.8
4.8

3.5
4.3

5.7
4.8

4.4
5.2

4.9
4.8

3.9
5.3

5.1

يعمل 

سابه 
لح

46.9
30.7

23.3
33.4

38.1
27.3

16.8
31.1

56.5
32.0

26.5
31.1

63.1
37.8

24.6
31.1

30.0
35.5

29.5
30.8

42.6
31.0

23.1
31.1

44.8
30.5

21.0

)%
رشاته )

ى اإلشباع مليدان التعليم ومؤ
ستو

ص وم
صائ

ض الخ
ب بع

س
الجدول )8-23( توزيع األفراد ح

ص 
صائ

خ

االفراد

متابعة الدراسة
ني

ي للبالغ
ى التعليم

ستو
امل

ىل املدرسة االبتدائية
سافة ا

امل
ىل املدرسة املتوسطة

سافة إ
امل

أو الثانوية

يس لرتك املدرسة 
ب الرئي

سب
ال

ق باملدرسة أو 
أو عدم االلتحا

الجامعة املجموع

ت
اللغا

دليل ميدان التعليم

املجموع

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

املجموع

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

املجموع

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

املجموع

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

املجموع

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

املجموع

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

املجموع

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

العمر

14 - 0
51.9

47.2
17.9

43.9
39.8

41.8
37.0

39.8
45.5

40.7
38.6

39.8
48.0

42.8
37.8

39.8
30.5

38.4
45.0

40.1
42.6

38.0
38.5

39.8
40.9

40.8
38.0

24 - 15
18.2

17.5
38.2

20.9
21.9

18.0
20.0

20.6
20.2

20.6
20.6

20.6
19.5

20.6
20.7

20.6
25.2

23.0
17.9

20.7
20.5

21.6
20.1

20.6
21.5

20.0
20.3

34 - 25
10.8

12.7
14.4

12.5
14.9

17.3
15.6

15.6
13.9

15.3
16.0

15.6
13.2

14.9
16.2

15.6
21.5

15.5
13.1

15.7
14.4

16.4
16.2

15.6
15.5

16.4
15.0

64 - 35
17.0

20.5
25.6

20.4
19.1

20.7
25.8

20.7
17.6

20.1
21.4

20.7
16.3

18.7
21.9

20.7
19.4

19.6
21.4

20.6
18.1

19.9
23.1

20.7
17.7

19.6
24.1

65 فأكرث
2.1

2.1
3.9

2.4
4.4

2.1
1.5

3.3
2.9

3.3
3.4

3.3
3.0

3.0
3.5

3.3
3.5

3.5
2.7

3.0
4.3

4.1
2.1

3.3
4.5

3.2
2.5

ي
ى التعليم

ستو
امل

ق 
مل يلتح

باملدرسة 

أبدا

49.0
26.7

16.7
30.9

43.7
21.9

17.0
33.5

46.3
35.7

30.9
33.5

51.2
39.2

29.3
33.5

43.0
34.0

27.4
32.6

51.4
32.5

20.4
33.5

55.0
31.3

18.8

مل يكمل 

االبتدائية

30.4
33.0

11.1
29.0

29.3
22.5

16.7
25.4

25.8
26.3

25.0
25.4

26.5
27.3

24.7
25.4

18.5
26.8

28.6
25.7

28.4
26.4

22.5
25.4

26.0
28.5

22.0

شهادة 

االبتدائية

14.7
23.9

19.4
20.8

19.4
30.3

13.7
21.1

17.5
20.5

21.9
21.1

16.8
19.5

22.2
21.1

26.6
24.7

18.0
21.4

15.0
25.4

23.6
21.1

15.4
26.7

20.6

شهادة 

املتوسطة

3.3
7.6

20.1
8.4

4.5
13.8

13.5
8.4

4.9
7.0

9.4
8.4

2.3
6.3

9.9
8.4

7.9
8.0

9.0
8.6

3.0
7.6

13.0
8.4

2.5
7.7

13.7

شهادة 

الثانوية

1.4
3.8

16.7
5.2

1.8
6.5

13.6
5.0

2.5
4.6

5.6
5.0

1.6
3.4

6.0
5.0

2.9
3.9

6.5
5.1

1.1
4.0

8.5
5.0

0.7
3.5

9.8

ىل 
شهادة أع

ن الثانوية
م

1.2
5.0

16.1
5.7

1.4
5.0

25.5
6.5

3.1
5.9

7.2
6.5

1.6
4.2

7.9
6.5

1.2
2.5

10.4
6.6

1.0
4.0

12.0
6.5

0.4
2.3

15.1
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الفصل التاسع

ميدان الصحة

الجداول التفصيلية لتوزيع األرس حسب عالمات مؤرشات وأدلة مستوى 

املعيشة بالنسبة للبيئة وللعراق واملحافظات ملؤرشات ميدان الصحة

الجدول )9-1( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع لدليل ميدان الصحة والبيئة )%( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمة

5.64.75.214.27.6أقل من 0.75

0.7517.115.316.327.319.2إىل أقل من 1

136.636.836.635.336.3إىل أقل من 1.25

1.2529.632.830.918.727.7إىل أقل من 1.5

1.511.210.510.94.59.2إىل 2

100.0100.0100.0100.0100.0

الجدول )9-2( توزيع األرس حسب مستوى املعيشة بالنسبة لدليل ميدان الصحة وحسب املحافظات )%(

املجموعأفضل حااًلمكتفيةمحرومة املحافظة

39.834.725.6100.0دهوك

28.138.033.9100.0نينوى

29.236.933.9100.0السليامنية

29.235.934.9100.0كركوك

38.039.822.2100.0أربيل

30.336.633.1100.0دياىل

15.836.148.1100.0االنبار

21.036.242.9100.0بغداد

23.035.841.2100.0بابل

13.141.945.0100.0كربالء

37.332.630.1100.0واسط

21.739.538.7100.0صالح الدين

18.436.245.4100.0النجف

39.031.229.8100.0القادسية

26.134.539.4100.0املثنى

26.434.439.2100.0ذي قار

53.131.515.4100.0ميسان

27.236.336.5100.0البرصة

26.836.337.0100.0العراق

)%
رشاته )

ى اإلشباع مليدان التعليم ومؤ
ستو

ص وم
صائ

ض الخ
ب بع

س
تابع الجدول )8-22( توزيع األفراد ح

ص 
صائ

خ

االفراد

متابعة الدراسة
ني

ي للبالغ
ى التعليم

ستو
امل

ىل املدرسة االبتدائية
سافة ا

امل
ىل املدرسة املتوسطة أو 

سافة إ
امل

الثانوية

يس لرتك املدرسة 
ب الرئي

سب
ال

ق باملدرسة أو 
أو عدم االلتحا

الجامعة

املجموع

ت
اللغا

دليل ميدان التعليم

املجموع

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

املجموع

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

املجموع

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

املجموع

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

املجموع

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

املجموع

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

املجموع

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

يس
يف العمل الرئي

املهنة 

رشعون 
م

وإدارة عليا 

صون
ص

ومتخ

4.3
12.4

30.2
13.6

4.2
10.6

43.7
13.9

8.3
13.2

15.0
13.9

6.0
10.8

15.9
13.9

2.9
4.9

23.5
14.0

3.5
8.3

23.6
13.9

3.0
5.5

29.2

فنيون 

ساعدون 
وم

وعاملون 

امل 
باألع

الكتابية

5.3
12.2

16.0
11.1

7.9
13.0

19.3
11.5

6.3
10.3

12.7
11.5

5.2
10.0

12.8
11.5

7.4
10.6

14.1
11.5

7.5
9.1

15.3
11.5

6.1
9.9

17.0

يف 
عاملون 

ت 
الخدما

والباعة

14.7
20.9

18.7
18.9

18.1
23.5

17.1
19.2

10.7
17.7

21.1
19.2

7.2
15.5

22.0
19.2

21.6
20.2

17.8
19.4

15.5
21.4

20.8
19.2

14.5
22.2

20.3

امل مهرة 
ع

يف الزراعة 

صيد 
و

ك
ام

األس

29.8
12.4

4.5
15.4

20.8
6.9

3.0
13.8

43.9
13.3

8.8
13.8

54.2
21.8

5.8
13.8

13.9
15.7

12.4
13.5

25.8
13.2

5.8
13.8

29.3
11.9

3.4

يف 
عاملون 

ف وما 
الحر

إليها

24.6
23.7

14.6
22.3

26.8
25.1

9.3
22.8

14.0
25.3

23.7
22.9

11.5
22.3

24.6
22.9

30.9
25.6

17.4
22.9

25.8
26.7

19.0
22.8

26.0
26.5

17.3

شغلو 
م

ت 
اآلال

ومجمعوها

9.5
11.5

11.9
11.1

11.1
15.7

5.9
11.1

8.4
10.5

11.8
11.1

7.6
11.1

11.7
11.1

12.4
14.2

9.6
11.3

9.8
12.7

11.4
11.1

8.9
15.2

9.5

ن األولية
امله

11.8
6.9

4.0
7.6

10.9
5.1

1.7
7.6

8.5
9.7

6.9
7.6

8.4
8.6

7.3
7.6

10.8
8.9

5.2
7.5

12.0
8.7

4.1
7.6

12.1
8.8

3.3

املجموع 
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0
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الجدول )9-4( نسب الحرمان ملؤرشات ودليل ميدان الصحة حسب املحافظة والبيئة )% لألرس(

البيئةاملحافظة 

اإلعاقة 

واألمراض 

املزمنة 

 وزن الطفل 

نسبة إىل 

عمره )سوء 

التغذية( 

)الوزن ½(

 طول 

الطفل نسبة 

إىل عمره 

)التقزم( 

)الوزن ½(

 الرعاية 

الصحية 

أثناء آخر 

حمل 

)الوزن ½(

الوالدة عىل 

ايدي ماهرة 

)الوزن ½(

 ظروف 

العمل

 املسافة إىل 

اقرب مركز 

صحي او 

طبيب 

دليل ميدان 

الصحة 

دهوك

مركز 

محافظة

41.82.33.74.12.33.133.128.8

29.65.05.04.78.62.250.134.5بقية الحرض

33.74.14.54.56.52.544.432.6حرض

31.73.710.114.818.92.776.658.5ريف

33.14.06.17.39.92.653.339.8حرض وريف

نينوى

مركز 

محافظة

23.23.310.13.02.97.826.316.6

20.43.07.35.85.53.413.420.6بقية الحرض

22.33.29.23.93.76.422.117.9حرض

18.83.614.415.223.02.958.343.8ريف

20.93.411.28.411.35.036.428.1حرض وريف

السليامنية

مركز 

محافظة

24.02.71.50.61.410.547.228.8

22.33.12.52.83.49.037.723.2بقية الحرض

23.12.92.01.72.49.842.626.1حرض

26.24.73.56.75.74.358.044.5ريف

23.73.22.22.52.98.945.229.2حرض وريف

كركوك

مركز 

محافظة

21.42.54.21.02.59.632.621.6

13.43.34.93.14.35.324.716.1بقية الحرض

20.62.54.31.22.79.231.821.1حرض

16.01.06.17.37.23.883.053.8ريف

19.52.24.72.73.87.944.629.2حرض وريف

اربيل

مركز 

محافظة

32.24.14.03.24.011.062.134.7

44.36.08.53.22.59.649.835.0بقية الحرض

36.74.85.73.23.510.557.534.8حرض

38.410.510.013.28.03.474.553.0ريف

37.05.86.44.94.29.360.538.0حرض وريف

الجدول )9-3( نسبة الحرمان بني األرس املحرومة يف ميدان الصحة بالنسبة لباقي امليادين حسب املحافظات )%(

املحافظة
الوضع 

االقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
املسكنالبنى التحتيةالصحةالتعليم

الدليل العام 

ملستوى املعيشة

50.441.052.7100.047.140.657.7دهوك

53.839.444.3100.075.030.962.2نينوى

18.039.040.4100.049.640.545.9السليامنية

25.846.239.3100.077.317.344.4كركوك

24.540.941.8100.039.537.141.4أربيل

46.948.120.0100.090.221.147.6دياىل

30.547.038.8100.069.74.537.7االنبار

26.655.829.7100.048.140.842.2بغداد

43.255.368.8100.093.157.377.5بابل

59.539.671.5100.078.149.572.2كربالء

44.234.049.3100.075.549.560.7واسط

32.457.860.6100.084.034.263.8صالح الدين

47.953.964.3100.063.245.365.1النجف

51.344.455.2100.071.357.267.4القادسية

72.352.474.0100.084.464.379.4املثنى

56.355.855.7100.084.363.173.5ذي قار

42.735.958.6100.091.247.571.2ميسان

44.724.926.8100.074.731.353.2البرصة

38.745.143.0100.067.239.254.7العراق

توزيع األرس حسب امليادين لألرسة املحرومة يف ميدان الصحة 
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تابع الجدول )9-4( نسب الحرمان ملؤرشات ودليل ميدان الصحة حسب املحافظة والبيئة )% لألرس(

البيئةاملحافظة 

اإلعاقة 

واألمراض 

املزمنة 

 وزن الطفل 

نسبة إىل 

عمره )سوء 

التغذية( 

)الوزن ½(

 طول 

الطفل نسبة 

إىل عمره 

)التقزم( 

)الوزن ½(

 الرعاية 

الصحية 

أثناء آخر 

حمل)الوزن 

)½

الوالدة عىل 

ايدي ماهرة 

)الوزن ½(

 ظروف 

العمل

 املسافة إىل 

اقرب مركز 

صحي او 

طبيب 

دليل ميدان 

الصحة 

واسط

مركز 

محافظة

22.23.55.44.36.57.547.617.8

21.95.712.85.52.518.836.534.2بقية الحرض

22.04.79.54.94.313.741.526.8حرض

11.28.49.612.911.77.089.959.4ريف

18.55.99.57.56.711.557.137.3حرض وريف

صالح الدين

مركز 

محافظة

9.33.84.21.51.420.846.323.8

12.92.610.12.11.51.831.710.7بقية الحرض

12.42.89.32.01.54.233.612.4حرض

13.32.911.07.711.90.681.130.4ريف

12.92.810.24.96.92.458.221.7حرض وريف

النجف

مركز 

محافظة

29.94.712.55.60.21.445.013.1

26.92.85.72.00.21.119.19.5بقية الحرض

29.04.110.54.50.21.337.412.0حرض

30.15.813.27.41.84.486.438.8ريف

29.34.511.15.20.62.049.018.4حرض وريف

القادسية

مركز 

محافظة

39.05.714.10.90.015.132.129.0

32.16.613.21.90.314.229.626.3بقية الحرض

36.86.013.81.20.114.831.428.2حرض

37.14.315.98.22.62.490.758.7ريف

36.95.414.63.71.010.452.439.0حرض وريف

املثنى

مركز 

محافظة

26.34.910.71.90.97.524.615.1

29.56.115.63.32.08.033.518.0بقية الحرض

27.45.312.32.41.37.627.516.0حرض

25.28.221.77.19.94.786.439.4ريف

26.46.516.44.45.06.452.926.1حرض وريف

تابع الجدول )9-4( نسب الحرمان ملؤرشات ودليل ميدان الصحة حسب املحافظة والبيئة )% لألرس(

9.13.811.00.70.77.921.924.1البيئةاملحافظة 

دياىل

مركز 

محافظة
5.17.22.30.622.235.126.425.1

3.811.00.70.77.921.924.134.8بقية الحرض

4.49.31.40.714.528.025.130.3حرض

4.114.48.32.710.946.534.89.4ريف

4.212.05.11.712.637.830.314.6حرض وريف

االنبار

مركز 

محافظة

6.114.02.41.23.231.19.412.6

8.012.01.80.62.050.114.620.9بقية الحرض

7.312.82.00.82.542.812.615.8حرض

6.812.56.45.30.764.420.923.8ريف

7.112.73.72.51.851.115.814.4حرض وريف

بغداد

مركز 

محافظة

3.27.52.90.514.616.123.820.5

7.022.54.35.23.341.414.427.2بقية الحرض

4.612.93.42.210.625.120.521.0حرض

5.415.21.26.05.864.927.210.4ريف

4.613.13.22.510.228.021.07.4حرض وريف

بابل

مركز 

محافظة

2.27.50.00.03.544.510.48.9

2.812.71.82.41.247.87.440.6بقية الحرض

2.510.00.91.12.446.18.923.0حرض

1.27.04.34.71.085.540.640.63ريف

1.98.72.42.71.863.623.022.97حرض وريف

كربالء

مركز 

محافظة

13.31.67.93.50.81.952.411.1

15.13.99.90.80.21.135.56.8بقية الحرض

13.61.98.33.00.71.849.710.4حرض

17.73.911.22.92.10.987.821.1ريف

14.62.49.03.01.01.659.013.1حرض وريف
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الجدول )9-5( توزيع األرس حسب عدد أفرادها الذين يعانون من إعاقة أو مرض مزمن وحسب مستوى اإلشباع والبيئة )%(

عدد أفراد األرسة 

الذين يعانون من 

إعاقة أو مرض 

مزمن

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمة

402.71.82.32.02.2 فأكرث 

30.25.05.15.13.64.7

20.516.014.615.412.914.7

1132.128.330.529.530.3

01.544.150.346.652.148.1

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )9-6( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش سوء تغذية األطفال )الوزن اىل العمر( والبيئة )%(

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةمستوى اإلشباع

5.98.87.27.37.2أقل من 0.75منخفض جداً

0.752.82.62.72.82.8إىل أقل من 1منخفض

17.08.57.69.18.1إىل أقل من 1.25متوسط

1.251.20.60.91.41.1إىل أقل من 1.5مرتفع 

1.583.179.481.579.480.9إىل 2مرتفع جدا

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )9-7( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش التقزم )الطول اىل العمر( والبيئة )%(

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةمستوى اإلشباع

16.323.019.317.818.9أقل من 0.75منخفض جداً

0.753.75.14.36.14.9إىل أقل من 1منخفض

18.18.68.311.09.1إىل أقل من 1.25متوسط

1.250.20.40.30.60.4إىل أقل من 1.5مرتفع 

1.571.762.967.864.466.8إىل 2مرتفع جدا

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

تابع الجدول )9-4( نسب الحرمان ملؤرشات ودليل ميدان الصحة حسب املحافظة والبيئة )% لألرس(

البيئةاملحافظة 

اإلعاقة 

واألمراض 

املزمنة 

 وزن الطفل 

نسبة إىل 

عمره )سوء 

التغذية( 

)الوزن ½(

 طول 

الطفل نسبة 

إىل عمره 

)التقزم( 

)الوزن ½(

 الرعاية 

الصحية 

أثناء آخر 

حمل)الوزن 

)½

الوالدة عىل 

ايدي ماهرة 

)الوزن ½(

 ظروف 

العمل

 املسافة إىل 

اقرب مركز 

صحي او 

طبيب 

دليل ميدان 

الصحة 

ذي قار

مركز 

محافظة
14.86.615.52.30.611.127.415.2

21.85.114.23.01.18.234.017.7بقية الحرض

18.35.814.82.70.89.630.716.5حرض

14.915.311.210.210.23.090.545.3ريف

17.19.113.65.34.17.451.326.4حرض وريف

ميسان

مركز 

محافظة
26.66.111.32.62.420.138.036.9

13.84.222.03.83.214.752.736.1بقية الحرض

20.95.316.13.12.717.744.636.6حرض

12.43.212.68.111.310.693.378.7ريف

17.54.414.85.16.114.963.753.1حرض وريف

البرصة

مركز 

محافظة
15.54.715.80.90.67.458.527.1

19.17.711.72.81.64.653.224.0بقية الحرض

17.26.113.81.81.16.056.025.7حرض

20.76.819.84.71.07.367.933.9ريف

17.86.314.92.31.16.358.227.2حرض وريف

العراق

مركز 

محافظة
23.83.78.42.51.310.932.822.6

21.55.513.43.33.35.539.520.0بقية الحرض

22.84.410.52.82.18.735.621.5حرض

18.45.212.48.48.84.472.841.4ريف

21.74.611.04.33.97.545.326.8حرض وريف



452453

الجدول )9-11( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش ظروف العمل والبيئة )%(

العالمةمستوى اإلشباع 
مركز 

محافظة
حرض وريفريفحرضبقية الحرض

20.113.017.714.017.1أقل من 0.75منخفض جداً

0.7514.710.313.216.113.7إىل أقل من 1منخفض

115.217.416.017.416.2إىل أقل من 1.25متوسط

1.2517.516.817.323.918.3إىل أقل من 1.5مرتفع 

1.532.442.435.928.534.7إىل 2مرتفع جدا

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )9-12( توزيع األرس حسب عدد املؤرشات مليدان الصحة التي تعاين من الحرمان فيها وحسب املحافظات )%( 

مؤرشات 

امليدان 

واملنطقة 

املجموع0123456

25.542.524.26.31.30.30.0100.0دهوك

37.038.017.76.21.00.10.0100.0نينوى

34.545.317.42.70.10.10.0100.0السليامنية

38.343.214.03.80.70.00.0100.0كركوك

17.647.127.16.02.10.10.0100.0أربيل

40.838.216.64.10.20.00.1100.0دياىل

33.447.115.73.00.60.20.0100.0االنبار

43.035.715.74.31.30.10.0100.0بغداد

25.454.716.32.70.90.00.0100.0بابل

28.853.616.01.40.20.00.0100.0كربالء

23.447.620.17.11.50.30.0100.0واسط

30.447.416.84.50.50.40.0100.0صالح الدين

29.442.525.62.10.10.20.0100.0النجف

20.743.129.15.71.20.20.0100.0القادسية

26.940.823.06.52.70.10.1100.0املثنى

29.441.921.95.21.70.00.0100.0ذي قار

17.749.823.17.51.80.10.0100.0ميسان

24.150.720.24.20.80.00.0100.0البرصة

32.942.818.74.51.00.10.0100.0العراق

الجدول )9-8( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش الرعاية الصحية اثناء الحمل والبيئة )%( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةمستوى اإلشباع

8.19.78.821.012.5أقل من 0.75منخفض جداً

0.750.61.10.81.91.1إىل أقل من 1منخفض

110.316.012.820.115.0إىل أقل من 1.25متوسط

1.251.12.61.84.42.6إىل أقل من 1.5مرتفع 

1.579.970.675.952.668.7إىل 2مرتفع جدا

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )9-9( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش الوالدة عىل أيدي ماهرة والبيئة )%( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةمستوى اإلشباع

4.410.57.023.712.1أقل من 0.75منخفض جداً

0.750.30.10.20.50.3إىل أقل من 1 منخفض

162.155.559.347.355.6إىل أقل من 1.25 متوسط

1.250.00.10.00.20.1إىل أقل من 1.5 مرتفع 

1.533.233.933.528.331.9إىل 2 مرتفع جدا

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )9-10( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش املسافة اىل أقرب )مركز صحي / طبيب( والبيئة )%( 

العالمةاملسافة اىل أقرب )مركز صحي / طبيب(
مركز 

محافظة
حرض وريفريفحرضبقية الحرض

01.21.01.118.95.8أكرث من 10 كيلومرت

0.41.94.83.120.97.8أكرث من 5 كيلومرت واىل 10 كيلومرت 

0.729.733.831.433.031.8أكرث من 1 كيلومرت واىل 5 كيلومرت 

501132.735.033.713.028.2 مرت واىل 1000 مرت 

3011.420.216.218.58.015.8 مرت واىل 500 مرت

3001.710.37.39.14.98.0 مرت واىل 100 مرت

10023.91.93.11.32.6 مرت فأقل

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع
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 )%
صحة واملنطقة )

ت ميدان ال
رشا

ى اإلشباع ملؤ
ستو

ب م
س

رس ح
الجدول )9-14( توزيع األ

ت 
رشا

مؤ

امليدان 

واملنطقة 

ض املزمنة
اإلعاقة واالمرا

ىل 
سبة ا

وزن الطفل ن

عمره )سوء التغذية( 

)الوزن 1/2(

ىل 
سبة ا

طول الطفل ن

عمره )التقزم(

)الوزن 1/2(

صحية أثناء آخر 
الرعاية ال

)½
حمل )الوزن 

ي ماهرة 
ىل أيد

الوالدة ع

 )½
)الوزن 

ف العمل 
ظرو

ب مركز 
ىل اقر

سافة إ
امل

ب 
ي أو طبي

صح
صحة

دليل ميدان ال

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

بغداد
23.9

25.6
50.4

10.5
5.9

83.6
29.6

6.3
64.2

11.6
9.8

78.6
8.9

65.7
25.4

42.6
12.3

45.1
28.0

35.5
36.5

21.0
36.2

42.9

كردستان
30.3

33.9
35.8

10.8
8.0

81.2
11.5

7.7
80.8

17.3
18.4

64.4
19.3

50.8
29.9

27.3
18.3

54.4
52.4

26.6
21.0

34.5
37.4

28.1

بقية 

ت 
املحافظا

18.6
31.3

50.0
9.7

8.9
81.4

23.9
10.5

65.6
13.7

16.2
70.1

12.4
53.0

34.6
26.7

17.3
56.1

51.1
25.5

23.4
27.3

36.1
36.6

ق
العرا

21.7
30.3

48.1
10.0

8.1
81.9

23.7
9.1

67.2
13.7

15.0
71.3

12.4
55.6

32.0
30.8

16.2
53.0

45.4
28.2

26.4
26.8

36.3
37.0 الجدول )9-13( توزيع األرس املحرومة يف ميدان الصحة ومؤرشاتة حسب التصنيف الخاميس لفئات االنفاق )%(

التصنيف 

الخاميس 

لفئات االنفاق 

اإلعاقة 

واألمراض 

املزمنة 

 وزن الطفل 

نسبة إىل 

عمره )سوء 

التغذية( 

)الوزن ½(

طول الطفل 

نسبة إىل 

عمره )التقزم( 

)الوزن ½(

الرعاية 

الصحية أثناء 

آخر حمل 

)الوزن ½(

الوالدة عىل 

أيدي ماهرة 

)الوزن ½(

ظروف العمل 

املسافة إىل 

اقرب مركز 

صحي أو 

طبيب 

دليل ميدان 

الصحة

14.016.720.026.726.319.711.519.9ادىن 20%

16.116.723.819.319.820.413.118.3ثاين 20%

21.719.321.024.522.417.418.217.8ثالث 20%

20.827.622.416.617.518.925.120.4رابع 20%

27.419.712.712.914.023.532.123.6اعىل 20%

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع
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 )%
ين )

سكا
صحة والتجمع ال

ت ودليل ميدان ال
رشا

ى اإلشباع ملؤ
ستو

ب م
س

رس ح
الجدول )9-16( توزيع األ

ت 
رشا

مؤ

امليدان 

واملنطقة 

ض 
اإلعاقة واالمرا

املزمنة

ىل 
سبة ا

وزن الطفل ن

عمره )سوء التغذية( 

)الوزن 1/2(

ىل 
سبة ا

طول الطفل ن

عمره )التقزم(

)الوزن 1/2(

صحية أثناء 
الرعاية ال

)½
آخر حمل )الوزن 

ي 
ىل أيد

الوالدة ع

)½
ماهرة )الوزن 

ف العمل 
ظرو

ب مركز 
ىل اقر

سافة إ
امل

ب 
ي أو طبي

صح
صحة

دليل ميدان ال
محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

مركز 

محافظة

23.8
32.1

44.1
8.8

7.0
84.3

20.0
8.1

71.9
8.7

10.3
81.0

4.6
62.1

33.2
32.8

32.7
34.4

34.8
15.2

50.0
22.6

36.6
40.8

بقية 

رض
الح

21.5
28.3

50.3
11.5

8.5
80.1

28.2
8.6

63.3
10.8

16.0
73.2

10.6
55.5

33.9
39.6

35.0
25.4

23.4
17.4

59.2
20.0

36.8
43.3

ف
ري

18.4
29.5

52.1
10.1

9.1
80.8

24.0
11.0

65.0
22.9

20.1
57.0

24.2
47.3

28.5
72.9

13.0
14.1

30.1
17.4

52.4
41.4

35.3
23.2

ق
العرا

21.7
30.3

48.1
10.0

8.1
81.9

23.7
9.1

67.2
13.7

15.0
71.3

12.4
55.6

32.0
45.4

28.2
26.4

30.8
16.2

53.0
26.8

36.3
37.0

)%
صحة واملحافظة )

ت ميدان ال
رشا

ى اإلشباع ملؤ
ستو

ب م
س

رس ح
الجدول )9-15( توزيع األ

ت 
رشا

مؤ

امليدان 

واملنطقة 

ض املزمنة
اإلعاقة واالمرا

ىل 
سبة ا

وزن الطفل ن

عمره )سوء التغذية( 

)الوزن 1/2(

ىل 
سبة ا

طول الطفل ن

عمره )التقزم(

 )الوزن 1/2(

صحية أثناء 
الرعاية ال

)½
آخر حمل)الوزن 

ي ماهرة 
ىل أيد

الوالدة ع

)½
)الوزن 

ف العمل 
ظرو

ب مركز 
ىل اقر

سافة إ
امل

ب 
ي أو طبي

صح
صحة

دليل ميدان ال

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

دهوك
33.1

30.7
36.1

8.0
10.0

82.0
12.2

12.4
75.4

19.7
24.7

55.6
26.7

58.1
15.2

53.7
21.9

24.4
21.2

15.6
63.2

39.8
34.7

25.6

ى
نينو

20.9
35.7

43.4
6.3

9.4
84.3

21.1
13.1

65.8
22.3

14.1
63.6

30.3
62.3

7.4
36.5

22.2
41.3

22.6
20.1

57.3
28.1

38.0
33.9

امنية
سلي

ال
23.7

36.4
39.9

10.7
7.0

82.3
7.5

3.7
88.9

13.7
21.8

64.5
16.0

36.3
47.7

45.2
31.7

23.0
25.4

20.5
54.2

29.2
36.9

33.9

كركوك
19.5

30.9
49.6

6.3
5.5

88.2
13.7

3.9
82.4

13.3
19.7

67.0
18.5

49.6
32.0

44.6
32.4

23.0
26.7

17.0
56.2

29.2
35.9

34.9

أربيل
37.0

32.5
30.5

12.9
7.4

79.6
14.3

8.0
77.7

18.2
10.0

71.8
15.7

56.9
27.4

60.8
23.1

16.1
31.9

15.6
52.4

38.0
39.8

22.2

ىل
ديا

11.7
22.8

65.5
9.6

5.8
84.7

27.2
9.1

63.7
18.8

10.3
70.9

6.4
53.2

40.4
38.2

27.3
34.5

65.5
14.4

20.0
30.3

36.6
33.1

االنبار
12.2

26.5
61.3

15.5
8.9

75.6
27.7

5.6
66.7

12.3
12.1

75.6
8.3

53.1
38.6

51.1
35.0

13.9
8.2

14.1
77.7

15.8
36.1

48.1

بغداد
23.9

25.6
50.4

10.5
5.9

83.6
29.6

6.3
64.2

11.6
9.8

78.6
8.9

65.7
25.4

28.0
35.5

36.5
42.6

12.3
45.1

21.0
36.2

42.9

بابل
18.0

33.5
48.5

4.8
5.9

89.3
21.8

6.5
71.7

6.7
28.2

65.2
7.7

56.3
36.0

63.6
25.5

11.0
10.4

11.4
78.2

23.0
35.8

41.2

كربالء
14.6

29.3
56.1

4.7
4.2

91.1
17.5

15.0
67.6

9.9
11.7

78.4
3.3

55.2
41.5

59.0
25.2

15.8
5.6

18.2
76.2

13.1
41.9

45.0

ط
واس

18.5
30.9

50.6
13.2

8.9
77.9

21.3
11.9

66.8
22.3

23.9
53.8

19.8
53.8

26.4
57.2

24.2
18.6

37.4
17.6

45.0
37.3

32.6
30.1

صالح 

ن
الدي

12.9
24.7

62.4
5.2

8.4
86.4

18.8
12.1

69.1
13.2

18.8
68.0

18.4
36.9

44.6
58.2

29.5
12.2

11.6
11.7

76.7
21.7

39.5
38.7

ف
النج

29.3
35.6

35.2
8.4

7.1
84.4

20.7
15.3

63.9
13.3

6.2
80.5

1.5
82.4

16.1
49.1

26.5
24.5

6.0
10.4

83.6
18.4

36.2
45.4

القادسية
36.9

31.0
32.1

10.4
11.9

77.7
28.1

10.8
61.1

9.2
17.0

73.8
2.5

38.7
58.8

52.4
28.0

19.6
34.4

19.0
46.7

39.0
31.2

29.8

ى
املثن

26.4
35.6

37.9
10.6

9.3
80.2

26.5
11.8

61.7
9.9

13.4
76.7

11.4
40.7

47.9
52.9

24.7
22.4

22.2
23.8

54.0
26.1

34.5
39.4

ي قار
ذ

17.1
33.1

49.8
17.8

7.9
74.3

26.5
9.3

64.2
14.9

16.9
68.2

11.5
58.3

30.2
36.3

15.8
48.0

51.4
19.2

29.4
26.4

34.4
39.2

سان
مي

17.5
29.9

52.6
8.3

14.1
77.6

27.5
11.4

61.1
13.7

26.0
60.2

16.4
34.0

49.6
71.6

17.6
10.8

63.7
15.6

20.7
53.1

31.5
15.4

رصة
الب

17.8
36.4

45.8
12.7

13.3
74.0

30.3
9.7

60.1
6.4

13.5
80.1

3.0
48.4

48.6
24.8

24.8
50.4

58.3
24.0

17.7
27.2

36.3
36.5

ق
العرا

21.7
30.3

48.1
10.0

8.1
81.9

23.7
9.1

67.2
13.7

15.0
71.3

12.4
55.6

32.0
30.8

16.2
53.0

45.4
28.2

26.4
26.8

36.3
37.0
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الجدول )9-18( حصة كل محافظة من املحرومني يف العراق حسب ميدان الصحة ومؤرشاته )%(

املحافظة

اإلعاقة 

واألمراض 

املزمنة 

 وزن الطفل 

نسبة إىل عمره 

)سوء التغذية( 

)الوزن ½(

طول الطفل 

نسبة إىل 

عمره )التقزم( 

)الوزن ½(

الرعاية 

الصحية أثناء 

آخر حمل 

)الوزن ½(

الوالدة عىل 

أيدي ماهرة 

)الوزن ½(

ظروف 

العمل 

املسافة إىل اقرب 

مركز صحي أو 

طبيب 

دليل 

ميدان 

الصحة

4.63.01.55.17.03.31.14.1دهوك

9.26.29.716.625.97.96.210.1نينوى

5.53.71.23.34.05.16.45.4السليامنية

3.11.61.82.63.83.63.84.0كركوك

7.56.52.85.14.86.26.36.4أربيل

2.74.25.05.01.53.97.45.0دياىل

2.57.45.54.22.85.11.32.8االنبار

26.021.827.616.715.713.432.819.0بغداد

4.42.13.93.54.27.51.34.8بابل

1.91.53.01.90.63.90.51.5كربالء

3.14.73.06.36.44.26.04.8واسط

2.32.73.34.45.85.11.23.0صالح الدين

5.23.43.04.70.54.11.12.8النجف

5.73.84.23.01.04.14.45.1القادسية

2.63.23.22.63.22.61.82.1املثنى

4.610.96.26.75.46.24.95.5ذي قار

2.53.13.84.05.14.26.75.7ميسان

6.610.011.34.32.49.76.87.6البرصة

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0العراق

الجدول )9-19( نسبة األرس املحرومة يف ميدان الصحة ومؤرشاته وحسب حجم األرسة )%(

حجم 

األرسة

اإلعاقة 

واألمراض 

املزمنة 

 وزن الطفل نسبة 

إىل عمره

)سوء التغذية(

)الوزن ½(

طول الطفل 

نسبة إىل عمره 

)التقزم(

)الوزن ½(

الرعاية الصحية 

أثناء آخر حمل 

)الوزن ½(

الوالدة عىل 

أيدي ماهرة 

)الوزن ½(

ظروف 

العمل 

املسافة إىل اقرب 

مركز صحي أو 

طبيب 

دليل ميدان 

الصحة

1-313.89.220.510.16.931.740.525.0

413.214.424.211.39.932.342.719.3

516.210.221.211.811.028.037.321.1

619.59.620.213.713.232.943.922.0

721.29.421.612.512.530.547.326.3

8-927.87.827.620.015.527.049.930.8

10+33.510.627.213.113.933.452.537.5

21.710.023.713.712.430.845.426.8العراق

الجدول )9-17( عدد املحرومني حسب ميدان الصحة ومؤرشاته يف املحافظة )العدد باألف( 

املحافظة

اإلعاقة 

واألمراض 

املزمنة 

 وزن الطفل 

نسبة إىل 

عمره )سوء 

التغذية( 

)الوزن ½(

طول الطفل 

نسبة إىل 

عمره )التقزم( 

)الوزن ½(

الرعاية 

الصحية أثناء 

آخر حمل 

)الوزن ½(

الوالدة عىل 

أيدي ماهرة 

)الوزن ½(

ظروف 

العمل 

املسافة إىل 

اقرب مركز 

صحي أو 

طبيب 

دليل ميدان 

الصحة

3504254739427475371دهوك

708863402383461571129906نينوى

42652424753162728487السليامنية

2372261385097512359كركوك

57290977364159891568أربيل

204591767220188555449دياىل

194103194603733724251االنبار

199830397123921083619121703بغداد

337291365057321075433بابل

1442110427813560138كربالء

239661069185154606427واسط

17938117637831728272صالح الدين

3994810668729588254النجف

437531464313113582455القادسية

19744112374346376192املثنى

3511512169672125883491ذي قار

194441345868170597513ميسان

50713939862321741392678البرصة

767513903511143613382550143118948العراق
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الجدول )9-22( قيم معامالت اإلرتباط مليدان الصحة ومؤرشاته

 

اإلعاقة 

واألمراض 

املزمنة 

 وزن الطفل 

نسبة إىل 

عمره )سوء 

التغذية( 

)الوزن ½(

طول الطفل 

نسبة إىل 

عمره 

)التقزم( 

)الوزن ½(

الرعاية 

الصحية 

أثناء آخر 

حمل 

)الوزن ½(

الوالدة عىل 

أيدي ماهرة 

)الوزن ½(

ظروف 

العمل 

املسافة إىل 

اقرب مركز 

صحي أو 

طبيب 

دليل ميدان 

الصحة

0.49-0.010.020.010.030.04-1.000.02اإلعاقة واألمراض املزمنة 

وزن الطفل نسبة إىل عمره )سوء 

التغذية( )الوزن ½(

0.018-1.000.180.020.00-0.060.030.20

طول الطفل نسبة إىل عمره )التقزم( 

)الوزن ½(

0.0060.181.000.00-0.030.02-0.040.27

الرعاية الصحية أثناء آخر حمل 

)الوزن ½(

0.0180.020.00-1.000.190.04-0.070.47

0.050.70-0.000.030.191.000.04-0.014الوالدة عىل أيدي ماهرة )الوزن ½(

0.45-1.000.05-0.04-0.04-0.0320.060.02ظروف العمل 

املسافة إىل اقرب مركز صحي أو 

طبيب 

0.037- 0.030.040.070.050.05-1.000.50

0.4880.200.270.470.700.450.501.00دليل ميدان الصحة

الجدول)9-23( نسبة األرس املحرومة حسب نسبة األطفال بعمر أقل من 15 سنة يف األرسة مليدان الصحة ومؤرشاته )%(

نسبة األطفال ضمن األرسة

اإلعاقة 

واألمراض 

املزمنة 

 وزن الطفل 

نسبة إىل 

عمره )سوء 

التغذية( 

)الوزن ½(

طول الطفل 

نسبة إىل 

عمره )التقزم( 

)الوزن ½(

الرعاية 

الصحية 

أثناء آخر 

حمل 

)الوزن ½(

الوالدة عىل 

أيدي ماهرة 

)الوزن ½(

ظروف 

العمل 

املسافة إىل 

اقرب مركز 

صحي أو 

طبيب 

دليل 

ميدان 

الصحة

28.57.325.117.214.531.241.031.7بدون أطفال

32.78.824.910.014.828.438.831.4إىل 20%

30.612.822.410.26.929.642.230.6أكرث من %20 ولحد 30%

21.611.427.911.48.231.342.325.2أكرث من %30 ولحد 40%

17.112.124.111.010.729.347.523.3أكرث من %40 ولحد 50%

15.310.120.813.313.830.945.023.8أكرث من %50 ولحد 60%

13.08.022.218.714.737.554.722.4أكرث من %60 ولحد 70%

12.27.422.518.818.728.558.625.8%70 فأكرث 

21.710.023.713.712.430.845.426.8العراق

الجدول )9-20( نسبة الحرمان بني األرس املحرومة ملؤرش يف ميدان الصحة واملحرومة يف املؤرشاته األخرى )% لألرس(

الحرمان

اإلعاقة 

واألمراض 

املزمنة 

 وزن 

الطفل 

نسبة إىل 

عمره )سوء 

التغذية( 

)الوزن ½(

طول 

الطفل 

نسبة إىل 

عمره 

)التقزم( 

)الوزن ½(

الرعاية الصحية 

أثناء آخر حمل 

)الوزن½(

الوالدة 

عىل أيدي 

ماهرة 

)الوزن ½(

ظروف 

العمل 

املسافة 

إىل اقرب 

مركز 

صحي أو 

طبيب 

دليل 

ميدان 

الصحة

100.09.724.115.513.243.834.658.1اإلعاقة واألمراض املزمنة 

 وزن الطفل نسبة إىل عمره )سوء التغذية( 

)الوزن ½(
17.0100.040.613.712.951.937.932.4

طول الطفل نسبة إىل عمره )التقزم( )الوزن 

)½
17.717.1100.015.715.551.828.230.3

21.19.226.1100.043.351.226.161.1الرعاية الصحية أثناء آخر حمل)الوزن ½(

19.89.628.847.7100.057.119.364.2الوالدة عىل أيدي ماهرة )الوزن ½(

20.910.925.914.414.6100.028.440.2ظروف العمل 

29.111.023.011.76.537.6100.046.9املسافة إىل اقرب مركز صحي أو طبيب 

47.118.741.450.348.068.351.6100.0دليل ميدان الصحة

الجدول )9-21( نسبة األرس املحرومة حسب بعض خصائص رب األرسة مليدان الصحة و)%(

خاصية رب

 األرسة

نسب

 األرس )%(

اإلعاقة 

واألمراض 

املزمنة 

 وزن الطفل نسبة إىل 

عمره )سوء التغذية( 

)الوزن ½(

طول الطفل 

نسبة إىل 

عمره )التقزم( 

)الوزن ½(

الرعاية الصحية 

أثناء آخر حمل 

)الوزن ½(

الوالدة عىل 

أيدي ماهرة 

)الوزن ½(

ظروف 

العمل 

املسافة إىل اقرب 

مركز صحي أو 

طبيب 

دليل 

ميدان 

الصحة

نوع جنس رب األرسة

88.721.910.224.214.112.630.646.226.7رجل 

11.320.07.917.08.510.132.439.127.3امرأة

عمر رب األرسة

299.310.210.323.514.913.831.750.222.4 أو اقل

34 - 3013.112.512.726.316.514.131.446.422.3

39 - 3516.012.87.823.314.812.034.748.519.6

44 - 4012.915.610.419.212.212.728.447.324.1

49 - 459.619.111.322.612.17.526.339.023.8

54 - 5011.926.29.226.115.719.125.842.132.1

59 - 559.328.37.833.48.47.031.448.131.6

6017.941.610.519.011.911.734.342.236.0 فأكرث

وضع قوة العمل لرب األرسة

69.717.010.223.814.712.730.345.623.9يعمل

عاطل عن 

العمل

3.817.010.421.517.616.131.448.931.9

خارج قوة 

العمل

26.534.58.923.99.710.832.444.433.4

100.021.710.023.713.712.430.845.426.8العراق
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الجدول )9-24( ب توزيع األفراد حسب بعض الخصائص ومستوى اإلشباع مليدان الصحة ومؤرشاته )%(

خصائص االفراد
الرعاية الصحية أثناء آخر حمل)الوزن ½(طول الطفل نسبة اىل عمره )التقزم( )الوزن1/2(

املجموعأفضل حااًلمكتفيةمحرومةاملجموعأفضل حااًلمكتفيةمحرومة

العمر

14 - 046.455.048.148.348.344.545.545.7

24 - 1517.513.216.616.516.918.617.417.5

34 - 2515.815.214.214.715.717.516.416.5

64 - 3518.314.518.918.316.216.318.217.6

652.02.12.32.22.93.12.52.7 فأكرث

املستوى التعليمي

35.546.936.737.447.942.338.040.1مل يلتحق باملدرسة أبدا

26.225.127.527.024.023.424.324.1مل يكمل االبتدائية

22.316.319.219.717.319.720.519.9شهادة االبتدائية

7.54.87.27.05.56.97.06.8شهادة املتوسطة

4.52.94.04.02.23.64.43.9شهادة الثانوية

4.04.05.45.03.14.15.85.1شهادة أعىل من الثانوية

وضع قوة العمل

20.918.921.020.820.821.521.621.5يعمل

2.81.82.22.32.42.62.82.7عاطل عن العمل

30.024.328.728.628.531.430.130.1خارج قوة العمل

46.455.048.148.348.344.545.545.7العمر اقل من 15 سنة

قطاع العمل للعمل الرئيس

32.428.330.931.122.528.232.030.1يعمل بأجر يف القطاع حكومي

31.229.729.730.129.426.331.330.2يعمل بأجر يف القطاع الخاص

1.42.91.71.82.82.11.61.8يعمل بأجر يف قطاعات أخرى

4.34.35.24.94.14.94.84.7 صاحب عمل

30.734.832.532.241.238.630.333.2يعمل لحسابه 

املهنة يف العمل الرئييس

10.79.513.212.37.510.312.811.6مرشعون وإدارة عليا ومتخصصون

فنيون ومساعدون وعاملون باألعامل 

الكتابية
11.310.211.311.28.410.110.19.9

20.819.219.019.512.617.821.719.8عاملون يف الخدمات والباعة

13.416.113.213.523.520.411.014.3عامل مهرة يف الزراعة وصيد األسامك

24.023.222.723.119.820.723.622.6عاملون يف الحرف وما إليها

11.914.912.112.317.012.212.613.2مشغلو اآلالت ومجمعوها

7.96.98.48.211.28.58.28.6املهن األولية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع 

الجدول )9-24( أ توزيع األفراد حسب بعض الخصائص ومستوى اإلشباع مليدان الصحة ومؤرشاته )%(

خصائص االفراد
وزن الطفل نسبة اىل عمره )سوء التغذية( )الوزن1/2(اإلعاقة واالمراض املزمنة

املجموعأفضل حااًلمكتفيةمحرومةاملجموعأفضل حااًلمكتفيةمحرومة

العمر

14 - 033.238.144.939.846.853.148.048.3

24 - 1522.422.118.320.617.113.616.716.5

34 - 2516.015.115.815.615.615.914.514.7

64 - 3522.221.019.620.717.815.318.618.3

656.13.71.43.32.72.12.12.2 فأكرث

املستوى التعليمي

35.534.331.833.535.945.136.837.4مل يلتحق باملدرسة أبدا

24.025.126.325.428.826.426.827.0مل يكمل االبتدائية

21.321.720.621.117.216.120.319.7شهادة االبتدائية

8.77.88.78.48.45.47.07.0شهادة املتوسطة

4.95.05.15.04.53.14.04.0شهادة الثانوية

5.56.17.46.55.23.95.05.0شهادة أعىل من الثانوية

وضع قوة العمل

22.422.623.522.921.218.920.920.8يعمل

3.43.62.43.02.31.92.42.3عاطل عن العمل

41.035.629.234.229.626.128.728.6خارج قوة العمل

33.238.144.939.846.853.148.048.3العمر اقل من 15 سنة

قطاع العمل للعمل الرئيس

31.531.235.233.037.426.630.731.1يعمل بأجر يف القطاع حكومي

29.829.827.928.926.030.630.530.1يعمل بأجر يف القطاع الخاص

2.32.21.92.11.83.11.61.8يعمل بأجر يف قطاعات أخرى

5.34.74.64.85.25.24.84.9 صاحب عمل

31.232.130.431.129.634.532.432.2يعمل لحسابه 

املهنة يف العمل الرئييس

مرشعون وإدارة عليا 

ومتخصصون
11.313.015.913.912.89.712.512.3

فنيون ومساعدون وعاملون 

باألعامل الكتابية
11.110.612.311.514.89.011.011.2

20.920.017.719.218.020.619.619.5عاملون يف الخدمات والباعة

عامل مهرة يف الزراعة وصيد 

األسامك
12.013.714.913.814.416.013.213.5

22.424.521.922.821.326.323.023.1عاملون يف الحرف وما إليها

13.29.910.911.110.110.112.812.3مشغلو اآلالت ومجمعوها

9.18.36.47.68.78.48.18.2املهن األولية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع 
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الجدول )9-24( د توزيع األفراد حسب بعض الخصائص ومستوى اإلشباع مليدان الصحة ومؤرشاته )%(

دليل ميدان الصحةاملسافة إىل اقرب مركز صحي أو طبيب خصائص االفراد

مكتفيةمحرومة
أفضل 

حااًل
مكتفيةمحرومةاملجموع

أفضل 

حااًل
املجموع

العمر

14 - 048.646.543.345.737.940.840.439.8

24 - 1516.616.918.917.522.420.119.420.6

34 - 2516.116.316.916.514.915.916.015.6

64 - 3515.417.718.317.620.419.821.920.7

653.32.62.62.74.43.42.33.3 فأكرث

املستوى التعليمي

46.839.738.140.139.533.728.233.5مل يلتحق باملدرسة أبدا

25.024.523.224.125.726.723.725.4مل يكمل االبتدائية

17.420.120.719.920.220.922.121.1شهادة االبتدائية

5.37.07.06.87.08.59.78.4شهادة املتوسطة

2.34.04.43.93.74.76.55.0شهادة الثانوية

3.24.76.65.13.95.59.86.5شهادة أعىل من الثانوية

وضع قوة العمل

21.020.523.321.522.222.524.022.9يعمل

2.32.92.62.73.42.73.13.0عاطل عن العمل

28.230.230.830.136.534.032.534.2خارج قوة العمل

48.646.543.345.737.940.840.439.8العمر اقل من 15 سنة

قطاع العمل للعمل الرئيس

25.428.534.130.023.930.243.333.0يعمل بأجر يف القطاع حكومي

28.829.432.030.227.732.226.828.9يعمل بأجر يف القطاع الخاص

1.52.31.21.82.52.31.62.1يعمل بأجر يف قطاعات أخرى

3.75.14.64.75.14.94.44.8 صاحب عمل

40.534.628.133.240.830.323.931.1يعمل لحسابه 

املهنة يف العمل الرئييس

9.410.713.811.68.412.020.113.9مرشعون وإدارة عليا ومتخصصون

فنيون ومساعدون وعاملون باألعامل 

الكتابية
9.210.19.99.97.710.215.811.5

11.521.320.519.817.119.221.019.2عاملون يف الخدمات والباعة

26.513.311.114.323.712.86.813.8عامل مهرة يف الزراعة وصيد األسامك

19.021.525.722.623.125.719.922.8عاملون يف الحرف وما إليها

17.513.810.613.210.911.511.011.1مشغلو اآلالت ومجمعوها

6.99.38.38.69.28.65.47.6املهن األولية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع 

الجدول )9-24( ج توزيع األفراد حسب بعض الخصائص ومستوى اإلشباع مليدان الصحة ومؤرشاته )%(

خصائص االفراد
ظروف العمل الوالدة عىل أيدي ماهرة )الوزن ½(

املجموعأفضل حااًلمكتفيةمحرومةاملجموعأفضل حااًلمكتفيةمحرومة

العمر

14 - 042.437.037.839.839.741.537.839.1

24 - 1520.321.220.520.620.621.422.321.7

34 - 2514.816.616.115.616.514.815.215.5

64 - 3519.421.822.120.719.819.721.720.8

653.23.43.53.33.42.52.93.0 فأكرث

املستوى التعليمي

37.929.129.933.533.436.430.432.4مل يلتحق باملدرسة أبدا

26.523.525.325.425.825.024.925.2مل يكمل االبتدائية

20.422.321.221.121.220.523.022.0شهادة االبتدائية

6.610.59.78.49.19.29.99.5شهادة املتوسطة

3.96.26.05.05.24.75.65.3شهادة الثانوية

4.68.57.96.55.44.36.35.7شهادة أعىل من الثانوية

وضع قوة العمل

22.623.523.022.923.523.025.824.6يعمل

2.73.13.73.02.82.12.42.5عاطل عن العمل

32.336.435.434.233.933.434.033.9خارج قوة العمل

42.437.037.839.839.741.537.839.1العمر اقل من 15 سنة

قطاع العمل للعمل الرئيس

27.537.638.533.017.117.419.918.7يعمل بأجر يف القطاع حكومي

27.030.930.529.012.913.417.515.5يعمل بأجر يف القطاع الخاص

1.82.32.52.11.91.60.71.2يعمل بأجر يف قطاعات أخرى

4.84.74.94.812.512.08.810.4 صاحب عمل

38.924.523.631.155.655.553.154.2يعمل لحسابه 

املهنة يف العمل الرئييس

مرشعون وإدارة عليا 

ومتخصصون
11.216.615.913.97.78.89.28.7

فنيون ومساعدون وعاملون 

باألعامل الكتابية
9.812.913.011.45.87.17.87.1

15.621.923.219.228.732.729.029.5عاملون يف الخدمات والباعة

عامل مهرة يف الزراعة وصيد 

األسامك
23.94.45.013.84.74.84.94.8

21.724.223.522.823.717.321.221.3عاملون يف الحرف وما إليها

9.813.311.311.115.220.020.018.6مشغلو اآلالت ومجمعوها

7.96.78.27.614.29.38.010.0املهن األولية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع 
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الفصل العارش

ميدان البنى التحتية

الجداول التفصيلية لتوزيع األرس حسب عالمات مؤرشات وأدلة مستوى املعيشة بالنسبة للبيئة وللعراق واملحافظات 

ملؤرشات ميدان البنى التحتية

الجدول )10-1( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع لدليل ميدان البنى التحتية والبيئة )%( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةمستوى اإلشباع

5.67.86.560.920.7أقل من 0.75منخفض جداً

0.7530.234.431.932.332.0إىل أقل من 1منخفض

136.541.438.56.230.0إىل أقل من 1.25متوسط

مرتفع 
1.25إىل أقل من 

1.5
24.515.820.90.715.6

1.53.20.62.10.01.6إىل 2مرتفع جدا

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )10-2( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع بالنسبة مليدان البنى التحتية حسب املحافظات )%(

املجموعأفضل حااًلمكتفيةمحرومة املحافظة

30.242.827.0100.0دهوك

55.327.217.5100.0نينوى

35.633.630.8100.0السليامنية

61.830.97.3100.0كركوك

32.941.525.6100.0أربيل

83.811.84.4100.0دياىل

48.236.115.7100.0االنبار

34.339.925.8100.0بغداد

74.419.46.2100.0بابل

59.524.615.9100.0كربالء

59.627.313.1100.0واسط

72.319.68.1100.0صالح الدين

40.532.626.9100.0النجف

63.527.39.3100.0القادسية

63.426.79.9100.0املثنى

74.718.27.1100.0ذي قار

87.911.30.7100.0ميسان

66.424.49.2100.0البرصة

52.830.017.2100.0العراق

جدول )9-25( تغري ترتيب املحافظات لنسب الحرمان يف ميدان الصحة خالل األعوام 2004 – 2007

ترتيب املحافظاتاملحافظة
 نسب 

الحرمان

 املحافظات األكرث 

واألقل حرمانا 2004

املحافظات األكرث 

واألقل حرمانا 

2007

نسبة األرس 

املحرومة 

2004

 نسبة األرس 

املحرومة 2007

8151132.140.1-4دهوك

14416233.029.1نينوى

10218839.737.7السليامنية

212715.837.1-5-كركوك

12121431.042.8-2-أربيل

13417437.433.6دياىل

193617.936.5-3-االنبار

14120.221.3-3بغداد

16111729.245.5-6-بابل

2261521.643.2-9-كربالء

2071625.345.4-9-واسط

9141332.040.8-1صالح الدين

85321.429.9-2النجف

1481226.440.4-4-القادسية

313531.434.9-8املثنى

1191027.738.5-1-ذي قار

24101828.852.8-8-ميسان

251913.938.5-8-البرصة

25.734.0العراق

)العمود 1و2 قيمة سالبة: ازداد الحرمان نسبة لبقية املحافظات، قيمة موجبة: انخفض الحرمان نسبة لبقية املحافظات(

العمود  3 و4 ترتيب املحافظات حسب نسب الحرمان  )1 للمحافظة األقل حرمانا و18 لألكرث حرمانا(
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الجدول )10-4( نسب الحرمان ملؤرشات ودليل ميدان البنى التحتية حسب املحافظة والبيئة )%( 

البيئةاملحافظة 

 املصدر 

الرئييس 

للامء

 توفر 

مصدر 

للكهرباء

 استقرار 

الطاقة 

الكهربائية 

من الشبكة 

العامة

وسيلة 

الرصف 

الصحي

وسيلة 

التخلص 

من 

النفايات

نوعية 

الطريق 

املؤدي 

للمسكن

املؤثرات 

السلبية 

يف محيط 

املسكن 

)12 مؤثر(

املسافة إىل 

الخدمات 

)11 خدمة(

ميدان 

البنى 

التحتية

دهوك

4.91.181.81.72.726.67.98.94.4مركز محافظة

6.41.988.21.83.529.912.229.611.0بقية الحرض

5.91.686.01.73.228.810.822.68.8حرض

32.610.092.729.573.476.828.667.086.2ريف

13.33.987.99.422.742.115.734.930.2حرض وريف

نينوى

0.00.095.711.573.06.08.519.021.7مركز محافظة

8.60.089.38.569.620.05.526.036.8بقية الحرض

2.80.093.610.571.910.57.521.326.5حرض

68.62.679.022.599.888.719.290.299.4ريف

28.71.087.915.382.941.412.148.555.3حرض وريف

السليامنية

21.80.799.519.513.635.48.633.822.1مركز محافظة

11.33.796.015.69.657.57.329.023.2بقية الحرض

16.72.297.817.611.746.08.031.522.6حرض

73.861.792.095.798.494.85.291.599.4ريف

26.312.296.830.826.354.37.541.635.6حرض وريف

كركوك

0.60.097.32.967.729.431.16.551.0مركز محافظة

1.20.093.99.661.511.545.58.045.7بقية الحرض

0.60.097.03.567.127.832.46.650.5حرض

46.60.397.820.198.363.562.953.195.9ريف

12.10.197.27.774.936.640.018.261.8حرض وريف

اربيل

6.20.398.771.22.524.122.20.99.3مركز محافظة

5.45.496.590.85.147.322.823.837.5بقية الحرض

5.92.297.978.53.532.822.49.519.9حرض

38.532.396.1100.084.167.328.578.895.2ريف

11.57.497.682.217.538.823.521.532.9حرض وريف

الجدول )10-3( نسبة الحرمان بني األرس املحرومة يف ميدان البنى التحتية نسبة 

لباقي امليادين يف دليل مستوى املعيشة وحسب املحافظات )%(

املحافظة
الوضع 

االقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
املسكنالبنى التحتيةالصحةالتعليم

الدليل العام 

ملستوى املعيشة

56.947.355.262.0100.056.871.0دهوك

56.833.642.538.1100.038.456.9نينوى

24.537.446.140.7100.056.254.6السليامنية

23.339.930.336.6100.014.830.1كركوك

31.439.054.245.5100.053.853.6أربيل

46.251.618.532.6100.021.638.0دياىل

23.038.326.222.9100.04.918.7االنبار

29.043.328.729.4100.042.836.8بغداد

41.231.249.628.7100.044.545.4بابل

47.037.669.417.1100.053.051.6كربالء

47.633.047.147.3100.049.055.8واسط

42.948.241.125.2100.027.144.0صالح الدين

44.738.347.628.7100.048.950.7النجف

52.242.152.243.8100.064.762.5القادسية

66.744.765.034.7100.055.366.3املثنى

54.740.041.929.8100.054.253.9ذي قار

39.134.356.155.0100.047.762.9ميسان

44.620.727.330.5100.034.135.2البرصة

41.238.639.134.1100.039.945.7العراق
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تابع الجدول )10-4( نسب الحرمان ملؤرشات ودليل ميدان البنى التحتية حسب املحافظة والبيئة )%(

البيئةاملحافظة 

 املصدر 

الرئييس 

للامء

 توفر 

مصدر 

للكهرباء

 استقرار 

الطاقة 

الكهربائية 

من الشبكة 

العامة

وسيلة 

الرصف 

الصحي

وسيلة 

التخلص 

من 

النفايات

نوعية 

الطريق 

املؤدي 

للمسكن

املؤثرات 

السلبية 

يف محيط 

املسكن 

)12 مؤثر(

املسافة إىل 

الخدمات 

)11 خدمة(

ميدان 

البنى 

التحتية

واسط

0.30.097.43.239.017.527.58.428.2مركز محافظة

3.80.092.614.256.841.465.515.352.8بقية الحرض

2.20.094.89.248.830.648.412.241.6حرض

64.14.288.963.796.587.273.788.897.3ريف

22.21.492.926.864.148.956.536.959.6حرض وريف

صالح 

الدين

5.00.094.21.224.522.849.61.020.8مركز محافظة

1.90.296.045.244.924.828.25.652.6بقية الحرض

2.30.295.839.642.324.530.95.048.6حرض

51.14.598.256.790.759.538.161.594.3ريف

27.62.497.148.567.442.734.634.472.3حرض وريف

النجف

0.20.290.60.828.327.837.52.722.9مركز محافظة

0.00.077.61.319.430.627.41.422.4بقية الحرض

0.10.186.81.025.728.634.52.322.7حرض

39.22.399.757.898.575.329.968.997.8ريف

9.40.689.914.442.939.733.418.140.5حرض وريف

القادسية

1.40.098.816.955.019.551.60.832.6مركز محافظة

0.90.099.845.960.848.656.63.567.7بقية الحرض

1.20.099.226.056.828.653.21.643.6حرض

54.91.099.584.099.682.145.675.999.6ريف

20.20.499.346.672.047.650.528.063.5حرض وريف

املثنى

2.80.080.111.334.827.831.26.632.3مركز محافظة

1.80.089.05.148.536.632.87.243.2بقية الحرض

2.50.083.19.239.430.731.76.835.9حرض

71.97.193.560.0100.083.330.979.499.7ريف

32.43.187.631.165.553.431.438.163.4حرض وريف

تابع الجدول )10-4( نسب الحرمان ملؤرشات ودليل ميدان البنى التحتية حسب املحافظة والبيئة )%(

البيئةاملحافظة 

 املصدر 

الرئييس 

للامء

 توفر 

مصدر 

للكهرباء

 استقرار 

الطاقة 

الكهربائية 

من الشبكة 

العامة

وسيلة 

الرصف 

الصحي

وسيلة 

التخلص 

من 

النفايات

نوعية 

الطريق 

املؤدي 

للمسكن

املؤثرات 

السلبية 

يف محيط 

املسكن 

)12 مؤثر(

املسافة إىل 

الخدمات 

)11 خدمة(

ميدان 

البنى 

التحتية

دياىل

10.00.092.39.851.437.867.710.256.1مركز محافظة

11.30.086.613.680.136.477.210.979.4بقية الحرض

10.70.089.211.866.837.072.810.668.7حرض

28.50.088.97.197.976.192.951.697.2ريف

20.10.089.09.383.357.883.532.383.8حرض وريف

االنبار

0.121.185.40.361.85.02.410.220.6مركز محافظة

1.61.867.90.650.520.45.210.432.1بقية الحرض

1.19.374.70.554.914.44.110.327.6حرض

34.80.071.71.991.579.91.159.981.0ريف

14.05.773.61.069.039.62.929.448.2حرض وريف

بغداد

0.62.699.61.146.45.557.70.232.7مركز محافظة

1.30.094.20.071.318.825.84.429.6بقية الحرض

0.91.797.60.755.310.246.41.731.6حرض

10.46.489.54.087.268.245.122.269.1ريف

1.62.097.01.057.614.446.33.234.3حرض وريف

بابل

0.30.099.710.367.055.423.60.354.6مركز محافظة

0.20.098.37.859.050.643.56.655.9بقية الحرض

0.30.099.09.163.253.133.23.355.2حرض

57.32.098.248.599.592.331.583.098.5ريف

25.50.998.726.679.370.532.438.674.4حرض وريف

كربالء

1.80.0100.03.623.368.241.31.551.6مركز محافظة

0.20.095.69.150.729.416.15.630.7بقية الحرض

1.50.099.34.527.861.937.22.148.2حرض

17.30.398.536.599.670.625.670.094.4ريف

5.40.199.112.445.564.034.418.859.5حرض وريف
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الجدول )10-5( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش املصدر الرئييس للامء والبيئة )%(

مركز العالمةاملصدر الرئييس للامء

محافظة

بقية 

الحرض

حرض ريفحرض

وريف

0.11.31.61.410.53.8برئ مكشوف أو بركة / بحرية أو أخرى

0.30.30.70.424.46.7نهر أو قناة أو عني ماء أو كهريز 

0.50.50.70.68.82.7سيارة حوضية

0.70.80.80.83.81.6الشبكة العمومية: حنفية عامة

الوحدة السكنية مرتبطة بشبكة عمومية مع انقطاع متكرر )أسبوعيا أو 

يوميا(

169.476.872.440.564.1

1.513.17.510.84.79.2الوحدة السكنية مرتبطة بشبكة عمومية مع انقطاع قليل

214.711.913.67.411.9الوحدة السكنية مرتبطة بشبكة عمومية بدون مشاكل

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )10-6( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش توفر مصدر الكهرباء والبيئة )%( 

مركز العالمةتوفر مصدر الكهرباء

محافظة

بقية 

الحرض

حرض ريفحرض

وريف

0.10.00.10.70.2أقل من 0.75ال يوجد كهرباء

0.751.10.50.83.91.6إىل أقل من 1يوجد كهرباء من مصدر واحد فقط من غري الشبكة العامة

10.40.30.41.30.6إىل أقل من 1.25يوجد كهرباء من أكرث من مصدر واحد من غري الشبكة العامة

1.2513.720.316.441.423.0إىل أقل من 1.5يوجد كهرباء من الشبكة العامة فقط 

1.557.051.254.747.252.7إىل 2يوجد كهرباء من الشبكة العامة ومن مصدر آخر فقط

227.727.727.75.421.8يوجد كهرباء من الشبكة العامة ومن أكرث من مصدر آخر

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )10-7( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش استقرار الطاقة الكهربائية والبيئة )%(

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةاستقرار الطاقة الكهربائية

01.60.81.26.02.5ال يوجد كهرباء من الشبكة العامة

0.253.641.248.540.646.4كهرباء الشبكة العامة 6 ساعة فأقل يومياً

0.537.838.838.237.137.9كهرباء الشبكة العامة 7-12 ساعة يومياً

0.72.99.45.66.65.9كهرباء الشبكة العامة 13-16 ساعة يومياً

12.57.94.77.85.5كهرباء الشبكة العامة 17-20 ساعة يومياً

1.51.21.31.20.91.1كهرباء الشبكة العامة 21-23 ساعة يومياً

20.60.60.60.90.7كهرباء الشبكة العامة 24 ساعة يومياً

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

تابع الجدول )10-4( نسب الحرمان ملؤرشات ودليل ميدان البنى التحتية حسب املحافظة والبيئة )%(

البيئةاملحافظة 

 املصدر 

الرئييس 

للامء

 توفر 

مصدر 

للكهرباء

 استقرار 

الطاقة 

الكهربائية 

من الشبكة 

العامة

وسيلة 

الرصف 

الصحي

وسيلة 

التخلص 

من 

النفايات

نوعية 

الطريق 

املؤدي 

للمسكن

املؤثرات 

السلبية 

يف محيط 

املسكن 

)12 مؤثر(

املسافة إىل 

الخدمات 

)11 خدمة(

ميدان 

البنى 

التحتية

ذي قار

2.40.382.012.167.245.256.14.459.3مركز محافظة

0.30.096.433.980.535.451.22.264.7بقية الحرض

1.40.289.223.073.840.353.73.362.0حرض

77.11.497.238.1100.076.846.767.198.9ريف

27.50.692.028.282.952.951.225.374.7حرض وريف

ميسان

3.80.099.846.576.264.493.33.974.0مركز محافظة

2.60.092.072.587.987.195.710.789.9بقية الحرض

3.30.096.358.281.574.694.47.081.1حرض

68.23.699.790.899.894.598.188.398.5ريف

28.71.497.671.088.682.495.838.887.9حرض وريف

البرصة

0.60.078.332.070.927.653.230.262.9مركز محافظة

3.60.071.540.472.444.153.117.865.2بقية الحرض

2.00.075.135.971.635.453.124.364.0حرض

5.80.056.360.885.657.858.442.377.4ريف

2.70.071.640.574.139.554.127.666.4حرض وريف

العراق

2.81.695.312.346.921.841.67.835.8مركز محافظة

3.70.889.919.255.033.732.512.342.2بقية الحرض

3.21.293.115.150.226.737.99.638.4حرض

47.06.089.340.995.077.943.667.593.2ريف

14.72.592.121.961.940.139.424.852.8حرض وريف
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الجدول )10-12( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش املسافة اىل الخدمات والبيئة )%( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةمستوى اإلشباع

4.43.13.949.515.9أقل من 0.75منخفض جداً

0.753.39.25.818.09.0إىل أقل من 1منخفض

118.928.122.720.922.2إىل أقل من 1.25متوسط

1.2542.240.241.310.233.2إىل أقل من 1.5مرتفع 

1.531.119.326.31.319.7إىل 2مرتفع جدا

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )10-13( توزيع األرس حسب عدد املؤرشات مليدان البنى التحتية التي تعاين من الحرمان فيها وحسب املحافظات )%( 

املجموع012345678املحافظة

6.130.531.810.77.88.62.12.50.0100.0دهوك

0.813.627.015.816.921.24.00.80.0100.0نينوى

1.032.520.513.96.77.19.48.60.2100.0السليامنية

2.012.532.320.719.29.82.31.10.0100.0كركوك

0.19.236.825.013.28.14.72.50.4100.0أربيل

1.13.89.226.632.517.39.50.00.0100.0دياىل

6.622.129.717.818.75.20.00.00.0100.0االنبار

0.125.836.328.38.11.00.40.10.0100.0بغداد

0.08.817.222.221.611.213.84.70.6100.0بابل

0.119.422.531.515.38.52.40.40.0100.0كربالء

0.816.220.818.911.88.415.86.40.7100.0واسط

1.214.912.420.121.415.710.43.80.2100.0صالح الدين

6.125.129.615.08.99.64.71.00.1100.0النجف

0.09.721.821.714.413.112.36.90.1100.0القادسية

5.217.715.414.516.011.111.27.71.3100.0املثنى

0.66.419.325.719.612.813.32.40.0100.0ذي قار

0.00.83.411.719.329.811.022.61.4100.0ميسان

6.48.419.725.019.117.83.60.00.0100.0البرصة

1.717.325.722.214.810.15.52.60.2100.0العراق

الجدول )10-8( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش وسيلة الرصف الصحي والبيئة )%( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةوسيلة الرصف الصحي

08.212.710.028.514.9مجرى مكشوف وأخرى 

0.54.16.55.112.47.0مجرى مغطى 

138.257.446.156.648.9حوض تعفني )سبتك تنك(

1.549.523.438.72.529.2الشبكة العمومية

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )10-9( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش وسيلة التخلص من النفايات والبيئة )%(

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةوسيلة التخلص من النفايات 

046.051.548.370.854.2ترمى خارج الوحدة السكنية 

0.20.20.10.20.60.3طرق اخرى 

0.50.63.41.723.67.5تحرق أو تطمر 

110.210.610.41.58.0توضع يف حاوية خاصة 

1.742.934.439.43.530.0ترفع من قبل البلدية أو مقاول البلدية 

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )10-10( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش نوعية الطريق املؤدي اىل املسكن والبيئة )%( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةنوعية الطريق املؤدي اىل املسكن

15.823.018.862.830.3أقل من 0.75طريق ترايب او أخرى

0.756.010.77.915.29.8إىل أقل من 1طريق مفروش بالحىص

139.739.439.614.833.1إىل أقل من 1.25طريق معبد دون رصيف

1.259.016.111.96.310.4إىل أقل من 1.5طريق معبد ورصيف غري معبد

1.529.510.821.81.016.3إىل 2طريق معبد ورصيف معبد

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )10-11( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش املؤثرات السلبية ملحيط املسكن والبيئة )%( 

حرض وريفريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةمستوى اإلشباع

24.718.121.925.923.0أقل من 0.75منخفض جداً

0.7517.014.415.917.816.4إىل أقل من 1منخفض

113.815.514.516.815.1إىل أقل من 1.25متوسط

1.2512.120.215.518.316.2إىل أقل من 1.5مرتفع 

1.532.431.732.121.329.3إىل 2مرتفع جدا

100100100100100املجموع
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 )%
ى التحتية واملنطقة )

ت ميدان البن
رشا

ى اإلشباع ملؤ
ستو

ب م
س

رس ح
الجدول )10-15( توزيع األ

ت 
رشا

مؤ

امليدان 

واملنطقة 

امء
يس لل

صدر الرئي
امل

صدر للكهرباء
توفر م

استقرار الطاقة 

ن 
الكهربائية م

شبكة العامة
ال

ف 
رص

وسيلة ال

ي
صح

ال

ن 
ص م

 وسيلة التخل

ت
النفايا

ي 
ق املؤد

نوعية الطري

ن
سك

للم

يف 
سلبية 

ت ال
املؤثرا

ن 
سك

ط امل
محي

ت 
ىل الخدما

سافة إ
امل

ى 
دليل ميدان البن

التحتية

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

افضل حال

بغداد
1.6

69.6
28.8

2.0
16.9

81.0
97.1

2.4
0.4

1.0
30.7

68.3
57.6

10.7
31.7

14.4
47.3

38.3
46.3

14.3
39.4

3.2
10.0

86.9
34.3

39.9
25.8

كردستان
18.5

70.4
11.1

8.8
11.3

79.9
95.7

3.1
1.2

43.9
14.4

41.7
22.5

3.9
73.6

46.3
16.0

37.7
14.8

16.0
69.2

33.4
34.2

32.5
33.5

38.3
28.2

بقية 

ت 
املحافظا

19.4
60.3

20.4
1.1

28.3
70.5

90.0
7.4

2.6
25.4

64.9
9.7

73.3
7.9

18.8
49.5

31.2
19.3

42.4
15.3

42.3
32.0

24.6
43.5

65.2
23.9

10.9

ق
العرا

14.7
64.1

21.2
2.5

23.0
74.6

92.7
5.5

1.8
21.9

48.9
29.2

62.0
8.0

30.0
40.1

33.1
26.8

39.4
15.1

45.5
24.8

22.2
52.9

52.8
30.0

17.2

الجدول )10-14( توزيع األرس املحرومة حسب التصنيف الخاميس لفئات االنفاق ملؤرشات ميدان البنى التحتية )%(

التصنيف 

الخاميس 

لفئات 

االنفاق 

املصدر 

الرئيس 

للامء

توفر مصدر 

للكهرباء

استقرار 

الطاقة 

الكهربائية 

من الشبكة 

العامة

وسيلة 

الرصف 

الصحي

وسيلة 

التخلص من 

النفايات 

نوعية 

الطريق 

املؤدي 

للمسكن

املؤثرات 

السلبية 

يف محيط 

املسكن 

املسافة إىل 

الخدمات 

دليل ميدان 

البنى 

التحتية 

31.914.614.022.119.022.018.625.922.4ادىن 20%

19.917.316.618.920.920.218.920.921.4ثاين 20%

16.919.318.915.921.318.920.316.820.0ثالث 20%

13.621.721.818.021.417.821.316.819.4رابع 20%

17.727.128.725.217.421.020.919.616.8اعىل 20%

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع
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 )%
ين )

سكا
ى التحتية والتجمع ال

ت ودليل ميدان البن
رشا

ى اإلشباع ملؤ
ستو

ب م
س

رس ح
الجدول )10-17( توزيع األ

ت 
رشا

مؤ

امليدان 

والتجمع 

ين 
سكا

ال

يس 
صدر الرئي

امل

امء
لل

صدر للكهرباء
توفر م

استقرار الطاقة 

شبكة 
ن ال

الكهربائية م

العامة

ي
صح

ف ال
رص

وسيلة ال
ن 

ص م
 وسيلة التخل

ت
النفايا

ق 
نوعية الطري

ن
سك

ي للم
املؤد

يف 
سلبية 

ت ال
املؤثرا

ن 
سك

ط امل
محي

ت 
ىل الخدما

سافة إ
امل

ى 
دليل ميدان البن

التحتية

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

مركز 

محافظة

2.8
69.4

27.8
1.6

13.7
84.7

95.8
2.5

1.7
12.3

38.2
49.5

46.9
10.2

42.9
21.8

39.7
38.5

41.6
13.8

44.5
7.8

18.9
73.3

35.8
36.5

27.7

رض
بقية الح

3.7
76.8

19.4
0.8

20.3
78.9

90.2
7.9

1.9
19.2

57.4
23.4

55.0
10.6

34.4
33.7

39.4
26.9

32.5
15.5

52.0
12.3

28.1
59.5

42.2
41.4

16.4

ف
ري

47.5
40.5

12.1
6.0

41.4
52.6

90.3
7.8

1.9
40.9

56.6
2.5

95.0
1.5

3.5
77.9

14.8
7.3

43.6
16.8

39.6
67.6

20.9
11.6

93.2
6.2

0.7

ق
العرا

14.7
64.1

21.2
2.5

23.0
74.6

92.7
5.5

1.8
21.9

48.9
29.2

62.0
8.0

30.0
40.1

33.1
26.8

39.4
15.1

45.5
24.8

22.2
52.9

52.8
30.0

17.2

 )%
ى التحتية واملحافظة )

ت ميدان البن
رشا

ى اإلشباع ملؤ
ستو

ب م
س

رس ح
الجدول )10-16( توزيع األ

املحافظة

امء
يس لل

صدر الرئي
امل

صدر للكهرباء
توفر م

استقرار الطاقة 

ن 
الكهربائية م

شبكة العامة
ال

ي
صح

ف ال
رص

وسيلة ال
ن 

ص م
 وسيلة التخل

ت
النفايا

ي 
ق املؤد

نوعية الطري

ن
سك

للم

يف 
سلبية 

ت ال
املؤثرا

ن 
سك

ط امل
محي

ت 
ىل الخدما

سافة إ
امل

ى 
دليل ميدان البن

التحتية

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

محرومة

مكتفية

أفضل حااًل

دهوك
13.3

77.6
9.1

4.0
22.1

73.9
88.8

8.7
2.6

9.4
64.9

25.6
22.7

2.8
74.6

42.2
30.9

26.9
15.8

15.1
69.1

35.1
27.8

37.1
30.2

42.8
27.0

ى
نينو

28.8
38.0

33.3
1.0

30.3
68.7

91.1
6.1

2.8
15.3

84.1
0.6

82.9
1.6

15.5
41.4

18.5
40.1

12.1
12.8

75.0
48.6

11.0
40.4

55.3
27.2

17.5

امنية
سلي

ال
26.4

69.5
4.1

12.2
12.8

74.9
97.0

2.4
0.6

30.8
0.7

68.5
26.3

6.8
66.9

54.3
16.1

29.6
7.5

13.6
78.8

41.6
40.0

18.3
35.6

33.6
30.8

كركوك
12.1

73.9
14.0

0.1
12.5

87.4
97.3

0.5
2.2

7.7
87.9

4.4
74.9

4.9
20.2

36.6
57.1

6.3
40.0

13.7
46.3

18.2
18.6

63.2
61.8

30.9
7.3

أربيل
11.6

67.1
21.3

7.4
2.5

90.0
98.5

0.6
1.0

82.4
0.1

17.5
17.5

1.0
81.5

38.8
6.5

54.7
23.5

19.6
56.9

21.6
30.7

47.6
32.9

41.5
25.6

ىل
ديا

20.2
75.2

4.6
0.0

28.3
71.7

89.2
9.6

1.2
9.3

88.7
2.0

83.4
10.0

6.6
57.8

21.7
20.5

83.6
5.5

10.9
32.3

20.9
46.8

83.8
11.8

4.4

االنبار
14.0

78.1
7.9

5.7
27.1

67.2
76.3

22.3
1.4

1.0
92.7

6.2
69.0

11.3
19.7

39.6
36.7

23.7
2.9

11.0
86.1

29.4
30.9

39.7
48.2

36.1
15.7

بغداد
1.6

69.6
28.8

2.0
16.9

81.0
97.1

2.4
0.4

1.0
30.7

68.3
57.6

10.7
31.7

14.4
47.3

38.3
46.3

14.3
39.4

3.2
10.0

86.9
34.3

39.9
25.8

بابل
25.7

58.6
15.7

0.9
21.8

77.4
98.8

0.0
1.2

26.6
66.5

6.9
79.3

8.8
11.9

70.5
22.0

7.6
32.4

17.7
49.9

38.6
22.1

39.3
74.4

19.4
6.2

كربالء
5.4

64.3
30.3

0.1
16.8

83.2
99.1

0.9
0.0

12.4
71.8

15.8
45.5

11.7
42.9

64.0
15.4

20.6
34.4

16.5
49.1

18.8
48.3

32.9
59.5

24.6
15.9

ط
واس

22.2
40.2

37.6
1.4

28.2
70.5

93.0
7.0

0.0
26.8

62.2
11.0

64.2
11.6

24.2
48.9

38.6
12.6

56.5
17.5

26.0
37.0

20.7
42.4

59.6
27.3

13.1

صالح 

ن
الدي

27.6
63.6

8.8
2.4

48.4
49.2

97.5
1.4

1.1
48.5

41.8
9.7

67.4
22.0

10.6
42.7

30.8
26.5

34.6
14.4

51.0
34.4

27.2
38.5

72.3
19.6

8.1

ف
النج

9.5
50.8

39.8
0.6

22.3
77.1

89.9
7.7

2.5
14.4

73.6
12.0

42.9
9.7

47.3
39.7

26.8
33.5

33.4
32.4

34.2
18.2

28.7
53.1

40.5
32.6

26.9

القادسية
20.3

55.7
23.9

0.4
23.2

76.4
99.5

0.5
0.0

46.6
28.1

25.3
72.0

1.5
26.5

47.6
41.0

11.4
50.5

19.1
30.4

28.0
16.7

55.3
63.5

27.3
9.3

ى
املثن

32.4
62.2

5.4
3.1

42.1
54.8

87.7
9.1

3.2
31.1

65.5
3.4

65.5
14.9

19.6
53.4

23.4
23.2

31.4
26.1

42.5
38.1

20.9
41.0

63.4
26.7

9.9

ي قار
ذ

27.6
41.8

30.6
0.6

37.3
62.1

92.2
5.3

2.5
28.2

59.9
11.9

83.0
3.1

13.9
52.9

38.0
9.1

51.3
15.7

33.0
25.4

33.5
41.1

74.7
18.2

7.1

سان
مي

28.7
61.0

10.2
1.4

19.3
79.3

97.8
0.1

2.2
71.0

8.6
20.5

88.6
3.2

8.2
82.4

10.1
7.5

95.8
2.2

2.0
38.8

29.1
32.1

87.9
11.3

0.7

رصة
الب

2.7
79.4

17.9
0.0

32.8
67.2

71.6
19.2

9.1
40.5

41.2
18.4

74.1
7.1

18.8
39.5

48.3
12.2

54.1
20.2

25.7
27.7

28.6
43.7

66.4
24.4

9.2

ق
العرا

14.7
64.1

21.2
2.5

23.0
74.6

92.7
5.5

1.8
21.9

48.9
29.2

62.0
8.0

30.0
40.1

33.1
26.8

39.4
15.1

45.5
24.8

22.2
52.9

52.8
30.0

17.2
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الجدول )10-19( حصة كل محافظة من املحرومني يف العراق حسب ميدان البنى التحتيةومؤرشاته )%(

املحافظة

املصدر 

الرئيس 

للامء

توفر 

مصدر 

للكهرباء

استقرار الطاقة 

الكهربائية من 

الشبكة العامة

وسيلة 

الرصف 

الصحي

وسيلة 

التخلص من 

النفايات 

نوعية الطريق 

املؤدي 

للمسكن

املؤثرات 

السلبية 

يف محيط 

املسكن 

املسافة إىل 

الخدمات 

دليل ميدان 

البنى 

التحتية 

2.34.62.81.11.03.01.23.81.6دهوك

17.64.68.86.812.310.13.017.310.1نينوى

8.428.75.57.12.26.91.08.03.4السليامنية

3.10.13.91.34.43.34.12.64.2كركوك

3.514.45.016.61.44.32.83.82.8أربيل

6.50.04.21.55.76.39.66.26.7دياىل

4.010.13.80.25.24.70.45.44.3االنبار

2.022.124.60.920.98.128.23.014.7بغداد

9.81.75.66.86.69.04.58.27.4بابل

1.20.03.21.72.14.62.62.23.4كربالء

5.02.03.64.43.64.35.05.04.0واسط

7.33.74.17.64.24.23.05.15.1صالح الدين

2.51.13.72.92.83.83.03.23.0النجف

4.70.43.77.14.04.14.33.94.1القادسية

4.93.42.13.32.43.01.83.42.8املثنى

10.41.75.67.47.47.37.15.97.8ذي قار

5.21.43.39.34.36.07.64.44.9ميسان

1.50.06.414.29.37.310.88.69.7البرصة

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0العراق

الجدول )10-18( عدد املحرومني حسب ميدان البنى التحتية ومؤرشاته وحسب املحافظة )العدد باآللف( 

املحافظة

املصدر 

الرئيس 

للامء

توفر 

مصدر 

للكهرباء

استقرار 

الطاقة 

الكهربائية 

من الشبكة 

العامة

وسيلة 

الرصف 

الصحي

وسيلة 

التخلص من 

النفايات 

نوعية 

الطريق 

املؤدي 

للمسكن

املؤثرات 

السلبية 

يف محيط 

املسكن 

املسافة إىل 

الخدمات 

دليل ميدان 

البنى 

التحتية 

1183577978197383144314263دهوك

8943424354752375130436114471665نينوى

4282171523496433884115670565السليامنية

1591109193844422482220699كركوك

17610913741156265550336317470أربيل

32901167104109380711375221105دياىل

2027610551299660346448707االنبار

1031676792604019103933492482423بغداد

498131555471127511635346891223بابل

590895116410596306182558كربالء

25315983304696555600418662واسط

صالح 

الدين

371281126530812538360429840

12781023205539487360263503النجف

23731026495762522515326675القادسية

25125576228471387215283458املثنى

52413155552014299378434931295ذي قار

26310921650837769902365818ميسان

7601765989180093412867181603البرصة

5067755276396983192531287911893835016532العراق



482483

الجدول )10-22( نسبة األرس املحرومة حسب بعض خصائص رب األرسة )%(

خاصية رب 

األرسة

نسبة 

األرس 

)%(

املصدر 

الرئيس 

للامء

توفر 

مصدر 

للكهرباء

استقرار 

الطاقة 

الكهربائية 

من الشبكة 

العامة

وسيلة 

الرصف 

الصحي

وسيلة 

التخلص 

من 

النفايات 

نوعية 

الطريق 

املؤدي 

للمسكن

املؤثرات 

السلبية 

يف محيط 

املسكن 

املسافة 

إىل 

الخدمات 

دليل 

ميدان 

البنى 

التحتية 

جنس رب األرسة

88.715.22.592.522.262.841.039.325.653.5رجل 

11.311.32.494.119.755.133.739.918.947.3امرأة

عمر رب األرسة

299.318.82.992.829.267.446.647.529.763.2 أو اقل

34 - 3013.116.31.892.523.362.844.641.426.455.9

39 - 3516.017.42.593.123.465.544.039.826.656.2

44 - 4012.914.62.691.620.863.841.438.125.454.0

49 - 459.611.01.491.217.358.633.339.819.747.3

54 - 5011.915.02.693.020.657.138.336.124.549.1

59 - 559.312.72.293.022.763.038.738.526.850.9

6017.912.23.393.519.558.634.836.721.247.4 فأكرث

وضع قوة العمل لرب األرسة

69.715.22.592.522.661.841.439.525.353.2يعمل

3.819.42.092.220.869.948.850.729.965.2عاطل عن العمل

26.513.02.593.220.261.335.637.423.049.7خارج قوة العمل

100.014.72.592.721.962.040.139.424.852.8العراق

الجدول )10-20( نسبة األرس املحرومة يف ميدان البنى التحتية ومؤرشاته وحسب حجم األرسة )%(

حجم األرسة

املصدر 

الرئيس 

للامء

توفر 

مصدر 

للكهرباء

استقرار 

الطاقة 

الكهربائية من 

الشبكة العامة

وسيلة 

الرصف 

الصحي

وسيلة 

التخلص 

من 

النفايات 

نوعية الطريق 

املؤدي 

للمسكن

املؤثرات 

السلبية 

يف محيط 

املسكن 

املسافة إىل 

الخدمات 

دليل ميدان 

البنى 

التحتية 

3-112.22.692.622.456.836.442.921.052.9

49.52.194.120.158.435.837.719.047.8

510.92.292.819.057.432.737.917.846.0

611.22.393.417.961.235.338.420.648.2

715.12.792.522.161.442.442.227.255.1

9-817.32.792.422.267.942.735.328.353.9

10+23.22.791.627.867.051.341.835.462.1

14.72.592.721.962.040.139.424.852.8العراق

الجدول )10-21( نسبة الحرمان ضمن األرس املحرومة يف ميدان البنى التحتية ومؤرشاته )%(

الحرمان

املصدر 

الرئيس 

للامء

توفر مصدر 

للكهرباء

استقرار 

الطاقة 

الكهربائية 

من الشبكة 

العامة

وسيلة 

الرصف 

الصحي

وسيلة 

التخلص من 

النفايات 

نوعية 

الطريق 

املؤدي 

للمسكن

املؤثرات 

السلبية 

يف محيط 

املسكن 

املسافة إىل 

الخدمات 

دليل ميدان 

البنى 

التحتية 

1007.092.049.091.082.037.075.095.0املصدر الرئيس للامء

43.1100.0100.056.173.762.833.463.180.8توفر مصدر للكهرباء

استقرار الطاقة 

الكهربائية من الشبكة 

العامة

14.42.7100.022.261.639.440.124.353.2

33.16.393.7100.075.162.944.648.681.5وسيلة الرصف الصحي

وسيلة التخلص من 

النفايات 
21.72.992.326.5100.050.845.635.078.1

نوعية الطريق املؤدي 

للمسكن
30.43.991.234.378.5100.045.344.084.5

املؤثرات السلبية يف 

محيط املسكن 
14.02.193.924.871.746.1100.025.873.1

44.56.391.442.887.371.140.9100.088.5املسافة إىل الخدمات 

دليل ميدان البنى 

التحتية 
26.53.893.333.891.764.254.641.6100.0



484485

ومؤرشاته  التحتية  البنى  ميدان  يف  املحرومة  األرس  نسبة   )24-10( الجدول 

حسب نسبة األطفال بعمر أقل من 15 سنة يف األرسة حسب )%(

نسبة األطفال ضمن األرسة

املصدر 

الرئيس 

للامء

توفر 

مصدر 

للكهرباء

استقرار 

الطاقة 

الكهربائية 

من 

الشبكة 

العامة

وسيلة 

الرصف 

الصحي

وسيلة 

التخلص 

من 

النفايات 

نوعية 

الطريق 

املؤدي 

للمسكن

املؤثرات 

السلبية 

يف محيط 

املسكن 

املسافة إىل 

الخدمات 

دليل 

ميدان 

البنى 

التحتية 

10.32.493.519.257.133.237.119.2246.6بدون أطفال

10.03.192.816.154.732.238.119.045.6إىل 20%

14.22.292.521.659.240.337.524.850.7أكرث من %20 ولحد 30%

13.52.792.620.860.937.541.124.452.4أكرث من %30 ولحد 40%

13.62.092.822.462.641.838.823.753.2أكرث من %40 ولحد 50%

18.12.691.725.863.643.938.826.954.4أكرث من %50 ولحد 60%

19.72.493.824.969.545.539.328.956.6أكرث من %60 ولحد 70%

26.22.790.427.574.855.847.941.371.7%70 فأكرث 

14.72.592.721.962.040.139.424.852.8العراق

الجدول )10-23( قيم معامالت االرتباط مليدان البنى التحتية ومؤرشاته

 

املصدر 

الرئيس 

للامء

توفر مصدر 

للكهرباء

استقرار 

الطاقة 

الكهربائية 

من الشبكة 

العامة

وسيلة 

الرصف 

الصحي

وسيلة 

التخلص من 

النفايات 

نوعية 

الطريق 

املؤدي 

للمسكن

املؤثرات 

السلبية 

يف محيط 

املسكن 

املسافة إىل 

الخدمات 

دليل ميدان 

البنى 

التحتية 

املصدر 

الرئيس للامء

1.000.250.030.230.2520.260.140.390.58

توفر مصدر 

للكهرباء

0.251.00-0.120.190.200.240.160.330.49

استقرار 

الطاقة 

الكهربائية 

من الشبكة 

العامة

0.03-0.121.00-0.06-0.02-0.040.03-0.030.09

وسيلة 

الرصف 

الصحي

0.230.19-0.061.000.220.290.080.410.56

وسيلة 

التخلص من 

النفايات 

0.250.20-0.020.221.000.290.230.260.67

نوعية 

الطريق 

املؤدي 

للمسكن

0.260.24-0.040.290.291.000.220.410.68

املؤثرات 

السلبية 

يف محيط 

املسكن 

0.140.160.030.080.230.221.000.050.46

املسافة إىل 

الخدمات 

0.390.33-0.030.410.260.410.051.000.64

دليل ميدان 

البنى التحتية 

0.580.490.090.560.670.680.460.641.00



486487

الجدول )10-25( ب توزيع األفراد حسب بعض الخصائص ومستوى اإلشباع مليدان البنى التحتية ومؤرشاته )%(

خصائص االفراد

وسيلة الرصف الصحي

وع
جم

امل

 وسيلة التخلص من 

النفايات

وع
جم

امل

نوعية الطريق املؤدي 

للمسكن

وع
جم

امل

مة
رو

مح

ية
تف

مك

اال
 ح

ضل
أف

مة
رو

مح

ية
تف

مك

اال
 ح

ضل
أف

مة
رو

مح

ية
تف

مك

اال
 ح

ضل
أف

العمر

14 - 043.340.835.039.841.635.337.039.843.336.338.239.8
24 - 1520.620.420.920.619.921.421.720.620.320.920.620.6
34 - 2514.615.317.115.615.416.715.815.614.916.615.515.6
64 - 3518.220.523.320.719.823.621.920.718.522.721.820.7
653.33.13.83.33.23.03.63.32.93.53.83.3 فأكرث

املستوى التعليمي

43.432.027.733.535.724.830.933.540.328.029.133.5مل يلتحق باملدرسة أبدا

27.026.122.625.426.220.224.825.427.323.224.825.4مل يكمل االبتدائية

18.421.822.221.121.121.921.021.119.723.121.121.1شهادة االبتدائية

4.98.311.88.47.712.59.08.45.710.510.58.4شهادة املتوسطة

2.85.26.85.04.28.56.15.03.26.46.55.0شهادة الثانوية

3.56.68.96.55.112.08.26.53.98.88.06.5شهادة أعىل من الثانوية

وضع قوة العمل

22.922.024.722.922.225.523.922.922.224.122.722.9يعمل

2.53.23.33.03.13.22.83.03.13.02.93.0عاطل عن العمل

31.234.137.134.233.136.036.434.231.436.636.134.2خارج قوة العمل

43.340.835.039.841.635.337.039.843.336.338.239.8العمر اقل من 15 سنة

قطاع العمل للعمل الرئيس

25.033.838.433.028.048.139.733.026.237.339.033.0يعمل بأجر يف القطاع حكومي

24.929.331.728.930.028.226.928.925.333.229.528.9يعمل بأجر يف القطاع الخاص

2.11.72.82.11.71.83.12.12.41.22.82.1يعمل بأجر يف قطاعات أخرى

5.24.94.44.84.04.46.54.84.93.95.84.8صاحب عمل

42.830.322.731.136.317.423.831.141.224.422.931.1يعمل لحسابه 

املهنة يف العمل الرئييس

مرشعون وإدارة عليا 

ومتخصصون

9.714.815.913.911.622.516.413.910.516.016.713.9

فنيون ومساعدون وعاملون 

باألعامل الكتابية

7.912.113.511.59.316.514.811.59.111.515.311.5

14.318.724.219.216.621.324.319.214.323.022.519.2عاملون يف الخدمات والباعة

عامل مهرة يف الزراعة وصيد 

األسامك

28.813.81.513.820.82.02.313.827.25.02.913.8

20.822.924.522.822.624.023.022.820.524.924.022.8عاملون يف الحرف وما إليها

9.211.711.811.111.710.010.311.110.112.610.911.1مشغلو اآلالت ومجمعوها

9.46.18.77.67.63.78.97.68.26.87.77.6املهن األولية

100100100100100100100100100100100100املجموع 

الجدول )10-25( أ توزيع األفراد حسب بعض الخصائص ومستوى اإلشباع مليدان البنى التحتية ومؤرشاته)%(

خصائص االفراد

املصدر الرئييس للامء

وع
جم

امل

توفر مصدر للكهرباء

وع
جم

امل

استقرار الطاقة 

الكهربائية من الشبكة 

العامة

وع
جم

امل

مة
رو

مح

ية
تف

مك

اال
 ح

ضل
أف

مة
رو

مح

ية
تف

مك

اال
 ح

ضل
أف

مة
رو

مح

ية
تف

مك

اال
 ح

ضل
أف

العمر

14 - 046.638.438.339.840.444.238.439.839.642.639.139.8

24 - 1519.520.820.920.620.919.021.020.620.618.822.220.6

34 - 2513.816.016.115.614.114.416.015.615.715.015.115.6

64 - 3517.121.321.720.720.418.921.220.720.820.319.620.7

653.03.53.13.34.23.43.33.33.33.34.03.3 فأكرث

املستوى التعليمي

46.531.030.433.544.542.630.433.533.435.231.033.5مل يلتحق باملدرسة أبدا

28.325.024.125.428.327.124.825.425.425.223.225.3مل يكمل االبتدائية

17.622.021.421.116.819.021.921.121.219.922.921.2شهادة االبتدائية

3.39.68.98.44.05.39.58.48.57.77.68.5شهادة املتوسطة

1.95.56.25.03.62.95.75.05.05.17.15.0شهادة الثانوية

2.46.88.96.52.83.17.76.56.56.88.16.5شهادة أعىل من الثانوية

وضع قوة العمل

21.923.023.823.023.720.723.622.923.121.221.023.0يعمل

2.83.13.03.02.23.52.93.03.03.14.03.0عاطل عن العمل

28.735.534.934.233.731.635.034.234.333.035.934.2خارج قوة العمل

46.638.438.339.840.444.238.439.839.642.639.139.8العمر اقل من 15 سنة

قطاع العمل للعمل الرئيس

18.136.036.633.122.124.335.833.032.437.949.933.0يعمل بأجر يف القطاع حكومي

16.931.830.128.917.929.729.128.929.225.424.928.9يعمل بأجر يف القطاع الخاص

2.11.92.72.12.72.32.02.12.12.91.72.1يعمل بأجر يف قطاعات أخرى

5.14.65.04.85.12.95.34.84.85.44.74.8صاحب عمل

57.825.725.631.152.240.827.731.131.528.418.831.1يعمل لحسابه 

املهنة يف العمل الرئييس

8.914.216.913.98.58.015.713.913.714.220.313.8مرشعون وإدارة عليا ومتخصصون

فنيون ومساعدون وعاملون باألعامل 

الكتابية

6.712.412.811.510.98.312.311.511.214.314.911.5

8.221.521.319.212.313.721.019.219.515.815.419.2عاملون يف الخدمات والباعة

47.17.07.313.841.726.79.413.813.916.16.013.8عامل مهرة يف الزراعة وصيد األسامك

13.825.522.222.813.923.523.022.822.822.226.122.8عاملون يف الحرف وما إليها

7.512.211.111.15.39.811.711.111.111.710.911.1مشغلو اآلالت ومجمعوها

7.87.38.47.67.410.17.07.67.85.76.57.7املهن األولية

100100100100100100100100100100100100املجموع 



488489

الفصل الحادي عرش

ميدان املسكن

الجداول التفصيلية لتوزيع األرس حسب عالمات مؤرشات وأدلة مستوى املعيشة بالنسبة للبيئة وللعراق واملحافظات 

ملؤرشات ميدان املسكن

الجدول )11-1( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع مليدان املسكن والبيئة )%( 

ريف وحرضريفحرضبقية الحرضمركز محافظةالعالمةمستوى اإلشباع

3.82.73.416.76.9أقل من 0.75منخفض جدا

0.7521.615.018.929.921.8إىل أقل من 1منخفض

139.338.539.429.636.8إىل أقل من 1.25متوسط

1.2527.035.130.319.127.4إىل أقل من 1.5مرتفع 

1.57.68.68.04.67.1إىل 2مرتفع جدا

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )11-2( توزيع األرس حسب مستوى املعيشة بالنسبة مليدان املسكن حسب املحافظات )%( 

املجموعأفضل حااًلمكتفيةمحرومة املحافظة

30.441.128.5100.0دهوك

23.129.447.5100.0نينوى

35.036.328.7100.0السليامنية

13.540.246.3100.0كركوك

31.144.624.3100.0أربيل

18.336.744.9100.0دياىل

3.930.765.4100.0االنبار

28.238.932.9100.0بغداد

35.138.226.6100.0بابل

39.040.320.7100.0كربالء

34.538.427.1100.0واسط

21.020.758.3100.0صالح الدين

33.044.422.7100.0النجف

46.536.716.8100.0القادسية

39.135.125.7100.0املثنى

45.235.519.3100.0ذي قار

44.538.816.7100.0ميسان

25.536.138.3100.0البرصة

28.736.834.5100.0العراق

الجدول )10-25( ج توزيع األفراد حسب بعض الخصائص ومستوى اإلشباع مليدان البنى التحتية ومؤرشاته )%(

املجموعدليل ميدان البنى التحتيةاملؤثرات السلبية يف محيط املسكن خصائص االفراد

أفضل حاالًمكتفيةمحرومةأفضل حاالًمكتفيةمحرومة

العمر

14 - 040.939.938.842.437.435.039.8

24 - 1520.120.221.120.121.021.420.6

34 - 2515.816.415.215.216.315.815.6

64 - 3520.220.121.419.321.723.920.7

653.03.33.63.03.63.93.3 فأكرث

املستوى التعليمي

35.533.731.738.527.826.733.5مل يلتحق باملدرسة أبدا

25.026.625.226.824.921.525.4مل يكمل االبتدائية

21.321.620.820.522.820.421.1شهادة االبتدائية

7.89.18.76.311.111.08.4شهادة املتوسطة

4.74.15.73.56.28.25.0شهادة الثانوية

5.74.97.84.47.212.36.5شهادة أعىل من الثانوية

وضع قوة العمل

22.023.323.722.223.125.322.9يعمل

3.62.72.63.22.83.03.0عاطل عن العمل

33.534.034.932.236.736.734.2خارج قوة العمل

40.939.938.842.437.435.039.8العمر اقل من 15 سنة

قطاع العمل للعمل الرئيس

32.028.035.826.836.846.233.0يعمل بأجر يف القطاع حكومي

32.429.226.028.931.524.728.9يعمل بأجر يف القطاع الخاص

2.42.11.91.92.32.52.1يعمل بأجر يف قطاعات أخرى

3.84.55.84.15.26.44.8صاحب عمل

29.536.330.538.324.220.231.1يعمل لحسابه 

املهنة يف العمل الرئييس

11.59.717.310.315.322.613.9مرشعون وإدارة عليا ومتخصصون

فنيون ومساعدون وعاملون 

باألعامل الكتابية

9.48.514.28.713.017.511.5

21.516.818.215.723.123.719.2عاملون يف الخدمات والباعة

عامل مهرة يف الزراعة وصيد 

األسامك

11.619.213.724.02.51.313.8

26.022.320.522.824.819.722.8عاملون يف الحرف وما إليها

11.214.99.810.414.08.911.1مشغلو اآلالت ومجمعوها

8.98.66.28.27.46.47.6املهن األولية

100100100100100100100املجموع 
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الجدول )11-4( نسب الحرمان ملؤرشات ودليل ميدان املسكن حسب املحافظة والبيئة )% لألرس(

البيئةاملحافظة 

 مادة بناء 

الوحدة 

السكنية

 حصة الفرد 

من غرف 

املسكن

 توفر مرافق 

املسكن

 تربيد الوحدة 

السكنية 

 الطاقة 

املستخدمة 

لتسخني املاء

دليل ميدان 

املسكن

دهوك

16.747.19.027.020.418.5مركز محافظة

23.6396.040.730.421.9بقية الحرض

21.341.47.036.127.120.8حرض

53.146.99.247.964.155.7ريف

30.142.97.639.437.430.4حرض وريف

نينوى

1.625.05.28.16.75.3مركز محافظة

11.231.812.312.113.013.8بقية الحرض

4.7277.59.48.78.0حرض

47.440.610.835.442.646.3ريف

21.632.58.819.722.123.1حرض وريف

السليامنية

15.812.414.612.153.819.5مركز محافظة

35.815.59.910.461.734.4بقية الحرض

25.413.912.311.357.626.7حرض 

88.224.416.943.587.676.2ريف

36.015.713.116.762.735.0حرض وريف

كركوك

10.313.92.46.926.99.5مركز محافظة

19.010.20.417.722.212.3بقية الحرض

11.1142.27.926.59.8حرض

41.916.60.836.341.124.7ريف

18.714.31.915.030.113.5حرض وريف

اربيل

8.526.511.55.859.122.1مركز محافظة

28.926.45.48.470.227.9بقية الحرض

16.126.49.26.863.224.3حرض

64.032.07.231.583.263.4ريف

24.427.48.911.066.731.1حرض وريف

دياىل

1.57.64.136.64.13.2مركز محافظة

6.19.75.537.125.315.0بقية الحرض

4.094.836.915.59.5حرض

30.517.23.525.425.326.1ريف

18.013.24.130.820.718.3حرض وريف

الجدول )11-3( نسبة الحرمان لألرس املحرومة يف ميدان املسكن واملحرومة يف باقي امليادين حسب املحافظات )%( *

املحافظة
الوضع 

االقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
املسكنالبنى التحتيةالصحةالتعليم

الدليل العام 

ملستوى املعيشة

59.443.253.953.156.4100.064.9دهوك

75.440.952.037.591.8100.084.7نينوى

29.540.045.333.757.1100.050.0السليامنية

31.535.330.437.467.7100.048.4كركوك

34.635.946.545.457.1100.053.1أربيل

73.760.932.534.898.8100.075.6دياىل

59.153.429.318.461.3100.035.0االنبار

36.747.428.830.352.1100.041.3بغداد

55.641.269.037.494.3100.073.4بابل

61.034.775.616.680.8100.055.7كربالء

62.041.258.153.584.7100.077.6واسط

49.059.760.635.493.5100.084.2صالح الدين

66.035.662.425.360.1100.060.9النجف

59.748.562.947.988.3100.078.4القادسية

78.952.272.242.989.7100.083.3املثنى

68.252.058.136.889.5100.075.8ذي قار

52.749.470.156.794.3100.085.1ميسان

74.829.441.333.388.6100.059.7البرصة

52.844.248.536.673.5100.061.9العراق

* توزيع األرس حسب امليادين لألرسة املحرومة يف ميدان املسكن
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تابع الجدول )11-4( نسب الحرمان ملؤرشات ودليل ميدان املسكن حسب املحافظة والبيئة )% لألرس(

البيئةاملحافظة 

 مادة بناء 

الوحدة 

السكنية

 حصة الفرد 

من غرف 

املسكن

 توفر مرافق 

املسكن

 تربيد الوحدة 

السكنية 

 الطاقة 

املستخدمة 

لتسخني املاء

دليل ميدان 

املسكن

النجف

2.038.110.331.111.625.5مركز محافظة

1.826.96.219.86.214.4بقية الحرض

2.034.89.127.810.022.2حرض

22.256.67.164.645.167.6ريف

6.840.08.636.518.333.0حرض وريف

القادسية

2.632.27.562.08.922.4مركز محافظة

12.837.28.968.014.636.0بقية الحرض

5.8347.963.910.726.7حرض

62.859.323.194.746.882.6ريف

26.042.813.374.823.546.5حرض وريف

املثنى

0.622.18.947.76.712.7مركز محافظة

3.429.87.658.611.324.3بقية الحرض

1.524.68.551.38.216.6حرض

18.146.922.191.746.368.8ريف

8.734.214.468.724.639.1حرض وريف

ذي قار

4.239.89.624.512.824.1مركز محافظة

3.741.28.320.521.927.5بقية الحرض

4.0409.022.517.425.8حرض

62.260.57.964.956.082.1ريف

24.147.48.637.230.845.2حرض وريف

ميسان

4.837.73.720.413.723.9مركز محافظة

15.038.82.914.816.631.8بقية الحرض

9.438.23.417.915.027.4حرض

56.852.76.131.245.470.9ريف

27.943.94.423.126.944.5حرض وريف

البرصة

4.836.28.539.914.120.3مركز محافظة

21.337.59.536.112.129.4بقية الحرض

12.6379.038.113.124.6حرض

30.330.310.433.615.029.6ريف

15.835.69.237.313.525.5حرض وريف

تابع الجدول )11-4( نسب الحرمان ملؤرشات ودليل ميدان املسكن حسب املحافظة والبيئة )% لألرس(

البيئةاملحافظة 

 مادة بناء 

الوحدة 

السكنية

 حصة الفرد 

من غرف 

املسكن

 توفر مرافق 

املسكن

 تربيد الوحدة 

السكنية 

 الطاقة 

املستخدمة 

لتسخني املاء

دليل ميدان 

املسكن

االنبار

1.49.71.54.536.64.7مركز محافظة

4.714.31.91.513.12.8بقية الحرض

3.412.51.72.721.93.5حرض

6.215.93.72.725.64.4ريف

4.513.82.52.723.43.9حرض وريف

بغداد

8.430.323.439.132.641.0مركز محافظة

0.613.34.113.810.16.2بقية الحرض

5.62416.530.124.628.6حرض

8.021.35.424.525.822.9ريف

5.824.015.729.724.728.2حرض وريف

بابل

3.724.24.425.54.614.0مركز محافظة

3.830.611.641.517.222.7بقية الحرض

3.827.37.933.210.718.2حرض

12.146.211.578.047.656.4ريف

7.535.69.553.127.035.1حرض وريف

كربالء

4.940.08.040.140.240.4مركز محافظة

3.724.24.945.212.619.3بقية الحرض

4.7377.541.035.736.9حرض

9.848.08.567.428.145.6ريف

5.940.07.747.533.839.0حرض وريف

واسط

2.428.38.318.43.47.0مركز محافظة

13.841.98.054.59.228.5بقية الحرض

8.635.88.138.26.618.8حرض

68.539.011.874.449.367.4ريف

28.036.89.349.820.434.5حرض وريف

صالح الدين

4.87.81.02.84.62.8مركز محافظة

5.917.51.76.56.36.5بقية الحرض

5.8161.66.06.16.0حرض

28.113.72.416.546.734.8ريف

17.414.92.011.427.221.0حرض وريف
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الجدول )11-7( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش توفر مرافق املسكن والبيئة )%( 

 عدد املتوفر من املرافق التالية: مطبخ، 

حامم، مرافق صحية، مخزن

حرض وريفريفحرضحرض اطرافمركز محافظةالعالمة

00.00.10.00.00.30.1

10.51.40.51.01.01.0

20.711.65.89.27.18.7

31.045.639.743.238.341.9

41.529.239.933.638.935.0

52.012.114.213.014.513.4

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )11-8( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش تربيد الوحدة السكنية والبيئة )%( 

حرض وريفريفحرضحرض اطرافمركز محافظةالعالمةمستوى اإلشباع

0.00.50.30.42.20.9ال توجد وسيلة تربيد

0.20.60.40.50.30.5وسيلة التربيد أخرى

0.627.120.924.639.828.6وسيلة التربيد مروحة

وسيلة التربيد مربدة واألسلوب غري مركزي 

أو أخرى
1.056.762.659.151.057.0

وسيلة التربيد مربدة واألسلوب مركزي أو 

مركزي جزيئ
1.23.65.34.32.53.8

وسيلة التربيد مكيف هواء واألسلوب غري 

مركزي أو أخرى
1.610.29.710.04.08.5

وسيلة التربيد مكيف هواء واألسلوب 

مركزي أو مركزي جزيئ
2.01.20.81.00.20.8

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )11-9( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش الطاقة املستخدمة لتسخني املاء والبيئة )%( 

العالمةمستوى اإلشباع
مركز 

محافظة

حرض 

اطراف
حرض وريفريفحرض

0.00.020.030.040.70.2روث الحيوانات

0.20.21.30.714.34.3حطب أو فحم، أخرى

0.626.219.423.427.724.5نفط 

1.011.87.09.914.111.0غاز

1.556.057.056.432.550.1كهرباء مع تجهيز الشبكة العامة 12 ساعة فأقل يوميا

1.74.413.68.29.38.5كهرباء مع تجهيز الشبكة العامة اكرثمن 12-20 ساعة يوميا

خاليا الشمسية او كهرباء مع تجهيز الشبكة العامة 21 

ساعة او اكرث يوميا

2.01.41.61.51.51.5

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

تابع الجدول )11-4( نسب الحرمان ملؤرشات ودليل ميدان املسكن حسب املحافظة والبيئة )% لألرس(

البيئةاملحافظة 

 مادة بناء 

الوحدة 

السكنية

 حصة الفرد 

من غرف 

املسكن

 توفر مرافق 

املسكن

 تربيد الوحدة 

السكنية 

 الطاقة 

املستخدمة 

لتسخني املاء

دليل ميدان 

املسكن

العراق

6.827.913.128.226.425.5مركز محافظة

11.123.86.321.620.717.7بقية الحرض

8.526.210.325.524.122.3حرض

37.334.48.442.342.746.7ريف

16.028.39.829.929.028.7حرض وريف

الجدول )11-5( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش مادة بناء الوحدة السكنية والبيئة )%( 

العالمةمادة بناء الوحدة السكنية 
مركز 

محافظة

بقية 

الحرض
ريفحرض

حرض 

وريف

1.02.91.822.67.2أقل من 0.75السقف: خشب، أخرى، الجدران: طني، قصب، أخرى

السقف: خشب، أخرى، الجدران: طابوق، حجر، كتل 

اسمنت/بلوك، ترمستون، ألواح كونكريتية

0.755.88.26.814.68.8إىل أقل من 1

142.435.439.534.138.1إىل أقل من 1.25السقف: شيلامن 

1.53.44.94.04.04.0إىل 2السقف: صب مسلح، الجدران:ليس حجر

1.2547.548.647.924.641.8إىل أقل من 1.5السقف: صب مسلح، الجدران حجر

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

الجدول )11-6( توزيع األرس حسب مستوى اإلشباع ملؤرش حصة الفرد من غرف املسكن والبيئة )%(

العالمةمستوى اإلشباع
مركز 

محافظة

بقية 

الحرض
ريفحرض

حرض 

وريف

20.515.518.523.519.8أقل من 0.75منخفض جداً

0.757.38.37.710.88.5إىل أقل من 1منخفض

132.934.633.636.234.3إىل أقل من 1.25متوسط

1.259.110.89.88.49.4إىل أقل من 1.5مرتفع 

30.230.930.421.128.0 1.5إىل 2مرتفع جدا

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع
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 )%
ن واملنطقة )

سك
ت ودليل ميدان امل

رشا
ى اإلشباع ملؤ

ستو
ب م

س
رس ح

الجدول )11-12( توزيع األ

ت 
رشا

مؤ

امليدان 

واملنطقة 

سكنية
مادة بناء الوحدة ال

ن
سك

ف امل
ن غر

صة الفرد م
ح

ن
سك

ق امل
توفر مراف

سكنية 
تربيد الوحدة ال

ني املاء
سخ

ستخدمة لت
الطاقة امل

ن
سك

دليل ميدان امل

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال

بغداد
5.8

52.2
42.0

24.0
32.0

44.0
15.7

44.9
39.4

29.7
66.6

3.8
24.7

9.8
65.5

28.2
38.9

32.9

كردستان
30.7

2.9
66.4

25.6
35.5

38.9
10.4

40.5
49.1

19.7
77.1

3.2
58.6

2.5
38.9

32.7
40.2

27.1

بقية 

ت 
املحافظا

16.9
40.7

42.5
30.8

35.0
34.3

7.1
41.0

51.9
32.5

54.4
13.1

23.6
13.5

62.8
27.9

35.1
37.0

ق
العرا

16.1
38.1

45.8
28.3

34.3
37.4

9.8
41.9

48.3
29.9

60.8
9.3

29.0
11.0

60.1
28.7

36.8
34.5

 )%
ن واملحافظة )

سك
ت دليل ميدان امل

رشا
ى اإلشباع ملؤ

ستو
ب م

س
رس ح

الجدول )11-13( توزيع األ

املحافظة
سكنية

مادة بناء الوحدة ال
ن

سك
ف امل

ن غر
صة الفرد م

ح
ن

سك
ق امل

توفر مراف
سكنية 

تربيد الوحدة ال
ني املاء

سخ
ستخدمة لت

الطاقة امل
ن

سك
دليل ميدان امل

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل حاال

أف
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال

دهوك
30.1

3.1
66.8

42.9
31.1

25.9
7.6

26.2
66.2

39.4
57.7

3.0
37.4

0.8
61.8

30.4
41.1

28.5

ى
نينو

21.6
4.7

73.7
32.5

36.4
31.1

8.8
34.9

56.4
19.7

77.8
2.6

22.1
3.8

74.1
23.1

29.4
47.5

امنية
سلي

ال
36.0

3.0
61.0

15.7
36.0

48.4
13.1

47.7
39.2

16.7
77.8

5.5
62.7

2.1
35.2

35.0
36.3

28.7

كركوك
18.7

16.6
64.6

14.2
38.1

47.7
1.9

23.0
75.2

15.0
79.7

5.4
30.1

10.1
59.8

13.5
40.2

46.3

أربيل
24.4

2.6
73.0

27.3
37.6

35.1
8.9

40.2
50.9

11.0
88.4

0.5
66.7

4.0
29.3

31.1
44.6

24.3

ىل
ديا

18.0
36.9

45.1
13.1

26.0
60.9

4.1
43.4

52.5
30.8

68.0
1.2

20.7
3.9

75.4
18.3

36.7
44.9

االنبار
4.5

30.8
64.7

13.8
37.3

48.8
2.5

15.4
82.1

2.7
92.2

5.1
23.4

6.1
70.5

3.9
30.7

65.4

بغداد
5.8

52.2
42.0

24.0
32.0

44.0
15.7

44.9
39.4

29.7
66.6

3.8
24.7

9.8
65.5

28.2
38.9

32.9 الجدول )11-10( توزيع األرس حسب عدد املؤرشات يف ميدان املسكن التي تعاين من الحرمان فيها وحسب املحافظات )%(

املجموع012345املحافظة

18.732.528.414.64.71.0100دهوك

45.325.115.58.64.90.6100نينوى

25.729.126.414.13.90.9100السليامنية

44.035.118.12.60.10.0100كركوك

21.337.027.211.72.40.4100أربيل

39.041.614.92.81.70.0100دياىل

60.832.75.80.70.00.0100االنبار

42.828.117.99.02.00.2100بغداد

31.330.419.113.93.81.4100بابل

28.132.020.316.72.00.8100كربالء

29.129.020.512.77.71.0100واسط

58.321.211.86.71.80.2100صالح الدين

37.528.523.96.82.90.4100النجف

16.631.222.417.29.92.6100القادسية

21.635.123.612.06.31.4100املثنى

27.329.221.713.08.10.7100ذي قار

31.232.620.211.14.50.4100ميسان

33.238.414.910.82.60.1100البرصة

37.030.918.79.73.30.5100العراق

الجدول )11-11( توزيع األرس املحرومة حسب التصنيف الخاميس ملتوسط انفاق الفرد ملؤرشات ميدان املسكن )لألرس %( 

التصنيف الخاميس لفئات االنفاق 

مادة بناء 

الوحدة 

السكنية

حصة الفرد من 

غرف املسكن

توفر مرافق 

املسكن

تربيد 

الوحدة 

السكنية 

الطاقة املستخدمة 

لتسخني املاء

دليل ميدان 

املسكن

26.329.218.223.820.828.6ادىن 20%

20.021.718.819.216.919.9ثاين 20%

17.019.918.217.316.618.5ثالث 20%

17.617.221.417.818.517.6رابع 20%

19.112.023.521.827.315.3اعىل 20%

100100100100100100املجموع
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الجدول )11-15( عدد املحرومني حسب ميدان املسكن ومؤرشاته وحسب املحافظة )العدد باأللف( 

املحافظة
مادة بناء 

الوحدة السكنية

حصة الفرد من 

غرف املسكن

توفر مرافق 

املسكن

تربيد الوحدة 

السكنية 

الطاقة املستخدمة 

لتسخني املاء

دليل ميدان 

املسكن

25948258315322277دهوك

6291132229560655712نينوى

586361176250984602السليامنية

20720916192319158كركوك

347504110137937481أربيل

28226048317299304دياىل

60255283532156االنبار

3872167977202516732094بغداد

120751139862485612بابل

4742659425319361كربالء

29549286562223380واسط

21822325133354280صالح الدين

8757276425217428النجف

292553128783264520القادسية

6130694460174286املثنى

438915131641514788ذي قار

28146640213264447ميسان

3391030166866269600البرصة

4933111042587920185909385العراق

بابل
7.5

68.7
23.8

35.6
35.7

28.6
9.5

30.9
59.6

53.1
37.3

9.6
27.0

16.4
56.6

35.1
38.2

26.6

كربالء
5.9

71.2
22.9

40.0
39.7

20.3
7.7

47.6
44.6

47.5
44.5

8.0
33.8

13.2
52.9

39.0
40.3

20.7

ط
واس

28.0
39.9

32.2
36.8

34.1
29.1

9.3
38.5

52.2
49.8

41.6
8.6

20.4
11.3

68.4
34.5

38.4
27.1

ن
صالح الدي

17.4
20.8

61.8
14.9

32.2
52.9

2.0
22.6

75.4
11.4

83.7
4.9

27.2
3.5

69.2
21.0

20.7
58.3

ف
النج

6.8
66.6

26.6
40.0

30.8
29.2

8.6
55.4

36.0
36.5

52.9
10.6

18.3
23.3

58.4
33.0

44.4
22.7

القادسية
26.0

52.2
21.7

42.8
36.8

20.4
13.3

38.9
47.8

74.8
21.2

4.0
23.5

27.1
49.3

46.5
36.7

16.8

ى
املثن

8.7
61.0

30.4
34.2

38.0
27.7

14.4
40.3

45.3
68.7

19.1
12.2

24.6
27.8

47.6
39.1

35.1
25.7

ي قار
ذ

24.1
60.8

15.1
47.3

32.4
20.2

8.6
70.0

21.4
37.2

38.9
23.9

30.8
16.7

52.6
45.2

35.5
19.3

سان
مي

27.9
52.9

19.1
43.9

36.5
19.6

4.4
55.8

39.7
23.1

60.6
16.3

26.9
30.9

42.1
44.5

38.8
16.7

رصة
الب

15.8
46.6

37.5
35.6

38.3
26.1

9.2
55.6

35.2
37.3

12.2
50.5

13.5
21.0

65.5
25.5

36.1
38.3

ق
العرا

16.1
38.1

45.8
28.3

34.3
37.4

9.8
41.9

48.3
29.9

60.8
9.3

29.0
11.0

60.1
28.7

36.8
34.5

 )%
ين )

سكا
ن والتجمع ال

سك
ت ودليل ميدان امل

رشا
ى اإلشباع ملؤ

ستو
ب م

س
رس ح

الجدول )11-14( توزيع األ

ت 
رشا

مؤ

امليدان 

والتجمع 

ين 
سكا

ال

سكنية
مادة بناء الوحدة ال

ن
سك

ف امل
ن غر

صة الفرد م
ح

ن
سك

ق امل
توفر مراف

سكنية 
تربيد الوحدة ال

ني املاء
سخ

ستخدمة لت
الطاقة امل

ن
سك

دليل ميدان امل

محرومة
مكتفية

ضل 
أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال
محرومة

مكتفية
ضل 

أف

حاال

مركز 

محافظة

6.8
42.4

50.9
27.8

32.9
39.2

13.1
45.6

41.3
28.2

56.7
15.0

26.4
11.8

61.8
25.5

39.3
34.6

رض
بقية الح

11.1
35.4

53.5
23.8

34.6
41.6

6.3
39.7

54.1
21.6

62.6
15.8

20.7
7.0

72.2
17.7

38.5
43.7

ف
ري

37.2
34.1

28.6
34.3

36.2
29.5

8.4
38.3

53.4
42.3

51.0
6.7

42.7
14.1

43.2
46.4

29.6
23.7

ق
العرا

16.0
38.1

45.8
28.3

34.3
37.4

9.8
41.9

48.3
30.0

57.0
13.1

29.0
11.0

60.1
28.7

36.8
34.5
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الجدول )11-18( نسبة الحرمان ضمن األرس املحرومة يف ميدان املسكن ومؤرشاته )% لألرس(

نسب الحرمان

مادة بناء 

الوحدة 

السكنية

حصة الفرد 

من غرف 

املسكن

توفر مرافق 

املسكن

تربيد الوحدة 

السكنية 

الطاقة 

املستخدمة 

لتسخني املاء

دليل ميدان 

املسكن

1003815465978مادة بناء الوحدة السكنية

21.8100.014.139.938.059.7حصة الفرد من غرف املسكن

25.440.8100.046.647.665.6توفر مرافق املسكن

24.837.815.2100.039.156.0تربيد الوحدة السكنية 

32.737.116.040.4100.066.5الطاقة املستخدمة لتسخني املاء

43.759.022.458.567.1100.0دليل ميدان املسكن

الجدول )11-19( نسبة األرس املحرومة يف ميدان املسكن ومؤرشاته بعض خصائص رب األرسة )%(

خاصية رب األرسة
نسبة األرس 

)%(

مادة بناء 

الوحدة 

السكنية

حصة الفرد من 

غرف املسكن

توفر مرافق 

املسكن

تربيد الوحدة 

السكنية 

الطاقة 

املستخدمة 

لتسخني املاء

دليل ميدان 

املسكن

جنس رب األرسة

88.716.329.39.529.228.628.7رجل 

11.314.420.412.435.632.228.8امرأة

عمر رب األرسة

299.322.632.812.934.935.938.5 أو اقل

34 - 3013.118.432.211.530.431.733.1

39 - 3516.017.433.710.429.630.231.7

44 - 4012.914.728.89.228.526.328.3

49 - 459.611.822.09.625.722.722.2

54 - 5011.915.326.99.028.028.825.7

59 - 559.314.525.57.030.224.122.5

6017.914.423.78.931.530.126.5 فأكرث

وضع قوة العمل لرب األرسة

69.716.129.09.529.228.628.9يعمل

3.821.734.514.436.435.939.7عاطل عن العمل

26.515.225.69.930.729.026.4خارج قوة العمل

100.016.128.39.829.929.028.7العراق

الجدول )11-16( حصة كل محافظة من املحرومني يف العراق حسب ميدان املسكن ومؤرشاته )%(

مادة بناء الوحدة املحافظة

السكنية

حصة الفرد من 

غرف املسكن

توفر مرافق 

املسكن

تربيد الوحدة 

السكنية 

الطاقة املستخدمة 

لتسخني املاء

دليل ميدان 

املسكن

5.24.32.23.43.73.0دهوك

12.810.28.86.17.67.6نينوى

11.93.36.82.711.56.4السليامنية

4.21.90.62.13.71.7كركوك

7.04.54.31.510.95.1أربيل

5.72.31.83.43.53.2دياىل

1.22.31.10.43.70.6االنبار

7.819.537.822.019.522.3بغداد

2.46.85.49.45.66.5بابل

0.93.82.34.63.73.8كربالء

6.04.43.36.12.64.0واسط

4.42.01.01.44.13.0صالح الدين

1.85.12.94.62.54.6النجف

5.95.05.08.53.15.5القادسية

1.22.83.65.02.03.0املثنى

8.98.25.17.06.08.4ذي قار

5.74.21.62.33.14.8ميسان

6.99.36.49.43.16.4البرصة

100.0100.0100.0100.0100.0100.0العراق

الجدول )11-17( نسبة األرس املحرومة يف ميدان املسكن ومؤرشاته وحسب حجم األرسة )%(

حجم األرسة
مادة بناء الوحدة 

السكنية

حصة الفرد من 

غرف املسكن

توفر مرافق 

املسكن

تربيد الوحدة 

السكنية 

الطاقة املستخدمة 

لتسخني املاء

دليل ميدان 

املسكن

1-3 16.413.413.337.332.123.7

4 15.614.713.128.227.524.6

5 14.218.311.726.728.022.9

6 14.219.011.327.227.927.4

7 17.030.57.626.830.031.0

8-9 16.330.17.127.527.729.3

10+ 18.260.46.434.629.638.2

16.128.39.829.929.028.7العراق
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الجدول )11-22( أ توزيع األفراد حسب بعض الخصائص ومستوى اإلشباع مليدان املسكن ومؤرشاته )%(

خصائص االفراد
مادة بناء الوحدة السكنية

املجموع
حصة الفرد من غرف املسكن

املجموع
أفضل حااًلمكتفيةمحرومةأفضل حااًلمكتفيةمحرومة

العمر

14 - 045.339.538.039.845.839.8231.139.83

24 - 1519.020.021.620.620.221.819.320.6

34 - 2514.815.915.715.615.114.717.715.6

64 - 3517.821.221.320.716.520.726.720.7

653.13.43.33.32.42.95.23.3 فأكرث

املستوى التعليمي

47.532.429.433.540.731.426.233.5مل يلتحق باملدرسة أبدا

28.624.924.625.427.526.720.425.4مل يكمل االبتدائية

16.122.821.521.119.823.020.421.1شهادة االبتدائية

3.98.79.98.45.88.711.88.4شهادة املتوسطة

2.15.26.05.03.24.78.15.0شهادة الثانوية

1.96.18.66.52.95.513.16.5شهادة أعىل من الثانوية

وضع قوة العمل

20.723.723.122.920.122.427.722.9يعمل

3.03.32.83.02.93.23.03.0عاطل عن العمل

31.033.536.034.231.234.538.134.2خارج قوة العمل

45.339.538.039.845.839.831.139.8العمر اقل من 15 سنة

قطاع العمل للعمل الرئيس

23.430.538.833.026.129.644.633.0يعمل بأجر يف القطاع حكومي

26.431.027.928.931.830.823.728.9يعمل بأجر يف القطاع الخاص

2.81.82.22.12.81.91.62.1يعمل بأجر يف قطاعات أخرى

4.74.15.54.84.24.75.64.8 صاحب عمل

42.732.625.631.135.133.024.531.1يعمل لحسابه 

تابع الجدول )11-22( أ توزيع األفراد حسب بعض الخصائص ومستوى اإلشباع مليدان املسكن ومؤرشاته )% لألفراد(

املهنة يف العمل الرئييس

5.511.918.613.96.911.224.413.9مرشعون وإدارة عليا ومتخصصون

فنيون ومساعدون وعاملون باألعامل 

الكتابية
8.79.614.211.59.010.115.711.5

11.820.920.219.218.720.018.919.2عاملون يف الخدمات والباعة

30.913.58.113.817.015.48.513.8عامل مهرة يف الزراعة وصيد األسامك

22.624.021.822.825.623.818.722.8عاملون يف الحرف وما إليها

8.812.111.111.111.311.910.011.1مشغلو اآلالت ومجمعوها

11.68.06.07.611.47.53.87.6املهن األولية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع 

الجدول )11-20( قيم معامالت االرتباط مليدان املسكن ومؤرشاته

 

مادة بناء 

الوحدة 

السكنية

حصة الفرد من 

غرف املسكن

توفر مرافق 

املسكن

تربيد الوحدة 

السكنية 

الطاقة 

املستخدمة 

لتسخني املاء

دليل ميدان 

املسكن

1.000.190.220.200.320.65مادة بناء الوحدة السكنية

0.191.000.270.110.180.60حصة الفرد من غرف املسكن

0.220.271.000.140.210.60توفر مرافق املسكن

0.200.110.141.000.260.50تربيد الوحدة السكنية 

0.320.180.210.261.000.68الطاقة املستخدمة لتسخني املاء

0.650.600.600.500.681.00دليل ميدان املسكن

الجدول )11-21( نسبة األرس املحرومة حسب نسبة األطفال بعمر أقل من 15 

سنة يف األرسة حسب ميدان املسكن ومؤرشاته )%(

نسبة األطفال ضمن األرسة

مادة بناء 

الوحدة 

السكنية

حصة الفرد من 

غرف املسكن

توفر مرافق 

املسكن

تربيد الوحدة 

السكنية 

الطاقة 

املستخدمة 

لتسخني املاء

دليل ميدان 

املسكن

14.96.29.931.229.719.5بدون أطفال

11.220.88.023.522.419.1إىل 20%

13.229.57.028.725.225.5أكرث من %20 ولحد 30%

14.133.510.730.226.827.3أكرث من %30 ولحد 40%

15.929.510.829.528.729.9أكرث من %40 ولحد 50%

17.838.010.329.532.033.4أكرث من %50 ولحد 60%

18.536.010.032.131.438.4أكرث من %60 ولحد 70%

7027.451.29.734.837.547.0 %فأكرث 

16.128.39.829.929.028.7العراق
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الجدول )11-22(ج توزيع األفراد حسب بعض الخصائص ومستوى اإلشباع مليدان املسكن ومؤرشاته)%(

خصائص االفراد

الطاقة املستخدمة لتسخني املاء

املجموع

دليل ميدان املسكن

املجموع
مكتفيةمحرومة

أفضل 

حااًل
مكتفيةمحرومة

أفضل 

حااًل

العمر

14 - 042.642.6737.939.8845.8938.635.339.810

24 - 1519.819.121.220.519.021.121.520.6

34 - 2514.915.915.915.614.516.216.015.6

64 - 3519.318.721.820.717.621.023.420.7

653.43.73.23.33.03.23.83.3 فأكرث

املستوى التعليمي

42.240.328.133.544.531.425.233.5مل يلتحق باملدرسة أبدا

27.726.424.125.428.225.822.125.4مل يكمل االبتدائية

18.819.322.621.117.923.821.121.1شهادة االبتدائية

5.55.710.38.44.88.811.68.4شهادة املتوسطة

2.83.46.45.02.54.87.85.0شهادة الثانوية

3.04.98.56.52.25.412.16.5شهادة أعىل من الثانوية

وضع قوة العمل

22.222.223.523.020.623.224.922.9يعمل

2.73.43.13.03.13.13.03.0عاطل عن العمل

32.431.835.534.230.535.136.834.2خارج قوة العمل

42.642.637.939.845.838.635.339.8العمر اقل من 15 سنة

قطاع العمل للعمل الرئيس

23.827.338.433.021.831.045.133.0يعمل بأجر يف القطاع حكومي

27.232.229.229.030.333.123.128.9يعمل بأجر يف القطاع الخاص

3.32.31.52.13.22.01.32.1يعمل بأجر يف قطاعات أخرى

4.13.95.34.84.04.46.04.8 صاحب عمل

41.534.325.631.140.729.624.431.1يعمل لحسابه 

املهنة يف العمل الرئييس

8.59.017.313.95.710.824.413.9مرشعون وإدارة عليا ومتخصصون

9.28.413.111.57.410.715.811.5فنيون ومساعدون وعاملون باألعامل الكتابية

14.118.221.819.215.722.019.119.2عاملون يف الخدمات والباعة

26.316.57.513.824.311.57.413.8عامل مهرة يف الزراعة وصيد األسامك

22.525.722.522.924.525.318.622.8عاملون يف الحرف وما إليها

9.59.012.311.19.612.111.411.1مشغلو اآلالت ومجمعوها

9.813.35.67.612.77.63.37.6املهن األولية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع 

الجدول )11-22( ب توزيع األفراد حسب بعض الخصائص ومستوى اإلشباع مليدان املسكن ومؤرشاته )%(

خصائص االفراد
توفر مرافق املسكن

املجموع
تربيد الوحدة السكنية 

املجموع
أفضل حااًلمكتفيةمحرومةأفضل حااًلمكتفيةمحرومة

العمر

14 - 041.941.538.0439.8542.039.037.439.86

24 - 1519.219.621.620.619.820.821.420.6

34 - 2515.416.015.315.615.215.816.015.6

64 - 3520.319.621.720.719.621.121.920.7

653.23.23.43.33.43.33.33.3 فأكرث

املستوى التعليمي

40.436.130.133.540.531.027.133.5مل يلتحق باملدرسة أبدا

28.026.424.025.425.625.921.425.4مل يكمل االبتدائية

18.820.821.821.119.322.220.521.1شهادة االبتدائية

6.47.59.58.46.19.310.28.4شهادة املتوسطة

3.14.36.05.03.75.37.95.0شهادة الثانوية

3.24.98.56.54.86.412.96.5شهادة أعىل من الثانوية

وضع قوة العمل

21.822.123.922.923.022.724.322.9يعمل

3.13.22.93.03.03.03.33.0عاطل عن العمل

33.233.235.334.232.035.335.034.2خارج قوة العمل

41.941.538.039.842.039.037.439.8العمر اقل من 15 سنة

قطاع العمل للعمل الرئيس

25.430.636.233.024.834.550.533.0يعمل بأجر يف القطاع حكومي

37.334.023.628.930.029.721.328.9يعمل بأجر يف القطاع الخاص

1.42.71.72.12.02.31.02.1يعمل بأجر يف قطاعات أخرى

3.34.45.34.83.75.07.54.8 صاحب عمل

32.628.333.031.139.528.619.631.1يعمل لحسابه 

املهنة يف العمل الرئييس

6.310.717.613.99.614.026.813.9مرشعون وإدارة عليا ومتخصصون

فنيون ومساعدون وعاملون باألعامل 

الكتابية

8.410.312.911.57.913.014.011.5

20.421.117.519.217.019.921.919.2عاملون يف الخدمات والباعة

12.410.616.513.822.910.83.213.8عامل مهرة يف الزراعة وصيد األسامك

30.226.618.722.823.023.220.022.8عاملون يف الحرف وما إليها

9.110.711.811.19.612.29.711.1مشغلو اآلالت ومجمعوها

13.310.04.97.610.06.94.47.6املهن األولية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع 
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ثم   )C( التشكيل  اليه  ليضاف  يستمر   )A( األول  فالتشكيل 

وكلام  وهكذا.   )F( بالتشكيل   )D( الجديد  التشكيل  يرتبط 

ابتعدت املناطق عن عمليات تشكيل العنقود يف تفرعاته األوىل 

كلام دل ذلك عىل إستقالليتها أو إبتعادها يف ضوء ما تحمله من 

خصائص عن مناطق املجتمع األخرى. من أمثلة املناطق التي 

تتسم بإستقاللية وخصوصية املفردة )1( واملفردة )9(.

قد يبدو شكل الشجرة بسيطاً، والتقاء أغصانها واضحاً. غري أن 

عملية التعنقد ال تتم بالبساطة التي تظهر عليها عملية تكّون 

الشجرة، فعملية تجمع املناطق )املشاهدات( تتم عرب سلسلة 

من العمليات الرياضية التي تأخذ بنظر االعتبار كل املتغريات 

غصن  لتكوين  مشاهدتان  تلتئم  فعندما  التحليل.  يف  الداخلة 

واحد فإن ذلك يتم عرب قياس مسافات التباعد بني املشاهدات 

إزاء كل متغري من املتغريات )هنا لدينا ست متغريات(.. وبعد 

األقل  املسافة  معدل  ُيعتمد  رياضياً،  املسافات  هذه  معالجة 

ليجري دمج املشاهدات عىل أساسها.

يعتمد التحليل هنا عىل الجدول الخاص مبراحل تكوين العنقود 

وشجرة العنقود. فقد تم إخضاع مصفوفة البيانات املكونة من 

مثانية عرش صفاً ميثل كل صف محافظة واحدة وستة أعمدة 

متثل نسب الحرمان من امليادين األساسية )الوضع اإلقتصادي، 

التحتية،  البنى  الصحة،  التعليم،  اإلجتامعي،  واألمان  الحامية 

املسكن(.

12-2 تحليل النتائج عىل مستوى املحافظات

أواًل: الحرض والريف 

يشري الجدول )12-1( إىل أن محافظتي املثنى وذي قار شكلتا 

إن  املعروف  ومن   ،1.324 قدره  إقرتاب  مبعامل  تعنقد  أول 

ظروفها  يف  ومتشابهتان  جغرافياً  متجاورتان  املحافظتني  هاتني 

البيئية واإلقتصادية واإلجتامعية كام إن كالهام تشكل املناطق 

تليها  مساحتيهام،  إجاميل  من  كبرية  نسباً  فيها  الصحراوية 

وهام   .1.342 قدره  إقرتاب  مبعامل  والنجف  كربالء  محافظتا 

محافظتان متجاورتان أيضاً، ويتميزان كالهام بأنها مناطق دينية 

رئيسية يف العراق وينسحب أثر ذلك عىل خصائص املحافظتني 

اإلقتصادية واإلجتامعية والبيئة.

مبعامل  بعضهام  اىل  وأربيل  السليامنية  محافظتا  تقرتب  ثم 

إقرتاب قدره 1.440، معروف إن محافظتي اربيل والسليامنية 

محافظتان  وهام  العراق(  )شامل  كردستان  أقليم  يف  تقعان 

متجاورتان أيضاً وتتشابهان يف الخصائص األساسية التي يتناولها 

التحليل .

قار  املثنى وذي  تعنقد  يلتقي  التعنقد  التالية من  املرحلة  ويف 

مع القادسية مبعامل إقرتاب قدره 2.622 لتشكل جميعاً نطاقاً 

واحداً للمحافظات الثالث املتجاورة واملتشابهة يف منط حياتها. 

مبعامل  وواسط  بابل  محافظتا  تقرتب  ايضاً  املستوى  هذا  ويف 

يف  وتقعان  متجاورتان  محافظتان  وهام   ،2.946 قدره  إقرتاب 

البرصة  محافظة  مع  التعنقد  هذا  يلتقي  ثم  العراق،  وسط 

مبعامل إقرتاب قدره 3.197.

نينوى وصالح  محافظتا  تلتقي  التعنقد  من  ذاته  املستوى  ويف 

محافظتان  إنها  ومعروف   3.279 قدره  إقرتاب  مبعامل  الدين 

متجاورتان تتميزان بخصائص مشرتكة عديدة. 

أكرث  تصبح  الالحقة  املستويات  يف  التعنقد  عملية  إن  ومع 

عمومية، بحكم طول مسافة اإلقرتاب، كام تعكسه قيم معامل 

اإلقرتاب ، لكن معطيات بعض املحافظات كام يعكسها مخطط 

متيّز  التي  الخصائص  بعض  تؤرش   )1-12 التعنقد)مخطط 

محافظات معينة عن غريها منها:

املستوى . 1 عند  إاّل  تقرتب  مل  العاصمة،  بغداد،  محافظة  إن 

الرابع مع تعنقد محافظات السليامنية وأربيل وكركوك.

.إن محافظة األنبار مل تقرتب إالّعند مستوى مرتاجع لتعكس . 2

املختلفة  والخصائص  املعيشة  املحافظة يف منط  خصوصية 

أجرت  التي  املحافظات  مجموعة  مع  لتلتقي  للمحافظة، 

اإلشارة إليها يف املالحظة السابقة.

إن . 3 إذ  واضحة،  بخصوصية  متيزّت  فقد  دياىل  محافظة  إما 

الظروف األمنية التي واجهتها املحافظة يف السنوات األخرية 

وضعتها يف حال مختلف عن غالبية املحافظات.

من . 4 ميسان  محافظة  عليه  ماظهرت  للنظر  امللفت  لكن 

خصوصية جعلتها التقرتب عن كل املحافظات إال يف رحلة 

متأخرة جداً من التعنقد.

الفصل الثاين عرش 

إستخدام التحليل العنقودي يف تجميع املحافظات حسب 

مستوى التجانس

 Cluster Analysis 12-1 أسلوب التحليل العنقودي

متعدد  اإلحصايئ  التحليل  فروع  أحد  العنقودي  التحليل 

شكل  عىل  البحث  مجتمع  مناطق  بتجميع  يهتم  املتغريات، 

إما  التجميع  ويتم  واحد.  بغصن  وينتهي  متفرعاً  يبدأ  عنقود 

أو  املتغريات  نفسها يف ضوء خصائص  املشاهدات  أساس  عىل 

عىل أساس املتغريات نفسها.

بعدد  توفر معرفة مسبقة  العنقودي دون  التحليل  تبدأ فكرة 

تلك.  أو  املجموعة  لهذه  تنتمي  املفردات  من  أي  أو  املجاميع 

 .)Exploration Approach( فاألسلوب إذن أسلوب إستكشايف

فإن  العنقودي  للتحليل  النظرية  التفاصيل  يف  الدخول  دون 

بعضها  مع  املفردات  ربط  عىل  تنطوي  فيه  األساسية  الفكرة 

بينها ويبدأ  املسافة  الذي يقرب  التجانس  اآلخر طبقاً ملستوى 

التجميع بني املفردات ومن ثم بني الرتاكيب التجميعية لتنتهي 

إىل تعنقد واحد.

لنالحظ الشجرة اآلتية:

لو فرضنا إن مجموعة مناطق جرى قياس عدد من املتغريات املشرتكة 

بينها مثل كثافة السكان، نوع النشاط اإلقتصادي الذي يزاوله األفراد، 

الوقوف عىل  ...الخ، وأردنا  للبالغني  والكتابة  بالقراءة  اإلملام  معدالت 

املناطق  تلك  بني  اإلقتصادية  اإلجتامعية  الحياة  أمناط  تشابه  مدى 

اقرتابها من  بحسب  املناطق تصاعدياً  نّجمع تلك  بحيث نستطيع أن 

بعضها البعض بداللة تلك املتغريات.

معاً  فتتجمعان  متجانستان   )8,7( املنطقتني  إن  الواضح  من 

لتكوين الغصن )A(. تكّون املنطقتان )3,2( الغصن )B( وتكّون 

مع  األغصان  تلتقي  ما  )C(. ورسعان  الغصن   )6,5( املنطقتان 

.)H( بعضها لتنتهي بغصن واحد

 )Hierarchical Clustering( الهرمي  التعنقد  طريقة  إن 

املعتمدة يف هذا الجزء تقوم عىل أساس تشكيل شجرة التجميع. 
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ثانياً: املنطقة الحرضية

ترتك جوانب التحرّض تأثريات واضحة عىل منط تجمع املناطق 

الحرضية يف املحافظات وعىل الرغم من إن هناك حاالًت تعنقد 

يف  حاصل  هو  كام  الجغرايف  القرب  أو  الجوار  بحكم  منطقية 

مبعامل  واسط  )القادسية،البرصة،  محافظات  يضم  تعنقد  أول 

إقرتاب قدره 1.32 و1.458. ثم مع ذي قار يف املرحلة الالحقة، 

قدره  إقرتاب  مبعامل  وأربيل  السليامنية  محافظتي  والتقارب 

)1.784( ثم محافظتي )كربالء والنجف( مبعامل إقرتاب قدره 

دون  غريها  مع  إقرتبت  أخرى  محافظات  أن  إآل   .)2.841(

ثم  ومن  واملثنى  نينوى  مثل  متجاورة  محافظات  تكون  إن 

تجّمعها مع محافظات صالح الدين وكركوك واألنبار. والبد من 

اإلشارة اىل إن محافظات بغداد ودياىل، وميسان ماتزال تتسم 

بخصوصية يف منط خصائصها اإلقتصادية واإلجتامعية والبيئية، 

ولذلك جاءت يف مراحل متأخرة من التعنقد.

الجدول )12-2( التعنقد بني املحافظات باستخدام متوسط الربط )بني املجموعات( / الحرض

املرحلة
العناقيد املتوافقة

معامل اإلقرتاب
املرحلة االوىل من ظهور التعنقد

املرحلة الثانية
العنقود الثاينالعنقود االولالعنقود الثاينالعنقود االول

114181.342002

211141.458016

3351.784009

42152.611007

510132.8410010

611163.3362012

72124.423408

املرحلة
العناقيد املتوافقة

معامل اإلقرتاب
املرحلة االوىل من ظهور التعنقد

املرحلة الثانية
العنقود الثاينالعنقود االولالعنقود الثاينالعنقود االول

8245.2457011

9386.3223015

101106.4230513

11276.8668014

129116.9590613

13199.166101214

141210.384131115

151312.95614916

161618.08315017

1711721.2731600

الجدول )12-1( التعنقد بني املحافظات باستخدام متوسط الربط )بني املجموعات( / حرض وريف

املرحلة
العناقيد املتوافقة

معامل اإلقرتاب
املرحلة االوىل من ظهور التعنقد

املرحلة الثانية
العنقود الثاينالعنقود االولالعنقود الثاينالعنقود االول

115161.324004

210131.3420010

3351.440008

414152.6220110

59112.946006

69183.1975012

72123.2790013

8344.326309

9385.7968014

1010145.9572411

111106.61201012

12196.91011613

13127.31812715

14379.8379015

151313.089131416

161619.75115017

1711722.8141600

الشكل )12-1( مخطط التعنقد بني املحافظات باستخدام متوسط الربط )بني املجموعات( / حرض وريف
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الشكل )12-3( مخطط التعنقد بني املحافظات باستخدام متوسط الربط )بني املجموعات( / مركز املحافظة

رابعا: بقية الحرض 

الحرض  بقية  بني  التعنقد  مخطط  اىل   )4-12 )الشكل  يشري 

)الحرض خارج مراكز املحافظات( ومنه يتضح إن بقية الحرض 

يف كل من بغداد ودهوك شكلتا تعنقداً يف مرحلة مبكرة، كام 

عن  تقل  صغرية  إقرتاب  مبساحة  تعنقدتا  قار  وذي  املثنى  إن 

الواحد الصحيح 0.927 ورسعان مالتقت مع تعنقد محافظات 

القادسية والبرصة وواسط لتشكاًل تجمعاً متجانساً نسبياً لبقية 

محافظتا  تتعنقد  أخرى  ومرة  املذكورة.  املحافظات  يف  الحرض 

كربالء والنجف ونينوى وصالح الدين ومن ثم محافظات أقليم 

املبارش  األثر  لتعكس  ودهوك(  وأربيل،  )السليامنية،  كردستان 

الشكل  يف  التي ظهرت  التجمع  أمناط  كل  يف  الجغرايف  للجوار 

)12-4( والتي عكست قيم معامل اإلقرتاب يف الجدول)4-12( 

رسعة إندماجها.. وعكست قيم معامل اإلقرتاب ملحافظتي دياىل 

16.389 وميسان 23.670 عدم تجانس مناطق بقية الحرض يف 

املحافظتني.

الجدول )12-4( التعنقد بني املحافظات باستخدام متوسط الربط)بني املجموعات( / بقيةالحرض 

املرحلة
العناقيد املتوافقة

معامل اإلقرتاب
املرحلة االوىل من ظهور التعنقد

املرحلة الثانية
العنقود الثاينالعنقود االولالعنقود الثاينالعنقود االول

1480.927009

215160.948005

314181.130004

411141.825035

511152.0964214

610132.7340010

7353.1570011

82123.1620013

9473.8131012

109104.5150612

11137.0380714

12497.57891013

13248.26681215

141119.49011515

151212.429141316

161616.83915017

1711723.6701600

الشكل )12-2( مخطط التعنقد بني املحافظات باستخدام متوسط الربط)بني املجموعات(/ حرض 

ثالثا: مراكز املحافظات

متجاورة تجمعت يف مرحلة  الرغم من ظهور محافظات  عىل 

الحال يف  التعنقد )مخطط 12-3(، كام هو  مبكرة من مراحل 

والسليامنية   2.464 قدره  إقرتاب  مبعامل  وواسط  بابل  تعنقد 

مبعامل  والنجف  وكربالء   2.019 قدره  إقرتاب  مبعامل  وأربيل 

إقرتاب قدره 2.296.

تعنقد مبكرة حصلت بني محافظات غري  أن هناك حاالًت  إال 

األنبار  مع  دياىل  محافظة  إقرتاب  املثال  سبيل  عىل  متجاورة، 

ذلك  يعكس  كام   ،2.210 قدره  إقرتاب  ومبعامل  واضح  بشكل 

الجدول)3-12(.

الجدول )12-3( التعنقد بني املحافظات باستخدام متوسط الربط)بني املجموعات( / مركز املحافظة

املرحلة
العناقيد املتوافقة

معامل اإلقرتاب
املرحلة االوىل من ظهور التعنقد

املرحلة الثانية
العنقود الثاينالعنقود االولالعنقود الثاينالعنقود االول

12151.824007
2352.019009
3672.2100016
410132.2960010
59112.464007
614182.617008
7293.6081511
84143.8200611
9133.8940213
1010164.8984012
11244.9357813
128108.05101014
13129.14491114
141811.271131215
1511714.31014016
161616.83115317
1711220.6701600
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الجدول )12-5( التعنقد بني املحافظات باستخدام متوسط الربط )بني املجموعات( / ريف

املرحلة

 

العناقيد املتوافقة
معامل اإلقرتاب

املرحلة الثانيةاملرحلة االوىل من ظهور التعنقد

العنقود الثاينالعنقود االولالعنقود الثاينالعنقود االول 

19130.975002

2591.739013

3252.304027

411142.306006

515162.7570013

611173.2004011

7123.850039

810123.925009

91105.2457815

10465.4670014

113115.6590613

127186.1020016

133157.15411515

14487.23910016

15137.97491317

164714.850141217

171418.72515160

الشكل )12-5( مخطط التعنقد بني املحافظات باستخدام متوسط الربط )بني املجموعات( / ريف

الشكل )12-4( مخطط التعنقد بني املحافظات باستخدام متوسط الربط)بني املجموعات( / بقية الحرض

خامسا: الريف

أن نظرة أولية ملخطط التعنقد بني ريف املحافظات تعكس إن 

عن  متيزها  بخصوصية  تتسم  محافظة  كل  يف  الريفية  املناطق 

غريها، ولذلك مل يشهد مخطط التعنقد مخطط )12-5( أقرتاباً 

النجف  محافظة  وريف  بابل  محافظة  ريف  بني  إال  ملموساً 

بني  تقارب  هناك  أن  ثم   .0.975 قدره  واضح  اقرتاب  ومبعامل 

ريفي محافظتي واسط والقادسية مبعامل إقرتاب 2.306 كذلك 

بني ريفي محافظتي أربيل واملوصل، ثم محافظتي املثنى وذي 

املذكورة  املحافظات  من  محافظتني  كل  يالحظ عىل  وما  قار.. 

الجوار  بأثر  اإلستنتاج  ُيعزز  ما  وهو  متجاورتان جغرافياً  أنهام 

الجغرايف يف تشابه أمناط وظروف املعيشة يف املناطق.

عدا ذلك فأن غالبية املناطق الريفية وبعد تجاوز عدة مستويات 

محتملة لألقرتاب، تلتقي يف منتصف املخطط تقريباً..إذ أن كل 

املناطق الريفية يف املحافظات إلتقت يف نقطة املسافة )10( يف 

املخطط لتكّون بعد ذلك تجمعات جديدة غري واضحة املعامل 

وتنتهي جميعاً عند املسافة 25.

إن إختالف ظروف وبيئة الريف العراقي من محافظة ألخرى 

من  الريفية  املناطق  قرب  مدى  منها:  كثرية  عوامل  تحكمه 

مساحتها  محافظات  فهناك  محافظة،  كل  يف  الحرضية  املراكز 

واملثنى،  كاألنبار،  الريف  عىل  محسوبة  وغالبيتها  شاسعة 

والنجف يف حني تقرتب املناطق الريفية عن املراكز الحرضية يف 

محافظات بغداد وبابل وكربالء والقادسية.. وهناك محافظات 

تتميز بتضاريس وظروف بيئية مختلفة ففي محافظتي ميسان 

ويف  األهوار،  مياه  تغمرها  كبرية  مساحات  هناك  قار  وذي 

إقليم كردستان هناك املناطق الجبلية الوعرة. ولكل من هذه 

عىل  والخدمات  املعيشة  منط  عىل  مبارشة  تأثريات  الظروف 

سكانها. يستنتج من كل ماتقدم أن عدم التجانس يف مستويات 

املعيشة بأبعادها املختلفة )الوضع اإلقتصادي، الحامية واألمان، 

التعليم، الصحة، البنى التحتية،املسكن( ترك آثاراً واضحة عىل 

طبيعة الرتابط بني املناطق الريفية للمحافظات. 
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أما تحديد عدد العوامل:

فهناك معايري عديدة ميكن إعتامدها لتقدير أقل عدد من العوامل 

العوامل  طريقة  وتقوم  املتغريات.  بني  العالقة  لتفسري  الكامنة 

الرئيسة )Principal Factor Analysis( عىل إختيار عدد من 

العوامل مساو لعدد القيم العينية )Eigen values( التي تزيد 

قيمتها عىل الواحد الصحيح. وتفسري ذلك يعود إىل إعتامد كل 

تباين كيل ملتغري واحد  التباين ما ال يقل عن  عامل يفرس من 

عىل األقل بدالً من إعتامد عدد عوامل مساو لعدد املتغريات )أي 

P( فإننا نختار )K( من العوامل إذا كان عدد القيم العينية التي 

قيمتها تزيد عىل الواحد مساو لـ K من القيم.

13-2 تحليل شبكة العوامل 

أوال: الحرض والريف

يف ضوء الخطوات الرياضية يف منهجية التحليل العاميل، غالباً 

ما يكون العامل األول عاماًل عاماً)General factor( حيث 

بتشبعات  غالبيتها  أو  التحليل  الداخلة يف  املتغريات  تظهر كل 

معنوية تزيد عىل قيمة 0.25. ومبالحظة الجدول فأن امليادين 

التحليل  منوذج  متغريات  هنا  متثل  وهي  التحليل  يف  الستة 

العاميل، جاءت بتشبعات يزيد أقل واحد فيها عىل 0.5، حيث 

تراوحت بني 0.527 يف ميدان الصحة و0.745 يف ميدان التعليم. 

كام أن هذا العامل يفرس لوحده حوايل %44 من إجاميل التباين 

بني املتغريات يف املحافظات. الجدول )1-13(

من  ُمفرسة  املتغريات  بني  التشابكية  العالقة  من  أن 44%  أي 

أن  مبعنى  املتبادلة  وتأثرياتها  الستة  امليادين  تداخل  خالل 

هذه  فأن  املحافظات  بعض  يف  معدالته  زادت  اذا  الحرمان 

بإستثناء  عام  بشكل  امليادين  كل  يف  تخلفاً  تشهد  املحافظات 

امليادين يف وصف  بقية  مع  تفاعله  يقل  الصحة حيث  ميدان 

الحرمان العام بتشبع قدره 0.527.

أما العامل الثاين الذي يفرّس %15.4 من إجاميل التباين، فيضم 

ميادين الوضع اإلقتصادي والحامية واألمان والصحة بتشبعات 

إشارة  تقود  التوايل.  عىل  و0.665  و0.341   0.521 بلغت 

التشبعات السالبة )وأن كانت قيمتها الرقمية ليست عالية( اىل 

بنفس  اإلقتصادي والحامية واألمان يسريان  الوضع  أن كال من 

اإلتجاه يف مستوى الحرمان يف املحافظات يف حني جاءت إشارة 

التشبع املوجبة وقيمته املرتفعة نسبياً 0.665 لتعكس أن ميدان 

الصحة اليرتبط مستواه بالوضع اإلقتصادي لألرسة أو بالحامية 

الصحة(  )وزارة  الصحية  األجهزة  تحتاط  ما  غالباً  إذ  واألمان، 

لتأمني ظروف رعاية صحية أو طبية يف املناطق التي تشكو من 

بأثر  الثاين  العامل  تسمية  ميكن  لذلك  األمني.  وضعها  ضعف 

تدهور األمن يف تراجع الوضع اإلقتصادي.

حوايل  اىل  التفسريية  قدرته  تنخفض  الذي  الثالث  العامل  أما 

%14 فهي تعكس خصوصية ميدان الحامية واألمان الذي جاء 

لبقية  مختلُف  إتجاًه  يقابله   0.672 قدره  موجب  عاٍل  بتشبع 

امليادين، فزيادة املعاناة يف جانب الحرمان ال تعني بالرضورة 

تراجعاً يف مستوى خدمات البنى التحتية أو ميدان السكن وهام 

توفري  أن  بإعتبار  األمنية،  بالظروف  رسيعاً  يتأثران  ال  ميدانان 

ظروفهام مرتبط بإمتداد زمني بعيد نسبياً. لذلك ميكن إعتبار 

العامل الثالث عاماًل خاصاً بالظرف األمني كحالة طارئة.

الجدول )13-1( خالصة نتائج التحليل العاميل إلستخالص العوامل الرئيسة الكامنة 

وراء ترابطات امليادين الستة عىل مستوى املحافظات )حرض وريف(

املتغريات 
تشبع أول ثالثة عوامل

التباين الخاص باملتغريالتباين املفرسلكل متغري 
IIIIII

0.0230.7060.294-0.521-0.658ميدان الوضع االقتصادي

0.3410.6720.8850.115-0.563ميدان الحامية واألمان

0.0680.5970.403-0.7450.192ميدان التعليم

0.5270.6650.3610.8500.150ميدان الصحة

0.3150.6420.358-0.7100.198ميدان البنى التحتية 

0.3860.6900.310-0.137-0.723ميدان املسكن

  43.515.413.9القدرة التفسريية للعامل

الفصل الثالث عرش 

تحليل شبكة العالقات بني امليادين الستة بإستخدام 

أسلوب التحليل العاميل

13-1 أسلوب التحليل العاميل 

كثرياً ما يستخدم معامل اإلرتباط البسيط لتحديد نوع ودرجة 

العالقة بني متغريين تتوفر قناعة بوجود العالقة السببية بينهام، 

أي ان تغري أحدهام زيادة أو نقصاً يؤدي إىل تغري قيمة اآلخر 

املعاكس  باإلتجاه  أو  طردياً،  األرتباط  فيكون  اإلتجاه  بنفس 

فيكون األرتباط عكسياً وهو ما تحدده إشارة معامل اإلرتباط. 

 ) -1 1r> > + أما قيمة هذا املعامل التي تنحرص يف املدى )

فتعتمد عىل قوة هذه العالقة.

الظواهر  دراسة  يف  اإلرتباط  معامل  أهمية  من  الرغم  وعىل 

املختلفة، إال أن وجود عدد كبري من املتغريات املؤثرة أو الداخلة 

يف تكوين أية ظاهرة يجعل من الصعب تفسري هذه املعامالت 

بكفاءة وسهولة لسببني، أولهام؛ كرثة هذه املعامالت، وثانيهام؛ 

أن هذه املعامالت التي تقيس درجة ونوع العالقة بني متغريين 

فقط تغفل العالقات املتداخلة مع املتغريات األخرى.

وعىل سيبل املثال فإن املتغريات الستة الداخلة يف قياس مستوى 

الحرمان وهي )الوضع اإلقتصادي ، الحامية واألمان اإلجتامعي ، 

التعليم ، الصحة، البنى التحتية، املسكن( تقاس العالقة بني كل 

زوج منها مبوجب مصفوفة األرتباطات اآلتية:

R = 

r11

r21

r31

r41

r51

r61

r12

r22

r62

r13

r33

r63

r14

r44

r64

r15

r55

r65

r16

r26

r36

r46

r56

r66

 )r
11

,r
22

,…,r
66

( الرئيس  القطر  ارتباط  معامالت  استثنينا  واذا 

ومعامالت املثلث االسفل باعتبارها مامثلة للمعامالت املناظرة 

لها يف املثلث األعىل، فإن هناك )15( معامل إرتباط بني كل زوج 

املتغريات  أثر  ينبغي تفسريها. ولكن مبعزل عن  املتغريات  من 

r( يقيس العالقة بني املتغريين 2 
23

األخرى. فمعامل االرتباط )

و3 لكن دون معرفة أثر املتغريات األخرى 1 و4 و5 و6 يف هذه 

العالقة.

الحاجة  يتبلور من خالل  العاميل  التحليل  من هنا بدأ مفهوم 

الباحثني  مُتّكن  مبسطة  بصيغة  اإلرتباط  معامالت  عن  للتعبري 

اإلرتباطات  وإتجاه  طبيعة  تحدد  التي  العوامل  تشخيص  من 

بني املتغريات عند دراسة ظاهرة من الظواهر، من خالل تحليل 

اآلثار  التحليل  نتائج  تعكس  بحيث  مرّة واحدة  املعامالت  كل 

املتداخلة للمتغريات.

من  متغري  كل  عن  بالتعبري  العاميل  التحليل  منوذج  يختص 

متغريات الدراسة بداللة عدد محدود من العوامل الفرضية )أي 

تلك العوامل الكامنة وراء شبكة العالقات بني تلك املتغريات(. 

فلو فرضنا أن هناك P من املتغريات فإن كل متغري ميكن التعبري 

عنه بداللة العوامل الفرضية:

Xj = aj1F1 + aj2F2+ ... +ajkFk+Uj

حيث؛

J = 1 , 2 , ... , P

P = عدد املتغريات

)P > K( عدد العوامل = K

aj1 , aj2 , ... ajk = معامل تحميل املتغري )j( من تٌشبع أول

عاملني )املقدرة( F1 , F2 , ... Fk فاملعامل 

aj1 ميثل مقدار إسهام العامل األول )F1( يف 

تكوين تباين املتغري )j( ويطلق عىل هذه 

 Factor( العوامل  بتشبعات  املعامالت 

هذه  التشبع  ومعامالت   .)Loadings

حدود  حيث  من  االرتباط  معامل  تشبه 

قيمتها واشاراتها.

F1 , F2 , ... Fk = العوامل التي تستخلص من حل منوذج التحليل

مجموعة  من  عامل  كل  ويتكون  العاميل 

ذلك  من  املتغريات  تشبع  متثل  املعامالت  من 

عادة  أقل  العوامل  هذه  عدد  ويكون  العامل. 

بالعوامل  عليها  ويطلق  املتغريات  عدد  من 

وتعترب   .)Common Factors( املشرتكة 

تسميتها  ترتبط  فرضية  عوامل  العوامل  هذه 

بطبيعة املتغريات التي تكون قيم معامالتها أزاء 

كل  تفسري  ويتم  )معنوية(.  كبرية  املتغري  ذلك 

عامل عىل حدة يف ضوء املتغريات التي تتشبع 

ُيعد  )حيث  معنوية  بقيم  العامل  هذا  من 

التشبع معنويا اذا زادت قيمته عىل 0.4 عادة(.

UJ = هو العامل املمثل لخصوصية املتغري )j( يف تكوين 

الظاهرة. أي ذلك املقدار من قيمة املتغري الذي اليفرسه 

يرتبط  وأمنا  األخرى  املشرتكة  العوامل  من  عامل  أي 

بسلوك مستقل بذلك املتغري.
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الجدول )13-4( خالصة نتائج التحليل العاميل إلستخالص العوامل الرئيسة الكامنة 

وراء ترابطات امليادين الستة عىل مستوى املحافظات )حرض(

املتغريات 
تشبع أول ثالثة عوامل

التباين الخاص باملتغريالتباين املفرسلكل متغري 
IIIIII

0.0240.6910.309-0.453-0.697ميدان الوضع االقتصادي
0.3310.5830.7900.210-0.583ميدان الحامية واألمان

0.7100.1690.0150.5330.467ميدان التعليم
0.4560.7310.3920.8970.103ميدان الصحة

0.5670.7020.298-0.5650.248ميدان البنى التحتية 
0.2780.5760.424-0.121-0.696ميدان املسكن

  39.015.914.9القدرة التفسريية للعامل

خامسا :الريف

أظهرت نتائج التحليل العاميل إن ثالثة عوامل أيضاً تفرس )72%( 

التفسريية  التباين بني املتغريات الستة، وإن القدرة  من إجاميل 

إن  مبعنى  التوايل،  عىل  و16%(  و17%   39%( كانت  للعوامل 

العامل األول ظل يفرس النسبة األعىل من التباين وكام ظهر ذلك 

يف التحليالت السابقة.

تؤكد النتائج إن العامل األول هو العامل العام الذي عكس تفاعل 

امليادين الستة مع بعضها لوصف الوضع العييش يف املحافظات. 

فكل من امليادين الستة كانت مظهراً من مظاهر املستوى العييش 

ومستوى الحرمان يف تلك امليادين أثر بشكل واضح وبإتجاه واحد 

)بدليل األشارات املوجبة للتشبعات( يف بناء هذا العامل الجدول 

 .)5-13(

أما العامل الثاين فهو يختلف يف بنائه عام حصل يف التحليالت 

اإلقتصادي  الوضع  ميادين  العامل  هذا  يف  وردت  إذ  السابقة، 

بتشبع موجب قدره 0.663 وامليدان التعليمي والصحة بتشبعني 

سالبني قدرهام -0.308 و0.613 أي إن تدهور الوضع اإلقتصادي 

الصحي  الوضعني  تراجع  بالرضورة  يقابله  ال  الحرمان(  )زيادة 

الصحية والخدمات  فالخدمات  إذ كام أرشنا سابقاً  والتعليمي.. 

التعليمية مرّت عليها عقود من الزمن حتى وصلت اىل ما وصلت 

اليه يف الوضع الحايل. أما الوضع اإلقتصادي فهو مرتبط بظروف 

تتغري بشكل أرسع من تغري البنية التحتية للخدمات التعليمية 

والصحية، لذلك ميكن تسمية هذا العامل بعامل بنية الخدمات 

التعليمية والصحية التي ال ترتبط بوضع األرسة اإلقتصادي.

الثالث فهو عامل خاص، يرتبط بشكل كبري ووحيد  أما العامل 

 0.845 قدره  موجب  بتشبع  واألمان  الحامية  مبيدان  تقريباً 

نسبياً  الريف مستقرة  والحامية يف  األمان  إن ظروف  ومعروف 

عديدة  ألسباب  العراقي  الريف  يف  كبرية  إشكاالت  والتوجد 

أهمها الرتكيبة اإلجتامعية املتامسكة بشكل أكرب مقارنة باملناطق 

الحرضية.. وإبتعاد الريف عن ظروف اإلحتكاك السيايس.. كام 

يتسم الريف بتجانس مكوناته من الناحية القومية أو الطائفية 

أو  اإلرهابية  بالحوادث  سكانها  إشغال  عىل  الفرصة  فّوت  مام 

العامل  هذا  يطلق عىل  إن  لذلك ميكن  األمني.  الوضع  تدهور 

)معامل اإلستقرار األمني يف الريف( كسمة مميزّة فيه.

الجدول )13-5( خالصة نتائج التحليل العاميل إلستخالص العوامل الرئيسة الكامنة 

وراء ترابطات امليادين الستة عىل مستوى املحافظات )ريف(

املتغريات 
تشبع أول ثالثة عوامل

التباين الخاص باملتغريالتباين املفرسلكل متغري 
IIIIII

0.5240.6630.1520.7370.263ميدان الوضع االقتصادي

0.4130.0520.8450.8870.113ميدان الحامية واألمان

0.0960.5990.401-0.308-0.703ميدان التعليم

0.6130.1660.6670.333-0.514ميدان الصحة

0.2690.6710.329-0.072-0.770ميدان البنى التحتية 

0.3180.7510.249-0.7520.291ميدان املسكن

39.416.715.8القدرة التفسريية للعامل

ثانيا: بقية الحرض

تتكون مصفوفة العوامل الناتجة من تحليل مؤرشات الحرمان 

التباين بني املتغريات  من ثالثة عوامل تفرس إجامالً %71 من 

الجدول )2-13(. 

التباين وهو ال  األول حوايل %40 من إجاميل  العامل  وفرس 

للحرض  سابق  تفسري  يف  األول  العامل  مضامني  عن  يختلف 

والريف فهو عامل عام جاءت كل امليادين بتشبعات موجبة 

فيه وعكست التأثريات املشرتكة للميادين يف وصف الحرمان 

)الحرض والريف(.  يف مناطق 

وفرس العامل الثاين %16 من إجاميل التباين وجاءت تشبعاته 

والريف  للحرض  الثاين  العامل  يف  حصل  ملا  مشابهة  مبضامني 

والذي ُأطلق عليه معامل أثر تدهور األمن يف الوضع اإلقتصادي. 

وميثل تركيب العامل الثالث الذي فرس حوايل %15 من إجاميل 

التباين عاماًل خاصاً بالظرف األمني أيضاً.

الجدول )13-2( خالصة نتائج التحليل العاميل إلستخالص العوامل الرئيسة الكامنة 

وراء ترابطات امليادين الستة عىل مستوى املحافظات )بقية الحرض(

املتغريات 
تشبع أول ثالثة عوامل

التباين الخاص باملتغريالتباين املفرسلكل متغري 
IIIIII

0.4510.1110.6930.307-0.691ميدان الوضع االقتصادي

0.2440.6530.8270.173-0.584ميدان الحامية واألمان

0.0480.5590.441-0.7170.207ميدان التعليم

0.4660.7510.2740.8560.144ميدان الصحة

0.4400.6140.386-0.6150.207ميدان البنى التحتية 

0.4150.6940.306-0.253-0.676ميدان املسكن

  39.716.314.7القدرة التفسريية للعامل

ثالثا: مراكز املحافظات

العالقة  شبكة  من  املستخلصة  الثالثة  العوامل  من  كل  تفرس 

التحليل  نتائج  أظهرته  ملا  مشابهة  بقدرة  الستة  امليادين  بني 

للعوامل  التفسريية  القدرة  بلغت  الحرض، حيث  بقية  الخاصة 

الثالثة  )%39 و%16 و%15( أيضاً. كام جاء ت تركيبة كل من 

هذه العوامل مشابهة اىل حّد كبري ملا أظهرته نتائج التحليل يف 

مناطق بقية الحرض الجدول )3-13( .

الجدول )13-3( خالصة نتائج التحليل العاميل إلستخالص العوامل الرئيسة الكامنة 

وراء ترابطات امليادين الستة عىل مستوى املحافظات )مركز املحافظة(

املتغريات 
تشبع أول ثالثة عوامل

التباين الخاص باملتغريالتباين املفرسلكل متغري 
IIIIII

0.0890.7060.294-0.454-0.701ميدان الوضع االقتصادي

0.3970.5060.7580.242-0.587ميدان الحامية واألمان

0.7020.1270.0590.5130.487ميدان التعليم

0.4480.6850.4880.9080.092ميدان الصحة

0.5840.7370.263-0.5410.321ميدان البنى التحتية 

0.2470.5850.415-0.025-0.723ميدان املسكن

  39.115.915.1القدرة التفسريية للعامل

رابعا: الحرض

ملا كانت بيانات الحرض هي املعدالت املرجحة لكل من املناطق 

يف مراكز املحافظات وحرض األطراف كان متوقعاً أن ترد النتائج 

مشابهة ملا أظهرته نتائج التحليل يف كل من مراكز الحرض وبقية 

الحرض. فقد كانت األهمية النسبية للقدرة التفسريية للعوامل 

الثالثة هي )%39 و%16 و%15( مثلام هو الحال يف التحليلني 

مع  الثالثة للحرض عموماً  العوامل  السابقني. وتتطابق مكونات 

أيضاً  املذكورين  التحليلني  يف  اليها  اإلشارة  جرت  التي  العوامل 

الجدول )4-13(.
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13-3 التباين املفرس لكل متغري 

الهدف من تقدير التباين املفرس لكل متغري، تشخيص مدى تفاعل 

التي  العوامل  املتغريات مع غريه ضمن مجموعة  تلك  كل من 

التباين  العاميل. فكلام زادت قيم  التحليل  تستخلص يف منوذج 

املفرس )التي تسمى بكميات الشيوع يف أدبيات التحليل العامل  

communalities( كلام دّل ذلك عىل إن املتغريات متفاعلة 

مع بعضها. غري إن بعض املتغريات تتصف بخصوصية يف سلوكها 

أزاء الظاهرة قيد الدراسة، لذلك تنخفض قيمة التباين املفرس، 

وتزداد قيمة التباين غري املفرس. 

الجدول )13-6( تفاعل امليادين مع بعضها يف ضوء التباين املفرس لكل منها

امليدان
الوضع 

اإلقتصادي

الحامية واألمان 

اإلجتامعي
الصحةالتعليم

البنى 

التحتية
املسكن

التباين الخاص 

)استقاللية 

امليدان(

2.05.84.19.75.17.5اإلنحراف املعياري
29.017.044.016.033.034.0الوسط الحسايب

26.011.040.033.033.025.0ريف
31.017.044.014.039.031.0حرض أطراف

29.024.049.09.026.042.0حرض مركز
31.021.047.010.030.042.0حرض

29.011.040.015.036.031.0حرض وريف

التباين املشرتك 

)مستوى التفاعل(

2.05.84.19.75.17.3اإلنحراف املعياري
71.083.056.084.067.066.0الوسط الحسايب

74.089.060.067.067.075.0ريف
69.083.056.086.061.069.0حرض أطراف

71.076.051.091.074.059.0حرض مركز
69.079.053.090.070.058.0حرض

71.089.060.085.064.069.0حرض وريف

من مالحظة الجدول )13-6( ميكن إستنتاج مايأيت :

أن أكرث املتغريات تفاعالَ مع غريه كل من متغري الصحة ومتغري . 1

الحامية واألمان اإلجتامعي إذ بلغ معدل التباين املفرس 84% 

و%83 عىل التوايل. إن كاَل من الصحة والحامية يتأثران عادَة 

بالظواهر واالوضاع الطارئة ، أي أنهام أكرث تغرياً يف وصف 

الظروف الحياتية من غريهام. كام إن مستوى التفاعل بينهام 

وبني بقية املتغريات. يتفاوت بإختالف املوقع البيئي )حرض 

مركز، حرض أطراف، ريف(. ففي حني ينخفض التباين املفرس 

ملتغري الصحة يف الريف اىل %67 فقط فأنه يرتفع اىل 90% 

الحرضيني، وميتد هذا اإلختالف اىل متغري  التصنفني  يف كل 

الحامية واألمان أيضاً. إن أقل املتغريات تفاعال َمع غريها فهو 

متغري التعليم إذ اليفرس التحليل العاميل املقدر سوى 56% 

التعليم  املعروف إن قطاع  للمتغري ومن  الكيل  التباين  من 

قطاع ممتد تاريخياَ اىل عقود طويلة وإن واقع قطاع التعليم 

يف العراق ميثل اإلنجاز التاريخي املرتاكم، ولذلك مل يتأثر كثرياَ، 

كبنية تحتية يف األقل، اىل ماتعرضت له امليادين األخرى. 

التعليم كام هو . 2 الخاص ملتغري  التباين  نتيجة ملا تقدم فأن 

واضح يف الجدول )13-6( وصل اىل %44، وهو ميثل التباين 

يف ظروف التعليم الذي مل يستطع منوذج التحليل العاميل 

تفسريه ضمن العوامل املستخلصة، أي أن مايقرب من نصف 

تباين امليدان املذكور يرتبط بخصوصية ظواهره وخصائصه، 

ال بتفاعله أو تأثره بغريه من املتغريات، ويأيت إرتفاع نسبة 

التباين غري املفرس مليدان املسكن بالدرجة الثانية حيث بلغت 

إنجازات  برتاكم  األخر  يتأثر هو  القطاع  نسبته %34 وهذا 

قطاع اإلسكان عىل مدى عقود، ومايرافقها من خصائص أو 

ظواهر سواء أكانت سلبية أم إيجابية. 

للتباينات . 3 املعياري  اإلنحراف  بقيم  الخاص  العمود  يشري 

البيئة  التباين املفرس بني تصنيفات  املفرسة إن التفاوت يف 

)حرض أطراف، حرض مركز، حرض، ريف(. يبدو أكرث وضوحاَ 

يف امليدانني اللذين أرشنا اليهام يف الفقرة السابقة )الصحة، 

واملسكن(. إذ مع ماذكر من أنهام يتسامن بخصوصية واضحة 

نتيجة ضعف تفاعلهام مع بقية املتغريات، فأن قيم اإلنحراف 

املعياري البالغة 9.7 و7.3 للمسكن تزيد عن القيم املقدرة 

لبقية امليادين. 


